
 

 

Reflexão Irmã Hermin Bu’ulölö 

A recente visita do conselho Geral ao Timor Leste foi uma alegria e uma 
felicidade em si só, foi um evento  importante para a comunidade em Timor 
Leste. Duas irmãs fizeram os votos pela vida. Como jovens sonhavam em se 
doar inteiramente a congregação e a fortalecer o grupo do Timor Leste.  
A preparação levou cerca seis meses e as ajudou a pensar e tomar decisões 
livremente sobre a sua escolha e vocação. Neste tempo elas estavam isentas 
de outras obrigações. No final desse período ambas sabiam:  “Faça-se em 
mim segundo a Vossa vontade”. Isso reflete nossa disposição de ir aonde a 
congregação nos enviar. 
 
Viver uma vida consagrada requer uma rendição completa e fundamental de 
si mesmo. Esse modo de viver oferece as pessoas a oportunidade de crescer  
e desenvolver sua personalidade. A vida consagrada tem a sua própria missão 
para representar a dimensão  da presença de Deus na vida das pessoas.  
Por isso a vida consagrada é uma vocação.  
 
Parece tão fácil dizer: “Faça-se em mim segundo a Vossa vontade”.  
Isso não significa que a vontade de Deus seja sempre bem compreendida.  
Se compararmos a atitude de Maria na realização da vontade de Deus com a 
nossa vida cotidiana, muitas vezes falhamos. Na verdade é muito difícil 
apenas fazer a vontade de Deus. Esse processo se realizará se ouvirmos os 
outros, estivermos abertas, aceitarmos a si mesma, querendo abandonar 
velhos hábitos, construir novas ideias e respeitar cada indivíduo.   
Devíamos manter essa atitude. Dessa forma, a vida de irmandade na caridade 
passará a existir por si mesma - que seja essa a nossa esperança! 
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Visita de trabalho a Timor Leste  

Pela segunda vez em 2019, no final de setembro, o conselho geral visitou as 
irmãs de Timor Leste. Irmã Elisângela acompanhou Ir. Hermin, que é pessoa de 
contato de Timor Leste. Como de costume as duas irmãs foram  
recebidas muito cordialmente em Dili. As irmãs estvam todas envolvidas na 
preparação da profissão pela vida de Ir. Natália de Deus Maia e Ir. Esmênia da 
Silva. Era a primeira vez que havia 
profissão perpétua desde que 
Timor Leste se tornou uma 
unidade independente sob a 
responsabilidade do conselho 
geral. Foi uma festa linda que 
todos gostaram muito. 
 

Durante cada visita de trabalho 
são realizadas conversas amplas 
com as irmãs sobre os altos e 
baixos da comunidade.  
Timor Leste é uma parte muito 
jovem da congregação. Agora 
existem seis irmãs com profissão 
pela vida.  
Além disso, há um grupo de junioristas, noviças e postulantes. Existem vários 
planos que são importantes para o desenvolvimento de Timor Leste. Antes 
que esses planos sejam realizados é importante que o grupo de jovens irmãs 
sigam uma formação necessária para fazer os planos concretos. Não apenas a 
formação profissional é importante, também o idioma desempenha um 
grande papel. A língua nacional é o português e a formação profissional é 
ministrada nessa língua. É um grande desafio para o futuro das irmãs no Timor 
Leste nos próximos anos. Felizmente, são todas irmãs jovens que gostam de 
arregaçar as mangas e estão entusiasmadas pela construção do seu próprio 
futuro. 
 

Visita das irmãs Holandesas 

O generalato está localizado na Hinthamerstraat em  ´s-Hertogenbosch há 
muitos anos. No entanto, havia irmãs Holandesas que nunca haviam visitado a 
Casa Geral. Isso tinha que mudar.
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Ir. Dorine convidou as irmãs para visitar o 
generalato por quatro semanas consecutivas na 
quinta feira.  De manhã as convidadas eram 
recebidas  com café e algo saboroso. 
 
Durante uma dessas visitas Ir. Anna Grent estava 
presente. 

