
  

 

Reflexão Irmã Hermin Bu’ulölö 
O que está acontecendo neste mundo? Tenho me perguntado isso com mais frequência 

do que antes.  Alguns meses atrás, tivemos que lidar com o corona vírus aqui na Europa. 

Os governos tomaram medidas rígidas que significaram muito para a vida social. 

Felizmente, a veemência na Europa diminuiu, mas estamos vendo uma crescente 

consequência econômica. Estamos vendo uma reanimação do vírus na Indonésia, 

enquanto o vírus continua no Brasil e nos EUA. As consequências sociais e econômicas 

são grandes em todos os lugares.  O vírus não é conduzido pela religião.  

Cada pessoa pode ser infetada e somos todos iguais nisso. Mas a religião, seja qual for, é 

importante quando se trata de manter conexões sociais e quando inspira as pessoas.  

 

Um segundo tópico que tem dominado o mundo é o racismo. O racismo também não 

está vinculado a uma crença religiosa. Por que uma pessoa seria melhor ou pior do que 

a outra? Pessoas de religião, origem étnica ou sexualidade diferente são humanas da 

mesma forma que qualquer outra pessoa.  

 

Eles se sentem vistos e julgados pelas características externas, enquanto o ser humano 

tem a ver com o interno da pessoa. Frequentemente, as pessoas oprimidas encontram 

em sua religião conforto para sua situação e, às vezes, também inspiração para resistir. 

Devemos prestar mais atenção à dignidade humana e a igualdade humana. Em ambos 

os casos, a inspiração da sua própria religião pode dar 

uma contribuição positiva para isso. 

 

Com certeza você saibe o que diz o Evangelho de  

Mateus 22, 37-40:  

Ele lhes disse: “Ama seu Senhor Deus com todo o seu 

coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente”. 

Essa é a primeira e mais importante lei.  A segunda, 

igualmente importante, é esta: “Ama seus irmãos tanto 

quanto a si mesmo”. Essa foi a resposta que Jesus deu a 

um fariseu quando ele perguntou qual era a lei mais 

importante da lei de Moisés.  
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Jesus indiretamente nos fala sobre os dois preceitos que os seres humanos 

devem observar, ou seja, que Deus quer que O amemos de todo o coração e 

alma e que nós, como humanos, devemos amar os outros como a nós 

mesmos.    

 

Mensagens de todas as partes da Congregação  

 

Doze novas noviças do primeiro ano na Indonésia 

Em 22 de julho de 2020 Irmã Blandina Zagoto recebeu doze postulantes que 

completaram o postulantado. Elas se tornaram noviças e adquiriram o hábito 

durante a celebração eucarística na capela do noviciado em Karangsari-

Pematangsiantar. 

Ir. Klaudia Novia Adi Naori , Ir. Veronika Sinaga, Ir. Evi Simarmata,  Ir. Moina 

Manalu, Ir. Amelia Sinurat, Ir. Flora Indah Nini Kandi, Ir. Florentina Anna Marleli 

Waruwu, Ir. Maria Bernadete Baok, Ir. Maria Oktaviana Witu Diwa,   

Ir. Anggela Tawa Diwa, Ir. Defilia Bu’ulolo, Ir. Letsia Sebhi.  

 

Em preparação para a profissão pela vida, nove noviças Indonésias iam 

participar da peregrinação Vicentina. Agora que esta viagem foi cancelada, o 

concelho provincial em Medam Sukadono desenvolveu suas próprias 

iniciativas sob a liderança de Irmã Florentina Siregar.  

Irmã Francis Dakhi foi responsável pelo programa como psicóloga.  

A segunda parte do programa ocorreu em Jaranguda – Berastagi.  
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Lá as irmãs foram orientadas na 

espiritualidade da vida religiosa 

por Augustinus Yuw OFM. Cap. 

Irmã Angela Siregar acompanhou 

as jovens irmãs. 

A profissão pela vida será no dia 

24 de setembro próximo. 

