
  

 

Reflexão Ir. Hermin Bu'ulölö 

Este Briefing é, principalmente, sobre o recente ICC realizado em Chicago. Irmãs de quatro 
partes da nossa congregação se reuniram para discutir a recomendação do Capítulo Geral 
para examinar mais de perto a estrutura da congregação e investigar se há possibilidades de 
cooperação entre essas partes. 
 

Durante os preparativos para esta reunião tive que pensar muito sobre a história de Neemias. 
Depois que o povo de Israel viveu numa terra estranha por setenta anos, certo grupo de 
pessoas retornou e começou a reconstruir Jerusalém. Diz em Neemias 3, 1-7.8: Eliasibe, o 
sumo sacerdote, começou junto com os seus companheiros sacerdotes a reconstrução do 
Portão das Ovelhas. Além deles, trabalharam Melatja de Gibeon e Mispa. Mais adiante, 
Jerusalém foi reconstruída até o muro largo pelo ourives  Uzziël, o filho de Charhaja, e por 
Hananias, um fabricante de pomadas. 
 

O líder desse grupo é chamado Neemias. Ele recebeu de Deus o plano de reconstruir as ruínas 
de Jerusalém. Ele organiza este grande projeto seguindo as etapas a seguir. Primeiramente, 
investiga a situação. Não pode fazer planos se não souber o que fazer. Então ele diz ao povo 
sua visão, nascido do seu chamado. Ele comunica essa visão aos seus ouvintes de tal maneira 
que eles também adquirem o desejo de reconstruir os muros e portões. Isso funciona, porque 
o povo respondeu com as palavras: “Então vamos começar a construir imediatamente.” Em 
seguida ele indica a cada um, um ponto ao redor da cidade, para que as pessoas possam 
trabalhar simultaneamente em vários lugares. Construíram, então, ombro a ombro.   
 

Como mostra o exemplo de Neemias, pessoas de diferentes origens trabalham juntas. As 
diferenças não são mais importantes. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Eles deixam de 
lado as diferenças  e trabalham lado a lado até que o objetivo seja alcançado.  
 
Então, torna-se algo em comum que eles também apoiarão no futuro.  
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A cooperação intercultural não é tão fácil. Se 
realmente busca o mesmo objetivo, as diferenças 
entre grupos podem oferecer oportunidades.  
O uso de diferentes linguagens, por exemplo, é 
solucionável. No entanto, também nos 
depararemos com tópicos que precisam mais 
tempo para se encontrar. 
 

 
Estamos muito conscientes de que existem duas grandes 
diferenças etárias dentro da congregação, uma faixa consiste em 
países que estão diminuindo gradualmente e onde não entram 
mais irmãs jovens.  
A outra faixa consiste em países que ainda tem irmãs jovens e, 
portanto, têm futuro. Nós não podemos existir sem a outra, 
precisamos das experiências para construir o futuro. 
 

Foi um encontro frutífero que tornará nosso futuro conjunto mais 
brilhante!  Eu concluo esta reflexão com as palavras de Romanos 
12, 4-5: Pois assim como num só corpo temos muitos membros e 
esses membros não têm todas a mesma função, juntos somos um 
só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros.  
  

 

ICC Chicago 

Cheias de entusiasmo, as irmãs dos Estados Unidos, Brasil e das Filipinas se encontraram no 
domingo 28 de junho. As irmãs de Timor Leste comunicaram que estavam atrasadas.  O grupo 
de organização decidiu então iniciar o programa um dia depois, para que essas irmãs também 
pudessem estar presentes na oficina de dois dias sobre ‘interculturalidade’.  Para isso o 
passeio foi adiantado, e as irmãs do Timor Leste não puderam participar do passeio ao Navy 
Pier e ao Parque Millennium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ir. Graça. 
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Foi agradável ir à cidade com o grupo todo, de transporte público, para ver os imensos 
arranha-céus se aproximando de você e para experimentar o que as pessoas de Chicago 
fazem num dia ensolarado.  A transferência do Navy Pier para o Parque Millenium por taxi 
aquático deu um toque extra ao dia. 
 

Borboleta 

Depois da celebração de abertura, a reflexão de Ir. Hermin e a explicação de Ir. Elisângela, a  
Ir. Pauline LaMothe assumiu a liderança.  Os bons desejos  dos 
diferentes países e das irmãs individualmente  foram lidos.  Isso 
mostrou imediatamente o envolvimento e interesse daquelas que 
não estavam presentes.  Subsequentemente, as participantes 
tiveram a oportunidade de se conheceram melhor de diferentes 
maneiras. 
 
