
  

 

Reflexão de Irmã Hermin 

Este é o último Briefing de um memorável 2020.  
Foi um ano de pular e logo esquecer para alguns. Posso imaginar isso quando 
vejo o número de vítimas da corona e as consequências que esse vírus tem na 
sociedade. No entanto, a pandemia também nos trouxe algo novo. 
Aprendemos a parar e ver o que tudo isso significa. Onde temos que nos 
adaptar para sobreviver? 
  

Salmo 90,12 "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração 

alcance a sabedoria.”  

O texto deste salmo me toca profundamente e me convida a refletir sobre os 
acontecimentos ocorridos tanto globalmente, quanto na nossa própria 
Congregação.  
“Todo dia é um novo dia, e somente podemos vivê-lo uma única vez. Cada dia 
desemboca no dia seguinte, com a mesma duração, mas em circunstâncias 
diferentes. O dia que se foi torna-se passado, e só continua a existir na 
memória; o dia de hoje é promissor, e os dias futuros guardam esperança.   
E porque o tempo era considerado tão precioso, Davi pediu a Deus que lhe 
concedesse um coração sábio, para que pudesse viver todos os dias 
atentamente, para não desperdiçar um único dia”.  
 
Os acontecimentos no mundo e dentro da nossa Congregação nos deram a 
oportunidade de refletir sobre o futuro da nossa Congregação em cada uma 
das partes do mundo. 
Fizemos isso com a ajuda da moderna tecnologia de comunicação. Isso criou 
um vínculo mútuo, apesar da distância, apesar da diferença de tempo, apesar 
do idioma. Você sentiu vontade de cooperar para formar uma unidade.  
É importante permanecermos unidos porque só juntos podemos enfrentar o 
futuro com confiança. 
 
Na celebração de encerramento do ICB, usamos o texto: 
“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da 

paz.” (Efésios 4,3). Conservar a unidade do Espírito é uma tarefa importante.  
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Missa votiva para todos os religiosos na 

Holanda 
No sábado, 12 de setembro, uma missa votiva foi 
celebrada na catedral “São João” em  
's-Hertogenbosch para todos os religiosos que 
morreram desde o início da pandemia. Foi uma 
bela celebração da Eucaristia, que foi presidida 
por Dom De Korte e à qual compareceram todos 
os religiosos por meio de uma transmissão ao 
vivo. Uma vela foi acesa por cada religioso que 
morreu. O conselho geral esteve presente durante 
a Eucaristia e Ir. Hermin foi uma das quatro 
pessoas que acenderam as velas, como você 
podia ver na primeira página do jornal Brabants 

Dagblad. 

 

Profissões na Indonésia 

Apesar da Covid-19 ter dominado o mundo, a congregação acolheu novas 
irmãs.  
 
 

Também promovemos esta visão de unidade ao mundo de fora. Entre nós, 
precisamos manter laços de paz, sem que haja conflitos, inveja ou rancor, mas 
sim, todo o contrário, que sejam laços de amor e de paz.  
 
Advento 

Atualmente estamos no Advento. Podemos pensar no Advento como uma 
procissão para o presépio, onde se trata de acolher Cristo em nossos corações 
e nos tornarmos um pouco mais como Cristo a cada dia. Isaías nos chama 
especialmente para vigiar, para estar alerta, para subir a alta montanha onde 
possamos ser um com Deus, cheio de esperança... 
O Advento nos chama a ser alegres e atentos a Deus e uns aos outros. Somos 
chamadas a dedicar um tempo para ser gentis, dar apoio e apreço, dedicar 
tempo aos outros, estar presentes e, o mais importante, ajudar os 
necessitados. Advento é renovação, renovação de si mesmo. Assim começa o 
novo ano, um novo tempo de alegria e esperança! 
Desejo a todas um Natal significativo. 
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Em 24 de setembro, nove irmãs fizeram a profissão pela vida: 
Irmã Delviana Ndruru, Ir. Apriliana Sea, Ir. Leonora Timu, Ir. Magdalena Lature, 
Ir. Estrella Amtonis, Ir. Yasinta Ndari, Ir. Mechtildis Lumban Tungkup, Ir. Nofriani 
Gea e Ir. Helga Bago. A foto mostra as nove irmãs com o conselho provincial. 