 

 

 

Timor Leste adia a profissão  
Em setembro próximo, duas irmãs fariam sua profissão pela vida. Por causa da 

pandemia do Covid-19, a profissão foi adiada por um ano, para 24 de 

setembro de 2021. Ambas as irmãs estão atualmente morando na comunidade 

São Lucas em Ossu, onde os preparativos para a profissão continuam.  

 

 

Por exemplo, elas estão na 

comunidade Luca em 

Viqueque de 12 de junho a  

12 de agosto. Lá não temos 

comunidade, mas a sociedade 

tem uma casa disponível para 

as irmãs  que vêm ajudar na 

paróquia.  
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Nossas irmãs organizam cada domingo uma celebração em preparação para a 

Primeira Comunhão, elas levam a comunhão aos enfermos e visitam as 

famílias. As crianças agora recebem educação religiosa.    

Não havia oportunidade para isso antes. As irmãs estão felizes por ter 

encontrado uma tarefa inspiradora aqui. O padre está satisfeito por ter apoio 

em seu trabalho e a sociedade está satisfeita com a presença das irmãs. Irmã 

Joanita e Ir. Angelita se revezam acompanhando as duas jovens.  

 

Além disso, todas as irmãs de Timor Leste estão bem. Até agora, Timor Leste é 

a zona verde no que se diz respeito ao vírus corona. 

 

As irmãs Filipinas ajudam famílias carentes 

As irmãs nas Filipinas passaram por um período de incerteza nesta pandemia e 

não podiam prever como será o futuro. Muitas pessoas foram afetadas pelo 

vírus e  SCMM é uma das comunidades religiosas não afetadas pela crise. 

Apesar dos tempos difíceis, as irmãs esperam continuar a missão que lhes foi 

confiada,  nosso fundador Dom Joannes Zwijsen faria o mesmo. 

 

A creche está temporariamente fechada.  

O trabalho será retomado se o governo 

permitir o contato pessoal e uma vacina 

estiver disponível para prevenir a 

propagação do vírus. 

As irmãs atenderam ao chamado de 

ajudar famílias e crianças pobres. Elas 

buscam recursos para atender às 

necessidades mais necessárias das 

famílias desoladas porque não há mais 

renda. SCMM fornece ajuda alimentar 

para as pessoas da paróquia e da 

comunidade onde as irmãs vivem e 

trabalham. 

 

  

Para dar apoio a vida espiritual, as irmãs participam da celebração eucarística 

pela TV via transmissão ao vivo. Elas rezam juntas e usam uma máscara bucal 

para sua própria segurança e a segurança dos outros. A missão continua 

normalmente, apesar da crise.  
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Irmã Cathy começou seu novo 

emprego em junho de 2020 no 

"Tahanan ng Banal na Awa", um 

orfanato administrado pela 

Diocese de São José Nueva 

Ecija. Ela está investigando 

quais requisitos legais o 

orfanato deve atender para 

obter uma permissão do 

governo. As crianças são 

ensinadas em casa devido aos 

rígidos regulamentos de quarentena do governo. Ir. Cathy as ensina a escrever, 

ler e fazer tarefas domésticas. 

 

Brasil digital 

Nesse tempo da pandemia Covid-19 as irmãs da comunidade de inserção de 

Ibimirim, sertão de Pernambuco, se juntou a comunidade de Bayeux, já que 

não está sendo possível realizar a missão lá.  Na comunidade de Bayeux, além 

de ser um apoio para a comunidade, Ir. Dalva está ajudando nos trabalhos 

internos da fundação e na escola, que mesmo não tendo atendimento ao 

público continua com os trabalhos internos a serem feitos.  

Além dos nossos trabalhos do dia-a-dia (oração, limpeza, cozinhar) estamos 

fazendo leituras, assistindo vídeos informativos e formativos, filmes e dando 

atenção especial ao estudo da língua inglesa. Temos aula uma vez por semana 

com Ir. Janice (EUA) e Ir. Elisângela (CG) através do Skype e durante toda a 

semana, estudamos, fazemos atividades através de livros, youtube, 

conversação, músicas.  
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Estamos aproveitando bem o tempo que temos porque não podemos fazer 

missão fora de casa, para estudar e aprender o inglês.  