Ela falou muito sobre a sua vida profissional 
com os prisioneiros.  Foi uma hora de café 
muito animada. Ela havia trazido  um anjo 
da guarda para todos nós, feito pelos 
prisioneiros com quem ela ainda está em 
contato. Um presente especial  como 
lembrança de visitas especiais.  
 

Depois do café as irmãs foram 
conduzidas pelo prédio e podiam 
ver os apartamentos dos membros 
do conselho e os escritórios dos 
funcionários.   
 
 

Livros antigos estavam disponíveis para 
ver na sala grande  das reuniões, na qual 
todas as irmãs que haviam entrado 
estavam registradas. Dessa forma elas 
poderiam procurar a si mesmas nos 
livros. 
 

  

Após esse passeio o almoço foi servido e depois houve a oportunidade de 
socializar. A província Holandesa havia providenciado transporte. Por volta das 
15:00 horas  as irmãs foram levadas de volta a Tilburg.  
Como havia ainda mais interesse em tais visitas, os encontros serão 
novamente organizados no generalato na próxima primavera.  
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Profissão pela vida na Indonésia 

Além do Timor Leste, duas irmãs na Indonésia 
fizeram a profissão pela vida,  
Ir. Averlin Lahagu e Ir. Anselma Tafanao.  
Isso aconteceu no dia 23 de setembro, 
simultaneamente com as irmãs de Timor 
Leste. Na Indonésia, houve ainda mais 
celebrações naquele dia, porque as irmãs que 
estavam celebrando um jubileu foram 
especialmente homenageadas. E as jovens 
irmãs renovaram seus votos. 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ICB 2019 

A reunião do ICB provavelmente já está em andamento quando você  receber 
este Briefing. Este evento se realizará de 10 a 12 de novembro e será seguido 
pelo encontro financeiro dia 13 de novembro. Como de costume, a  reunião 
ocorre em ZIN (Vught).  
Todas as superioras provinciais e coordenadoras de post e pré-províncias estão 
presentes, como a segunda irmã da parte relevante. Relembraremos alguns 
tópicos do ano passado que serão discutidos neste encontro. Um dos assuntos 
diz respeito ao ICC que foi feito no verão passado.  No próximo Briefing pode 
esperar um breve relatório do encontro do ICB.  
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Ir. Averlina e Ir. Anselma. 

50 Anos de vida religiosa.  25 Anos de vida religiosa. 



 

 

Alegrias e tristezas 

Falecidas: 

6 Novembro Ir. Andrée Verheijden Tilburg (Holanda) 

 

Nos últimos meses do ano há de novo vários Jubileu para celebrar.  
Bélgica  

29 de outubro Ir. Yvonne Sas                                   65 anos de vida religiosa 
 
Inglaterra/Irlanda 

01 de novembro Ir. Catharine Flynn                    70 anos de vida religiosa 
 

Holanda 

30 de outubro        Ir. Gerdina Tromp                           75 anos de vida religiosa 
                                   Ir. Adriana de Beer                          75 anos de vida religiosa  
01 de novembro     Ir. Paulus de Bruijn                        70 anos de vida religiosa 
                                   Ir. Theresia Eliesen                        70 anos de vida religiosa 
29 de outubro         Ir. Jeanne Snijders                           65 anos de vida religiosa 
                                   Ir. Huberto Kuijpers                        65 anos de vida religiosa 
                                   Ir. Els van Etten                              65anos de vida religiosa 
                                   Ir. Lidwine Egelmeers 65 anos de vida religiosa 
08 de novembro     Ir. Marie-Lioba van Wingerden 60 anos de vida religiosa 
                                   Ir. Mel Heuver 60 anos de vida religiosa 
08 de dezembro     Ir. Mariana Situngkir 50 anos de vida religiosa 
 

Em 14 de novembro Ir. Balthazarina Buis completa 100 anos 
de vida. Ela celebra isso no meio das suas coirmãs em Tilburg.       
 

 

 

Indonésia  
24 de dezembro     Ir. Carola Wau                                   12½ anos de vida religiosa 
                                  Ir. Fernanda Sinaga                          12½ anos de vida religiosa 
                                  Ir. Grace Sitanggang                         12½ anos de vida religiosa 
                                  Ir. Irmina Wau                                   12½ anos de vida religiosa 
 

 

* * * 


