
  

 

Reflexão de Ir. Hermin Bu'ulölö 
No mês de maio passado, participei de um encontro da UISG em Roma. Este encontro 
mostrou um importante papel da UISG (União Internacional dos Superiores Gerais) no 
aprofundamento da nossa vida como religiosas. 
 
O ritmo acelerado da globalização influenciou e trouxe mudanças no comportamento, nas 
atitudes, nos modos de pensar, nos estilos de vida e na liberdade da humanidade. Teve 
também vários impactos. Alguns foram positivos, permitindo que a humanidade interaja mais 
facilmente uns com os outros. Outros, no entanto, são negativos, como demonstrado pelo 
surgimento de uma crise de fé e moralidade, mudanças nos valores e culturas locais e a força 
crescente de culturas novas, mas prejudiciais, como hedonismo, consumismo, materialismo, 
individualismo e gratificação instantânea. 
Em meio a todas mudanças, também 
vemos coisas que não mudam que 
permanecem como eram, e isso é Jesus 
Cristo. “Jesus Cristo permanece o mesmo 
ontem, hoje e eternamente” (Hebreus  
13, 8). Dele aprendemos a rezar ao Pai: 
“Venha o teu reino. Seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no 
céu” (Mateus 6, 10) Oramos para que o 
reino de Deus venha e que Sua vontade 
seja feita na terra como no céu. 
Gênesis 12, 1-5 diz: “Afasta-se da sua terra, da sua tribo e da sua família, para a terra que eu 
lhe mostrarei. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu te abençoarei e magnificarei seu 
nome para que você seja uma benção”. As palavras de Deus para Abraão são um convite para 
cumprir uma designação. 
Abraão foi convidado a sair e deixar tudo para trás: sua identidade, sua segurança, seu país, 
sua família e sua casa para ir a um lugar que Deus iria mostrar-lhe. Como Abraão ia fazer uma 
coisa dessas? Isso era a sua fé? O que estava na promessa de Deus a Abraão que ele ia deixar 
tudo para viver uma vida incerta? 
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Para distinguir nossa vocação religiosa, a Bíblia nos oferece uma imagem de Deus sempre 
presente nas vocações divinas. Somos chamadas a testemunhar o Reino de Deus 
constantemente nos perguntando: o que eu realmente faço como pessoa, mas também como 
parte de um grupo? 
A comunhão com Deus inspira a Igreja a elevar-se acima de si, a caminhar estradas 
secundárias e a abraçar encontros com as pessoas. Com os fracos, os pobres, os 
marginalizados e os negligenciados. Com quem quer que seja, a Igreja é enviada para levar 
amor e alegria, paz e justiça, união e verdadeira irmandade. As portas da Igreja estão abertas 
a todos. A Igreja é o lar de todos. Na Igreja de Cristo, não há estranhos, porque todos são 
irmãos ou irmãs. 
 
Nós nos atrevemos a sair da nossa zona de conforto? Estamos prontas para uma mudança? 
Quem somos? Para onde iremos? Que todas nós nos tornemos “profetizas semeadoras da 
esperança”, onde quer que estejamos e em tudo que fazemos. 
 
 
Visita de trabalho às Filipinas 
Ir. Dorine e Ir. Josephine voltaram da sua visita de trabalho às Filipinas onde elas entre outros 
estavam presentes na profissão pela vida de  
Ir. Catherine Ba-a e Ir. Jessica Magno. Foi uma festa maravilhosa, bem organizada e com um 
programa descontraído 
 

 
Houve também conversas com as irmãs individualmente e nas comunidades. 
A Ir. Dorine preparou uma manhã de reflexão com todas as irmãs. O centro para deficientes 
está indo bem. Há uma boa atmosfera e o retorno das vendas das flores feitas à mão quase 
duplicou.  

Ir. Catharine está à esquerda e Ir. Jessica  
à direta do bispo  

Ir. Dorine aceitou a profissão  



3 

 

As irmãs estão se preparando para o ICC em Chicago, onde serão representadas por cinco 
irmãs, e onde refletirão sobre o futuro da congregação e da pré-província.  
 
 
Profissão na Indonésia e Timor Leste 
No dia 24 de setembro terá festa tanto na Indonésia quanto no Timor Leste. 
Quatro irmãs pronunciam a sua profissão pela vida; Ir. Averlin Lahagu e Ir. Anselma Tafonao 
na Indonésia e Ir. Natália de Deus Maia e Ir. Esmenia da Silva em Timor Leste. As quatro irmãs 
estão, atualmente, se preparando juntas na Indonésia.  
Ir. Hermin e Ir. Elisângela vão em visita de trabalho para o Timor Leste no mês de setembro, 
na ocasião, Ir. Hermin irá aceitar a profissão perpétua das jovens irmãs. 
 
 
Renovação dos votos em Timor Leste 
Doze irmãs renovaram os seus votos no dia 31 de maio. A celebração teve lugar na casa de 
formação Dom João Zwijsen em Dili.  

 
Dois Irmãs de Timor leste estão se preparando na Indonésia para os votos perpétuos. Juntas 
com 58 irmãs da Indonésia, elas renovaram seus votos.  
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Seis irmãs da Indonésia fizeram sua primeira profissão 31 de maio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo provincial no Brasil (30 de junho a 4 de julho) 
A Província do Brasil se prepara para vivenciar mais um capítulo, teremos como tema: ‘Ir além 
daquilo que somos: na fé e na caridade através da misericórdia.’  
‘Lema: Renuncie a si mesma e siga-me.’ Lc. 9,23 . 
 