 

Participamos de encontros de formação, partilha de vida, reunião paroquial e 

da escola, através das plataformas digitais, como também encontro com 

jovens, com nossos associados, além de 

nos fazer presente através de 

mensagens Whatsapp e pela nossa 

oração diária. Aos domingos, como não 

podemos ir pra igreja, fazemos nossa 

celebração em casa. Temos comunhão 

duas vezes por semana, nas terças-feiras 

na leitura orante da Palavra e nos 

domingos na celebração.  

 

O povo brasileiro vive um momento muito difícil com a pandemia, pois além 

de enfrentar um vírus mortal e totalmente desconhecido até então, enfrenta a 

loucura de um governo genocida que não tem sensibilidade e respeito pelos 

pobres de nosso país. A realidade é que precisamos enfrentar não apenas a 

pandemia, mas também a negligência de um presidente insano que temos. 

Mesmo assim, permanecemos firmes e fortes na defesa da vida!   

 

A Holanda está relaxando medidas 

Irmã Marie-Thérèse deu temporariamente um passo para trás por motivos de 

saúde. Ela está bem novamente e retomou suas funções. 

 

Na província holandesa, as regras do corona foram relaxadas recentemente, 

para que a família e os amigos sejam bem-vindos depois um longo tempo. Isso 

devolve um pouco de liberdade e as irmãs também podem se encontrar 

novamente. Também há celebrações na capela. As irmãs estão bem agora!  

 

A província Holandesa ia celebrar o capítulo provincial em novembro próximo. 

Os preparativos deveriam ter começado no meio do período do corona. Isso 

não foi possível. Portanto, o capítulo provincial foi adiado para de 01 à 05 de 

março de 2021. 
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Incêndio no prédio onde fica o apartamento de Irmã Rosa  

Medidas rígidas também foram tomadas na Bélgica para evitar a propagação 

do Covid-19. O vírus está lentamente sendo controlado aqui. O cuidado ainda 

é necessário agora que as medidas foram relaxadas.  

As irmãs podem receber visitantes novamente e reuniões podem ser 

organizadas. Vamos torcer juntos para que uma vacina eficaz seja encontrada 

em breve, para que este período do Corona se torne história. 

  

Quinta-feira, à noite, 18 de junho, Ir. Rosa se assustou com um forte incêndio, 

em um apartamento do primeiro andar do mesmo quarteirão aonde Ir. Rosa 

vive. O incêndio neste apartamento foi provocado pelo carregamento de uma 

bateria elétrica de bicicleta e foi muito grave. Irmã Rosa foi levada ao hospital 

por precaução para check-up e tratamento por uma leve intoxicação pela 

fumaça.  Depois disso, ela ficou temporariamente com as irmãs em Maaseik. 

Enquanto isso, seu apartamento foi totalmente limpado por uma empresa 

especializada. Ela mora agora novamente em Zonhoven. 

 

Em 22 de junho Ir. Louise Bielen celebrou o seu 102º aniversário. A festa de 

aniversário será comemorada no final do ano.  

 

As irmãs britânico-irlandesas estão indo bem 

As irmãs do lado britânico/ irlandês tiveram que lidar com a morte de Sr. 

Rosaleen Mooney. A pandemia do Covid-19 tornou difícil para visitar a Ir. 

Rosaleen enquanto estava no hospital e mais tarde no hospício. Também para 

o funeral, medidas como o distanciamento social entre as pessoas tiveram de 

ser levadas em consideração. Felizmente, Ir. Nora Hayes e Ir. Mary O'Rourke 

compareceram ao funeral, assim como alguns membros da família. 

  

Até agora as irmãs estão livres do vírus, graças ao esforço dos funcionários.  

Irmã Marie Thérèse Croke visita as três irmãs em Bryn Mair na sala de estar. 