  

No caminho para o capítulo provincial 

No dia 20 de setembro, a província Holandesa deu início a um caminho 
inspirador rumo ao capítulo que acontecerá de 01 a 05 de março de 2021.  
O tema escolhido foi: “O bem sempre procurará caminhos”. A imagem 
escolhida é o dente-de-leão. Todos na Holanda conhecem o dente-de-leão, 
especialmente quando ele se torna uma 
bola fofa com sementes que voam por 
toda parte em busca de solo fértil. Lá 
ele pode germinar novamente, florescer 
e então buscar novos caminhos. 
O caminho para o capítulo tem algumas 
paradas. São momentos em que cada 
irmã da província holandesa reflete 
para que se torne um processo de 
todas. 
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Timor Leste 

Após um ano de exclaustração, a Irmã Laura foi 
reintroduzida na comunidade de Timor-Leste no final 
de novembro. Ela teve um ano em que pensou muito 
sob a orientação de Padre Venâncio SJ. Seu retorno 
começou com um retiro. Depois disso, Irmã Laura 
juntou-se à comunidade em Ossu. 
 
 
Da esquerda para a direita: Ir. Joanita, Ir. Laura, padre Venâncio SJ, Ir. Eugenia e Ir. Serafina 

  

Pandemia 

Não é fácil para as irmãs Européias agora que a segunda onda da corona está 
traçando seu plano. Felizmente (até agora) as irmãs foram poupadas de 
infecções. Fala-se de uma vacina disponível em breve e esperamos que as 
coisas melhorem, então. 
No Reino Unido, as irmãs da Irlanda e do País de Gales não podem se reunir 
enquanto houver tópicos importantes para discutir.  
As irmãs Belgas estão enfrentando uma reforma em Santa Catarina.  
A pandemia adiou tudo. Os encontros de formação e encontros para religiosos 
também não acontecerão antes do final de 2021. As irmãs sofreram muito 
com o bloqueio. 
   

ICB 2020 

Todos os anos, em novembro, as superioras provinciais se reúnem para avaliar 
o ano passado e discutir o ano que vem. Normalmente, uma segunda pessoa 
aparece e também contribui para a reunião. O vírus corona impossibilitou a 
vinda de todos, de todos os cantos do mundo para a Holanda. Uma solução foi 
encontrada através de reuniões virtuais. Demorou um pouco para se 
acostumar. Em vez de sentarmos juntos em uma sala de conferências, 
encontramos os outros participantes através da tela do computador. Nada de 
lanches informais, nada de conversas profundas durante a refeição e nada de 
momentos divertidos à noite com um cafezinho ou um copo de vinho. Mas 
com a ajuda dos intérpretes que garantiram que nos entendêssemos.  
E precisamente porque o tempo da reunião virtual era limitado, isso significava 
que as pessoas trabalharam com eficiência e entusiasmo. 
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Esta é a aparência de nossa reunião na tela do computador:  

 
Três tópicos foram discutidos: o futuro da Congregação, o projeto de juntar 
quatro partes e um possível ajuste das constituições se três membros do 
conselho geral fossem eleitos. 
 
O futuro está próximo. No ano passado, vimos quão vulneráveis somos como 
humanos quando coisas imprevisíveis acontecem. Todos nós sabemos há anos 
que a congregação está ficando cada vez menor. Todos nós sabemos há anos 
que chegará um tempo em que não haverá mais irmãs morando nas partes 
antigas. Esse tempo parece mais próximo do que imaginamos antes. 
Queremos pensar juntos sobre as consequências, especialmente no que diz 
respeito ao futuro do museu e da Capela da Congregação.  
 
Para tornar mais efetiva a redução das várias partes, surgiu durante o Capítulo 
Geral de 2017 a ideia de ter quatro partes, EUA, Brasil, Filipinas e Timor Leste, 
para investigar se a cooperação entre essas partes poderia levar a uma fusão. 
Essas quatro partes estão ocupadas com isso. No momento o foco principal é o 
idioma para que as irmãs se tornem mutuamente compreensíveis em inglês.  
Ir. Janice Buszta (EUA) ajuda as irmãs brasileiras nisso. Além disso, é 
importante para as irmãs em Timor Leste que dominem o português. Para isso, 
está sendo preparado um programa de intercâmbio com o Brasil que será 
realizado no segundo semestre de 2021, se as circunstâncias permitirem.  
  