É tempo de avaliar, ponderar, apreciar, renovar a fé, a 
esperança e de juntas percebermos o quanto é importante 
e necessária a nossa missão como Irmãs de Caridade da 
Mãe de Misericórdia e principalmente o quanto nossos 
bairros e comunidades onde estamos inseridas precisam da 
Presença amorosa de Deus. Um amor que também é 
justiça, luta, busca por dignidade e direitos.  
Neste capítulo, queremos renovar o nosso desejo de ser 
presença do amor misericordioso de Deus nas lutas diárias 
dos mais sofredores, excluídos, abandonados, 
marginalizados da nossa sociedade.  
 
Pedimos a oração de todas as nossas irmãs, amigos (as) e 
associados (as) para que estejamos bem atentas ao que 
Deus pede de nós e tenhamos a coragem de fazer o que ele nos pede. 
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Encontro provincial em Pantasaph 
De 15 a 19 de julho Ir. Dorine e Ir. Josephine estarão em Pantasaph onde as irmãs do Reino 
Unido e da Irlanda se encontram. Nos últimos anos a província do Reino Unido/Irlanda 
trabalhou arduamente para concluir a província. De acordo com as constituições não podem 
mais manter um capítulo porque não há membros suficientes para um capítulo. Durante o 
encontro provincial uma coordenadora será nomeada pelo conselho geral para encarregar-se 
da futura “comunidade sob a responsabilidade do conselho geral”. 
Outro ponto para o encontro provincial é a celebração do aniversário centenário de 
Ir. Catherine Shakespeare em 17 de julho com todos os convidados. 
 
 
ICC em Chicago 
No domingo, 28 de julho, irmãs do Brasil, das Filipinas, de Timor Leste e dos EUA se reunirão 
para discutir as possibilidades de haver uma maior colaboração entre essas quatro partes da 
congregação. Vários fatores devem ser levados em conta no caso de colaboração. Dois desses 
fatores serão discutidos: interculturalidade e liderança. Ambos os temas serão introduzidos e 
facilitados por irmãs americanas com experiência nessa área.Os participantes da reunião 
receberam documentos para se prepararem. Depois de nos reunirmos por 10 dias, esperamos 
que nos inspiremos umas as outras e que tenhamos uma visão mais clara dos desafios 
futuros.Todos voltarão para casa no dia 7 de agosto, mas não antes de se familiarizarem com 
a cultura americana em Chicago. 
 
 
Maria 
No Briefing anterior pedimos que nos enviassem imagens da Mãe Maria que te inspiram. A 
Ir. Elizia Engelen que faleceu recentemente tinha muita admiração por Nossa Senhora. Ela 
deixou para trás uma grande coleção de imagens das quais incluímos algumas aqui. 
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Alegrias e tristezas 
Falecidas:  
27-05-2019 Ir. Angela Tesselaar, Raalte (Holanda) 
28-06-2019 Ir Paulino van der Krogt, Tilburg (Holanda) 
 
Jubileus: 
Irmãs em várias partes da congregação celebraram o seu jubileu de prata da vida religiosa. 
Brasil, 08 Julho  
Ir. Joanita Maria Freitas Cabedelo 
As Filipinas, 08 Julho 
Ir. Beatrix Ela Lupao 
Este jubileu é celebrado no dia 06 de julho em New Manila. 
Indonésia  
Ir. Sofia Owa Teluk Dalam 
Ir. Anita Sutarni Sibolga 
Ir. Faustina Fau Gunung Sitoli 
Ir. Erminolda Situmeang Sarudik 
Ir. Frederika Sijabat Medan 
Ir. Netty Turnip Sibolga 
 
24 de setembro celebram estas irmãs seu jubileu, juntos com as irmãs que 08 de dezembro 
próximo celebram 50 anos da vida religiosa. 
Ir. Kristina Medröfa Pematang Siantar 
Ir. Yustina Hondrö Teluk Dalam 
Ir. Marietta Sinaga Medan 
Ir. Roberta Simarmata Sarudik 
Ir. Margaretha Gultom Medan 
Ir. Rosalina Kusnoharjono Padang 
Ir. Mariana Situngkir (Tilburg) não será presente. 
 
 
Desenvolvimento Site 
Durante a reunião do ICB em novembro de 2018, 
descobriu-se que o site do conselho geral era muito 
estático. A província brasileira levou a sério essa 
observação e ofereceu novas informações 
atualizadas. Os visitantes do nosso site, agora, terão 
uma visão animada desta parte da congregação. 
Você pode ver as atividades da província brasileira em 
http://sistersofcharity.nl/ne/brazilie.  
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Agenda do conselho geral 
 Ir. Hermin e Ir. Elisângela participam do capítulo 

provincial no Brasil. Estarão ausentes de 28 de junho 
a 06 de julho. 

 Ir. Dorine e Ir. Josephine estarão presentes no 
encontro provincial em Pantasaph, onde as irmãs 
Britânicas e Irlandesas se reúnem de 15 a 19 de julho. 

 O ICC acontece em Chicago de 28 de julho a 06 de 
agosto. Este ICC é o resultado de uma recomendação 
do capítulo geral para investigar se é viável que 
quatro partes da congregação possam alcançar uma 
cooperação mais próxima e talvez uma fusão. Todos 
os membros do conselho geral estarão presentes. 

 Ir. Hermin estará de férias de 12 a 26 de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desejamos a todos umas boas férias! 
 


