
  

 

Reflexão Irmã Dorine Drost 

Uma luz para o mundo 

O Advento começou de novo: estamos a caminho para o Natal. Onde quer 
que você viva no mundo, o Natal é em todos os lugares uma celebração de 
luz: velas, luzinhas no presépio, luzes na arvore de Natal, luzes do lado de fora 
da nossa casa, ruas decoradas com luzes...!  
Celebramos no Natal a chagada de Jesus. Ele veio como luz do mundo, “com o 
brilho do Pai, Luz da Sua Luz” (Creio). A melhor maneira de celebrar o Natal é 
com muita luz! 
 
Jesus reflete a luz do Pai para nós. Toda a sua vida é um reflexo da Sua luz. E 
Ele também nos convida a fazer parte dessa luz. E quando entramos em Sua 
luz, então sua luz brilha através de nós, como  
Dag Hammarsjöld diz tão lindamente:  
 

Você não é mais do que luz no fluxo luminoso 

Você pode receber, dar e possuir – 

Como a lente recebe, dá e possui a luz , nada mais. 

 
Às vezes, podemos desejar a luz num mundo 
sombrio, cheio de injustiça e engano, guerra e 
desigualdade. Mas há esperança: uma luz 

apareceu para nós. Estamos dispostos para deixar 
a luz entrar em nós como a lente absorve toda a 
luz e a concentra para que se torne uma força 
grande?  
Desejamos tentar refletir essa luz divina e nos 
tornar uma pequena luz para todos aqueles que 
são oprimidos ou perseguidos, que são ignorados 
e vivem à margem da sociedade? Seremos 
portadores de luz neste novo ano? Nenhum 
grande e esplêndido feito é esperado de nós, pois 
mesmo uma luz muito pequena pode fazer a 
diferença na escuridão! 
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O ano que vem o conselho geral organizará um ICC para refletir sobre nossas 
obras de apostolado/caridade. Dom Zwijsen estava particularmente 
preocupado com o destino das crianças pobres. Em recordação dele, vamos 
pensar quem em nosso ambiente imediato, são essas “crianças pobres” hoje. 
Podemos transmitir um pouco da luz que recebemos para elas? Isso pode 
fazer a diferença! 
 
Desejo a vocês todos, um Natal com muita luz e vamos passar esta luz um para 
o outro. 
 
 

ICB 2019 

A reunião do ICB terminou. Todas as irmãs estão novamente em casa e a vida 
cotidiana retoma seu curso. Foi uma reunião marcante, que não 
esqueceremos facilmente.  
 
A reunião começou no domingo, 10 de novembro, com uma celebração 
eucarística na capela em ZIN. Em seguida Ir. Hermin acolheu a todos, 
principalmente as pessoas que estiveram lá pela primeira vez. Ir. Marie-Jeanne 
Teuwen da Bélgica, Ir. Joanita do 
Brasil e a Senhora Helena Cross, que, 
além de Ir. Nora representou as irmãs 
da Inglaterra/Irlanda.  
Ir. Paula Frassinetti de Azevedo Soares 
esteve presente pela primeira vez em 
seu novo cargo como provincial do 
Brasil.  
Em seu discurso de abertura 
Ir. Hermin enfatizou o futuro, um 
futuro em conjunto. Luz e escuridão 
se alternam no ciclo da vida. Você 
precisa de ambas para esgotar a 
esperança e a união. Se o presente 
parecer sombrio, estamos 
trabalhando juntas para um futuro 
ensolarado, tanto para as partes da 
congregação que estão chegando a 
conclusão quanto para as que ainda 
estão crescendo. 
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Em cada reunião do ICB é revisado o ano que passou com base em um 
relatório anual. O Conselho Geral conta sobre as suas próprias experiências. As 
províncias (Post e Pré) tem a oportunidade de explicar o que está escrito no 
relatório anual. Eventos importantes, como desta vez o ICC em Chicago, são 
discutidos extensivamente. Dessa maneira, todos estão cientes dos meandros 
de todas as partes da congregação. 
 
ICC 2019 

No mês de agosto quatro partes da congregação se reuniram: EUA, Brasil, As 
Filipinas e Timor Leste, para se conhecer e falar sobre inculturação e liderança 
como um teste para uma possível cooperação. Durante essa reunião, foi dado 
um passo na direção certa, mas o futuro exige mais. Ir. Elisângela explicou o 
que havia discutido com base em uma apresentação de PowerPoint. Várias 
recomendações foram feitas durante a reunião em Chicago.  
Uma das recomendações foi dar às irmãs a oportunidade de aprender uma 
língua comum, então, o Inglês. Isso não é apenas importante para as quatro 
partes pequenas, mas também para as irmãs da Indonésia. Quanto menor o 
número de irmãs, maior a necessidade de trabalharmos juntos e nos 
entendermos. Outra recomendação foi que é desejável o contato mensal entre 
as superioras dessas quatro partes para trocar experiências e se conhecer 
melhor. Um terceiro desejo importante expresso em Chicago é o desejo de 
estabelecer um centro de estudos em Chicago, onde as irmãs possam 
aprender a língua Inglesa e onde ocorram cursos sobre espiritualidade. A 
princípio todas as irmãs da congregação poderiam participar disso. Havia oito 
recomendações. Todas as recomendações foram examinadas e foram feitos 
acordos sobre isso. Foi concordado que: 

• É muito importante ter uma língua em comum. As irmãs tem a 
oportunidade de aprender o idioma Inglês. 