Para administrar a congregação quatro irmãs são escolhidas. De acordo com as 
constituições, este é o número mínimo de membros do conselho geral.  
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Como congregação ainda pode encontrar quatro irmãs no futuro que possam 
fazer esse trabalho? Poderíamos agora mudar as constituições para permitir 
que menos membros do conselho geral sejam necessários? Perguntas 
interessantes para as quais buscamos respostas. 
 
O ICB é uma reunião consultiva. Para o conselho geral é importante saber 
como cada parte da congregação pensa sobre esses assuntos, para que 
possam continuar nessa base. 
 

Dia da fundação da nossa congregação 

Apesar da presença da corona vírus, o 188º aniversário de nossa congregação 
ainda era comemorado em vários lugares.  
Na Indonésia, as irmãs se reuniram em 
Medan em 23 de novembro para 
comemorar os jubileus: 
 
Irmã Alberta Telaumbanua: 

65 anos na Congregação. 
Irmã Florentina Siregar: 

50 anos na Congregação. 
Irmã Hilda Mila Ate, Ir. Elisyeba Karo-karo e 
Irmã Francis Dakhi: 

25 anos na Congregação. 
 
Três leigos também confirmaram seu 
forte compromisso com a missão da 
Congregação. 
 
 
 
 
 
 

 
Uma mulher é candidata a membro associado.  
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Também nas Filipinas e na Holanda, deu-
se atenção ao dia da fundação da 
Congregação.  
 
Aqui as irmãs estavam unidas em oração. 
Devido às medidas da corona, as irmãs 
não puderam se encontrar. As irmãs 
holandesas seguiram a Eucaristia em seu 
quarto.  
 
Nas Filipinas, o Evangelho ofereceu 
tópicos meditativos. 

  

Nova pessoa de contato para Timor Leste 

Irmã Sofiani já está bem instituída na Holanda. Ela também encontrou seu 
lugar no conselho geral. Portanto, foi decidido que ela se tornará a nova 
pessoa de contato de Timor-Leste. Ela assume esta tarefa no lugar de  
Ir. Hermin, continua sendo a pessoa de contato da Holanda e Bélgica. 
  

Jubileus 

Bélgica 

70 anos na Congregação: 

17 de novembro   Irmã Henrite Neyens 
Indonésia 

65 anos na congregação: 

03 de outubro    Irmã Alberta Telaumbanua 
50 anos na Congregação: 

08 de dezembro   Irmã Florentina Siregar 
12 anos e meio na congregação: 

24 de dezembro   Irmã Leony Bela Malo, Irmã Antonia Inya Bebe, Irmã 
     Yosefa Telaumbanua e Irmã Krispina Manaö. 
Holanda 

75 anos na Congregação: 

28 de outubro    Irmã Gradine Verbakel 
70 anos na Congregação: 

17 de novembro   Irmãs Serva Bergsma, Hyacinthe Rijk, Hennie Ruimers, 
     Corneline Buijsman, Laetitia Goris, Adelaïde van den 
     Berkmortel, Antonetta van Uden e Geertrui  Koks. 
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65 anos na congregação: 

28 de outubro   Irmã Dominique van der Poll e Irmã Bernarda Krijger 
60 anos na Congregação: 

13 de novembro  Irmã Birgitte Meeus, Irmã Mariëtte Kinker e Irmã Francis 
    van Rooijen. 
 

Faleceram 

Seis irmãs morreram nos últimos meses: 
06-09-20   Irmã Martini Wouters 
08-09-20   Irmã Heléne Vogels 
27-10-20   Irmã  Aloys van der Burg 
31-10-20   Irmã Camilla Heinemann 
09-11-20   Irmã Adriani Verhulst 
03-12-20  Irma Vincent Mol 
 
 

Período de férias 

Irmã Elisângela e Irmã Josephine irão passar o final do ano e o início de 2021 
em seus países de origem. Os feriados estão ligados a uma visita de trabalho. 
Irmã Elisângela retorna em 24 de janeiro e Irmã Josephine em 01º de abril.  
 
 

Fechado 

O generalato estará fechado de 24 de dezembro até 04 de janeiro. 

 
  

Cartão de Natal 2020 

A imagem do cartão de Natal está diferente este ano.  
O Natal é a festa da luz, da esperança e da vida nova. Com esta imagem 
expressamos o desejo de um futuro de esperança para todos. Nós estamos em 
meio a uma pandemia. Vamos confiar na proteção de Deus e na esperança de 
um novo ano em que possamos enfrentar todas as aflições.  
Esperança de equilíbrio em nossa vida que compartilhamos com outras 
pessoas. 
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