
  

 

Reflexão de Irmã Hermin Bu’ulölö 
É tão comum termos Maria ao nosso redor. Também podemos nos sentir um pouco como 
Maria. Ela era uma mulher simples de uma pequena aldeia. Mas, Maria também era uma 
mulher corajosa. Diríamos agora: "Ela é uma mulher grande, discreta, geralmente ficando em 
segundo plano, mas sim, tão importante.” 
Como mãe de Jesus, ela deu ao filho espaço para crescer no homem que conhecemos na 
Bíblia. Em sua época, ela pôde não tê-lo compreendido e achado Sua maneira de agir um 
pouco estranha, mas ela O apoiou até o fim. 
 

Por mais de 2000 anos, Maria tem sido um exemplo e fonte de inspiração para nós em sua 
simplicidade e compaixão, seu amor sem limites pelo outro e seu serviço. Ela é a mãe de 
todos nós. Nós nos chamamos Irmãs da Caridade de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. 
Dom Zwijsen deu o seguinte motivo para esse nome: 
“Irmãs de Caridade, porque a virtude da Caridade e da Misericórdia devem especialmente ser 
praticada na Congregação.” (Discursos familiares sobre as Regras Particulares, 1ª Conferência. 
Tilburg 1864). É o que procuramos fazer também a partir de 1832, a exemplo de Maria. 
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Maria, que se chamou 
 “a serva do Senhor” 

é para nós 
- Irmãs de Caridade - 

um exemplo inspirador 
de amor misericordioso 
em toda simplicidade e 

disponibilidade. 
(Const. Art. 12) 
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Maria é também Mãe misericordiosa porque Jesus lhe confia a sua Igreja e toda a 
humanidade. Aos pés da Cruz, ao aceitar João como seu filho, ao pedir perdão ao Pai 
juntamente com Cristo por aqueles que não sabem o que estão fazendo (Lc 23,34), Maria 
experimenta, em perfeita obediência ao Espírito, a riqueza e universalidade do amor de Deus. 
Isso abre seu coração e permite abraçar toda a raça humana. Assim, Maria se torna a Mãe de 
cada um de nós, a Mãe que obtém a misericórdia divina para nós. 
 

  

Capítulo provincial na Holanda 
A primeira semana de março houve o capítulo provincial da Holanda.  
Irmã Hermin e Ir. Elisângela estavam presentes. Na verdade, o capítulo deveria acontecer em 
novembro de 2020. Isso foi adiado devido à corona. 
Medidas rígidas foram tomadas para minimizar o risco de dispersão da Covid-19. E felizmente 
ninguém ficou doente.Vários tópicos foram discutidos de forma profissional. Foi interessante 
ouvir como as irmãs pensaram sobre o núcleo da vida religiosa e como os valores centrais 
ainda podem ter forma hoje. É claro que a forma de governar futuramente também foi 
discutida com a questão de como as irmãs podem permanecer uma comunidade religiosa. 
 
Depois que os tópicos importantes foram 
discutidos, o processo de seleção seguiu. 
Três irmãs foram escolhidas para assumir o 
trabalho do conselho provincial e trabalhar 
com as recomendações das discussões. Ir. 
Mariëtte Kinker será a superiora provincial 
pelos próximos quatro anos. Ela é apoiada 
em seus deveres por Ir. Mel Heuver e Ir. 
Paulien Mul. Uma equipe enérgica que vai 
liderar a província holandesa pela última 
vez. 
O conselho geral parabeniza a província 
holandesa por esta escolha e deseja ao novo 
conselho todo o sucesso e sabedoria. 
 
 
 

Indonésia  
A pandemia continua afetando a vida das irmãs. Na Indonésia, as três comunidades de 
Medan tinham uma celebração eucarística em agradecimento pela recuperação das irmãs 
infectadas com o vírus corona nos últimos meses.  
Ao mesmo tempo, esta celebração foi a cerimônia de abertura interna para as irmãs 
junioristas que farão seus votos pela vida este ano. 

Da esquerda para a direita  
Ir. Mariëtte, Ir. Pauline e Ir. Mel 
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As noviças também percebem que os tempos mudaram. Para elas, foi a celebração de 
encerramento do período de orientação de treze noviças. Devido ao vírus corona, esse 
período ocorreu nas comunidades de Medan, e não nas diferentes comunidades. Depois da 
Eucaristia, elas voltaram ao noviciado. 
  