Duas irmãs estão acamadas e por causa da distância que deve ser mantida não 

é possível visitá-las. As três irmãs estão felizes por ainda poderem usar a 

capela, por ainda poderem sair para tomar uma pouco de ar livre e fazer uns 

exercícios. As irmãs sentem muito pelo fato de não haver celebração 

eucarística diária, mas felizmente a comunhão é dada diariamente. As irmãs 

sentem falta do contato como os paroquianos. Os outros contatos sociais e 

visitas familiares também fazem falta.
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No dia 17 de julho celebraram num 

pequeno círculo o aniversário de  

Ir. Catharina Shakespeare que 

ocorreu bem.  Irmã Catharine 

completou 101 anos. O 70º jubileu da 

vida religiosa de Ir. Teresa Dougan foi 

adiada para uma data posterior, assim 

como o 90º aniversário de Ir. 

Catharine Flynn. Pode ser que o 

jubileu e o aniversário possam ser 

celebrados juntos. Esperamos 

também que posamos ter uma 

celebração eucarística com todas as 

irmãs em memória de Ir. Rosaleen. 

 

  

Foto da aniversariante Ir. Catharine com suas coirmãs Ir. Teresa Dougan,  

Ir. Teresa Gray e Ir. Catharine Flynn.   

 

EUA SCMM e Covid-19 

Ao ouvirmos as estatísticas (05 de agosto), sabemos que os EUA têm uma 

porcentagem muito alta de pessoas com esse vírus. 

 

Onde as irmãs moram em Connecticut, têm a sorte do número estar se 

mantendo estável, com ampliações significativas. A Ir. Mel mora em Chicago, 

uma cidade densamente povoada com, mais uma vez, um número crescente 

de casos. No entanto ela continua bem e segura. Ela é capaz de continuar seu 

ministério de Direção Espiritual por vários meios de tecnologia. 

 

Como acontece com todos, este é um tempo estranho para nós, ficarmos em 

casa sozinhas (quarentena), principalmente evitando grupos de mais de 4 ou 5 

(distanciamento social) e usando máscaras para proteger os outros e a nós 

mesmos do vírus transportado pelo ar. Uma vez que todos pertencemos ao 

grupo etário vulnerável de infectar outras pessoas ou ser infectados, estamos 

sendo muito cuidadosas em seguir fielmente todos os protocolos 

estabelecidos por especialistas médicos e governamentais.    

Temos a sorte de ter amigos e serviços que cuidam de nós para que tenhamos 

tudo o que precisamos.   
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A tecnologia também permitiu que 

nós - sisters e amigas - nos 

encontrássemos no Zoom, por e-

mail, telefonemas e, 

ocasionalmente, visitas curtas cara 

a cara ou melhor, cara mascarada a 

cara mascarada. 

 

Estamos muito conscientes uns dos 

outros e fazemos esforços 

especiais para mostrar nossa 

preocupação uns com os outros e 

apoiar a maneira como cada uma está administrando esses momentos 

estressantes. 

 

Porque a vida ficou mais lenta, temos mais tempo para refletir, lembrando de 

todos em oração os que estão sofrendo. 

 

Somos lembrados no Salmo 97 que nosso Deus está no centro de todas as 

coisas. 

 

Alegrias e tristezas 
Irmã Lucine Masselink faleceu em 28 de junho de 2020 em Tilburg. 

Irmã Gerda Kramer faleceu em 24 de augusto de 2020 em Tilburg. 

 

Nas Filipinas Irmã Maria Pilar Unggay celebrará 

em 24 de setembro seu jubileu de 25 anos de 

vida religiosa. 

Na Indonésia Irmã Alberta Telaumbanua 

comemora em 03 de outubro seu jubileu de 65 

anos de vida religiosa. 

 

 

 

Desejamos a você um bom tempo e esperamos 

que o vírus corona esteja sob controle nas 

próximas semanas para que possamos  

encontrá-las pessoalmente no próximo ano. 

 