O objetivo do encontro foi discutir entre si se há possibilidades de  
cooperação mais próxima entre as quatro partes das quais uma 
nova parte ao longo prazo poderia surgir.  
 
Irmã Pauline comparou o processo de desenvolvimento com o ciclo de vida de uma 
borboleta. Começa com um ovo. Uma borboleta fêmea deposita muitos ovos em uma folha 
de flor/árvore. Os ovos comem-se sonolentos para depois poder se tornar uma lagarta. Essa 
lagarta está exposta a todos os tipos de perigos. Basta pensar nos pássaros  que gostam de 
pegar uma lagarta. E as lagartas também comem e comem para crescer e se transformarem 
num casulo.  

A última parte da transformação ocorre ali: a lagarta 
emerge do seu casulo como uma linda borboleta. 
Com esta explicação do processo de transformação 
de uma borboleta, fomos conduzidas para uma 
atmosfera de fé, esperança e confiança durante 
toda a reunião. 
 

 

Interculturalidade 
O ICC consistiu de dois seminários; o primeiro foi 
sobre interculturalidade e o segundo sobre 
liderança. Irmã Mary Tiernan começou o dia. Ela 
tentou, junto com as participantes do encontro,  
encontrar uma resposta para a questão 
relacionada as dificuldades para viver num grupo 
internacional.  
 
 

Ir. Pauline LaMothe 

Na imagem da esquerda para a direita:   
Ir. Alice, Ir. Joanita, Ir. Julia en ir. Amy. 
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Algumas diferenças culturais são muito claras, como uma língua diferente, diferentes hábitos 
alimentares e outras maneiras de se vestir.  
Mas também existem muitas  diferenças que não são tão visíveis: as normas e valores.  
Não é tão difícil de se adaptar às diferenças visíveis, é muito mais difícil de encontrar um 
caminho nas diferentes normas e valores.  
 
Um exemplo que imediatamente chamou atenção foi a diferença entre o uso direto da 
linguagem que é usado em países orientados para o 
Ocidente  e a linguagem indireta  que você vê mais 
frequentemente nos países  Asiáticos.  Jovens tem um 
uso de linguagem muito diferente dos idosos. Veja como 
se encontrar nisso! 
  
Você está disposta a sair da sua zona de conforto para 
conhecer outras culturas?  
Qual é a cultura da vida consagrada? Como você 
experimenta os votos? O que pertence ao seu carisma? O que nos  inspira como 
congregação? É interessante pensar sobre isso se quiser formar uma unidade intercultural.  
 
Conflitos fazem parte da vida. Quando a confiança é quebrada, é difícil continuar. Conflitos  
também surgem com muita facilidade quando você não entende as expressões uns dos 
outros. Quando você conhece o outro melhor, um relacionamento diferente se desenvolve. 
Vai ser mais fácil estar aberto uns aos outros e respeitar  e viver com outros.  
E você descobre que as diferenças enriquecem.  
A língua é um aspecto  importante num ambiente intercultural.  Pode nos unir, mas também 
nos separar. A abertura e o respeito pelas diferenças são necessários para que todos se 
sentam em casa. 
 

Liderança 

Antes do encontro todos os participantes expressaram seus 
pensamentos sobre inculturação e liderança. Esses 
pensamentos foram apresentados uns aos outros e houve 
muitas semelhanças. Irmã Helen Cahill sabia mostrar o poder 
da liderança em seu seminário.  Poder no sentido de energia e 
responsabilidade, que se entende como amor e liberdade. 
Não se trata de ganhar, vai sobre esperança e se divertir 
naquilo que você faz uns com os outros, com o ambiente e com 
a terra. Existem dois modelos para tornar o poder visível. Um 
modelo indica que você tem poder sobre algo ou alguém. Poder no sentido de controle, o 
que na verdade indica que não há respeito pelo outro. O outro modelo assume poder como 
amor com o qual o poder é compartilhado. Você está aberto para mudar, quer ser 
influenciado e você age de acordo. 

Ir. Helen Cahill 
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Se poder é amor, então todos estão 
envolvidos, há cooperação e diálogo. 
Juntos, podem resolver tudo, a voz de 
todos é ouvida, é dar e receber.  
O passo para a liderança servidora não é 
difícil de realizar. Sirva os outros como 
amigos! A Bíblia dá um bom exemplo 
disso: o lava-pés.  