• A ideia de montar uma casa de estudos em Chicago, onde são 
organizados cursos da nossa espiritualidade e a língua Inglesa. Isso 
parece bom. Mas isso é viável? Isso também seria possível nas 
Filipinas? 

• Irmãs de diferentes países podem ser enviadas para outros países com 
mais frequência. Isso é possível com motivo de aprender uma língua, 
mas também com motivo de trabalho. Nesse caso, uma preparação 
muito boa é essencial. 

• Os quatro países que participaram do ICC em Chicago agora têm um 
grupo no WhatsApp, o que une as distâncias e permite que elas 
tenham contatos regulares e até realizem reuniões. 
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• Para programar os planos corretamente, é necessário dinheiro. A 
comissão organizadora preparará um orçamento e apresentará ao 
conselho geral. 

As recomendações foram colocadas numa linha de tempo, para que fique mais 
claro como os quatro países participantes poderão continuar até o final do 
capítulo geral em 2023. A comissão organizadora, Ir, Elisângela Ferreira Belo, 
Ir. Josephine Corpuz e Ir. Mel Ryley, continuará com isso. O progresso será 
discutido regularmente com o conselho geral. Isso também será discutido 
durante o encontro do ICB.  

 
ICC 2020 

Um ICC sobre missão e espiritualidade está na agenda para 2020. Há muito 
tempo, Dom Zwijsen procurou três mulheres que queriam fazer algo pelos 
pobres em Tilburg, fazer visível a misericórdia. Foi a partir dessa iniciativa que 
a nossa congregação se formou. Muitas mudanças ocorreram ao longo do 
tempo. O que ficou foi que sempre houve mulheres no meio da sociedade que 
sabiam para que foram chamadas. Como é isso agora?  
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A visão antropológica 
mudou, assim como a 
missão. Como vemos 
Deus agora? O que a 
sociedade precisa e o 
que podemos oferecer? 
Esse é praticamente o 
núcleo do próximo ICC. 
Foi concordado que 
este encontro será 
realizado na Holanda, 
como local de origem. 
 
Peregrinação Vicentina 

No ano passado não houve esta peregrinação e para 2020 está prevista para o 
início de julho. As Irmãs que fizeram a profissão em 2019 ou vão fazer em 2020 
serão convidadas a participar da peregrinação Vicentina. A peregrinação é 
totalmente organizada por nossa congregação. O conselho geral pretende 
organizar uma peregrinação em 2021 para as irmãs mediores que nunca 
estiveram na Holanda. 
 
 
Ir. Dorine Drost deixa o conselho geral 

Durante o ICB, Ir. Dorine solicitou tempo para 
fazer um anúncio pessoal. Ela indicou que sua 
situação de saúde a fez refletir sobre suas 
atividades no conselho geral. Ela queria tomar 
uma decisão bem fundamentada e já havia 
conversado com os médicos e as irmãs do 
conselho geral. Por ter sido eleita pelos membros 
do capítulo, ela também queria ouvir os conselhos 
dos membros do ICB. Por fim, isso levou a decisão 
que Ir. Dorine se retirará do conselho geral em 
31 Dezembro 2019. Os membros do ICB entendem 
e respeitam a decisão, mas acham pena e irão 
sentir falta de Ir. Dorine. 

Enquanto isso, Ir. Dorine tem um apartamento em Tilburg que vai ser 
reformado e para o qual em breve ela se mudará. 
Seu novo endereço será Kloosterstraat 20 05, 5038 VP Tilburg. 
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A partida de Ir. Dorine exigiu a consultar dos membros do ICB sobre a 
sucessão, conforme descrito nas Constituições. Uma rodada de consultas 
resultou em algumas recomendações. Era importante confiar que os membros 
do ICB se pronunciassem para que o conselho geral, finalmente, chegasse a 
escolha certa para a sucessora. 
 
Ir. Sofiani Warasi substituirá Ir. Dorine 

Após muita discussão interna sobre a 
sucessão de Ir. Dorine, após cerca de uma 
semana, pediram a Ir. Sofiani para fazer 
parte do conselho geral. Naturalmente ela 
ficou surpresa com esse pedido, mas 
Ir. Sofiani disse “sim”. 
Ir. Sofiani Warasi é da Indonésia. 
Atualmente ela é diretora de uma escola 
secundária em Gunung Sitoli e, nessa 
condição, está envolvida nos exames dos 
alunos. Ela gostaria de terminar o seu 
trabalho e depois vir à Holanda o mais 
rápido possível para assumir suas tarefas 
no conselho geral. 

 
Fechado 

O generalato estará fechado de 23 de dezembro até 03 de janeiro. 
 
Alegrias  

Nenhuma irmã faleceu durante esse período. No entanto há quatro irmãs na 
Indonésia que comemoram seu jubileu de 12,5 anos de Vida Religiosa em 24 
de dezembro: 
Ir. Carola Wau 
Ir. Fernanda Sinaga 
Ir. Grace Sitanggang 
Ir. Irmina Wau 

 
 

Desejamos-lhe um Feliz Natal  

um Feliz 2020! 