 
Ao usar “poder é amor”, nem sempre é necessário 
responder ao pedido de ajuda do outro. Quando a 
resposta é ‘não’,  que é melhor para a pessoa, então 
isso é certo. Sempre deve se perguntar o que é melhor 
para o outro e para si mesmo.   
 
 
 
 
 

Você vai ver a riqueza num relacionamento. Mas nem tudo numa cultura é bom para todos. 
Os aborrecimentos devem ser discutidos para que possam ser compreendidos. Procurem a 
conexão e vocês  se encontrarão. 
 

  

BBQ 

Irmã Mel convidou o grupo inteiro para um churrasco em 
sua casa. As irmãs que estavam presentes prepararam um 
prato por país que estava de acordo com a sua cultura.  
Por exemplo, comemos um cachorro quente de Chicago, 
peixe ao estilo Timorense e pimenta embrulhada das 
Filipinas. As irmãs Brasileiras nos receberam com pão de 
queijo e caipirinha, uma bebida feita de cana-de-açúcar.  
Uma mistura colorida de sabores e cheiros que a diversidade 
das diferentes culturas revelou. Foi uma noite agradável, 
não só pela comida, mas também pela música que também 
foi intercultural.  
 

Irmãs Kardene, Dalva, Paula, Ângela and Joanita 
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Idioma 

As experiências do encontro foram colocadas no último dia para chegar a 
ações concretas. Todas as quatro partes expressaram o desejo para dar chance 
à uma cooperação. O mais importante para começar é a língua. A congregação 
já decidiu há anos que o inglês é a língua comum. Isso está sendo praticado 
agora.  

As irmãs de Timor Leste 
aprenderão primeiro o 
português, antes de 
começarem a estudar o 
inglês. Com exceção das 
irmãs que já conhecem o 
português, elas começarão 
com o inglês. 
 
 
 
 

As superioras dos quatro países combinaram em ter contato mensal umas com 
as outras para que os fatos das diferentes partes se tornem coletivos.  
 
Assim foram formulados vários pontos de ação 
que merecem atenção. ‘Recomendações’ foram 
elaboradas, que serão discutidas durante o ICB 
em novembro. 
 
Em suma, foi um encontro agradável com 
muitas informações que poderiam ser bem 
usadas no futuro.  
O começo foi feito: a borboleta colocou ovos e 
está aguardando o próximo passo no processo. 
 
  

Nova comunidade no Brasil 

A comunidade em Ibó foi fechada. A partir de 10 de agosto, as irmãs estão 
ativas em Ibimirim:  
Rua José Vieira S/N 
Bairro Boa Vista. 
CEP. 56.580-000 
Ibimirim-PE 
Telefone + 55 83-98630-8087 
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Depois do capítulo provincial as irmãs também se mudaram.  Em Bayeux 
vivem Ir. Paula,  
Ir. Angela e Ir. Kardene. Em Cabedelo Ir. Joanita recebeu uma nova 
companheira: Ir. Graça. 
Irmã Dalva e Ir. Lusinete começaram em Ibimirim e finalmente Ir. Maria  e  Ir. 
Joérica ficam em Heitel Santiago.  
 

Novas postulantes em Indonésia  

 

Em 15 de agosto 16 jovens mulheres começaram seu postulantado. Desejamos 
a elas um período de sucesso e esperamos que elas se desenvolvam em 
pessoas conscientes. 
 

 

Alegrias e tristezas 

Falecidas: 

11-07-2019 Ir. Augustinis Kuijlen Tilburg (Holanda) 
03-08-2019 Ir. Maris Stella Smeele Tilburg (Holanda) 
17-08-2019 Ir. Michaël de Bruin  Tilburg (Holanda) 
17-08-2019 Ir. Tharcitio Falke  Raalte (Holanda) 
28-08-2019 Ir. Wilma Verbeek  Tilburg (Holanda) 
 
 

Agenda 

A próxima  visita de trabalho ocorrerá  
de 17 de setembro a 02 de outubro.  
Irmã Hermin e Ir. Elisângela estão entre outros 
presentes na profissão pela vida de duas irmãs em 
Timor Leste no dia 24 de setembro. 
 

  

Três postulantes em Nias. Seis postulantes em Sibolga. Sete postulantes em NTT. 