 

Obrigada Irmã Maria 
Irmã Maria Lynen está de volta à 
Bélgica. As irmãs brasileiras ficaram 
muito felizes com ela e agradecem 
muito a Irmã Maria pela dedicação e 
empenho durante os  
51 anos que viveu e trabalhou no  
Nordeste do Brasil.  
Ir. Paula escreve: A Província do Brasil 
agradece imensamente a Ir. Maria por 
sua dedicação e doação durante os  
51 anos aqui vividos, quanto bem 
proporcionado a este povo brasileiro, nordestino, quantas vidas preenchidas com a sua 

delicadeza, gentileza, escuta e docilidade, quantas pessoas 
agradecidas, são tantas e tantas coisas boas que não temos 
como enumerá-las! Por isso só podemos dizer: MUITO 
OBRIGADA IRMÃ MARIA, que todo bem aqui feito se transforme 
em graça e saúde. E que sinta sempre a nossa gratidão e 
presença através da nossa oração. Mais uma vez, obrigada por 
toda dedicação e doação. E aqui também agradecemos a 
Província Belga, por nos ter concedido esta graça de conviver 
com Ir. Maria durante esse tempo em nossa província e por todo 
apoio a nós concedido. Hoje só podemos dizer: “Obrigada 
Senhor, Senhor meu Deus, obrigada Senhor, por que tudo é 
Teu”. Esse canto que Ir. Maria sempre cantava ecoa em nossos 
corações como forma de gratidão a Deus e a Congregação por 
esta possibilidade.  
 

  
 

Timor Leste está se recuperando 
A situação após as cheias repentinas do mês passado em Timor-Leste está lentamente a 
voltar ao normal. Em Dili, o muro da casa de formação desabou em três locais. Devido às 
fortes correntes de água, a fundação foi arrastada e o muro pode desabar. 
 

Da esquerda para a direita Ir. Maria, Ir. Dalva e Ir. Paula 
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A diocese trabalha junto com as comunidades religiosas para ajudar as pessoas afetadas pela 
enchente. Nossas irmãs também participam dessas atividades de socorro. Por exemplo, elas 
ajudam a limpar o lixo no meio ambiente e distribuir alimentos para as pessoas afetadas pelo 
desastre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algumas irmãs em Timor Leste já são vacinadas. Agora temos que esperar a vacinação de 
todas as irmãs. 
 

 

Irmã Josephine na visita de trabalho nas Filipinas 
Durante sua estadia nas Filipinas, nos primeiros meses deste ano, Ir. Josephine encontrou as 
irmãs entre os períodos de quarentena. Devido às restrições de viagens, as irmãs das três 
comunidades não tiveram a oportunidade de se encontrar em ocasiões especiais como a 
Páscoa. Apesar da distância física que as separa, elas estão unidas em oração. 
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Irmã Josephine ficou feliz por encontrar as irmãs nas três comunidades e elas 
compartilharam experiências pessoais e comunitárias, momentos de alegria e 
preocupações. Durante a pandemia, as irmãs permanecem em contato umas 
com as outras, embora a presença física não seja possível.  
Elas fazem isso rezando à sua maneira e especialmente oferecendo intenções 
durante as orações comunitárias a todos os que sofreram e ainda sofrem com 
esta situação. 
 
Irmã Amelita Dumagpi trabalha como tesoureira na Academia do Sagrado 
Coração de Lupao. Enquanto Ir. Catherine se dedica em ajudar no 
desenvolvimento do orfanato Casa da Divina Misericórdia "Tahanan ng Banal 
na Awa" em San Jose Nueva Ecija como assistente social. 
Irmã Elena e Irmã Jessica trabalham em casa. Elas ensinam online. Irmã Rosie 
continua suas funções como Assistente do Vigário para os Religiosos na 
Diocese de Cubao. 
A escola e o centro para deficientes físicos estão temporariamente fechados 
devido à Pandemia. Os alunos da escola são ensinados online e as pessoas que 
trabalham no centro para deficientes recebem tarefas para fazer em casa. 
Enquanto isso, as irmãs estão arrumando a horta e plantando verduras.  
 

Foi preparada uma operação de socorro às famílias pobres, coordenada pela 
AMRSP (Associação dos Superiores Religiosos Maiores). Nossas irmãs estão 
participando desta operação. Cada membro das três comunidades tem sua 
própria responsabilidade. 

 

Comunidade Lupao: 
da esquerda para a direita Ir. Amelita, Ir. Catherine, 
Ir. Josephine, Ir. Nerie, Ir. Beatrix 

Comunidade Nova Manila e Marikina 
durante o dia do ano novo:  Ir. Rosie,  
Ir. Annie, Ir.  Maria Pilar, Ir. Amy,  
Ir. Jessica, Ir. Elena,  Ir. Josephine,  
Ir. Evangeline e Ir. Julia 
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É bom saber que todos estão dando o melhor de si e ajudando uns aos outros 
para sair dessa pandemia. 
Foi difícil para a Irmã Josephine retornar devido à pandemia. Seu voo foi 
cancelado várias vezes. 
 
 

Holanda e Bélgica 
A província holandesa celebrará seu 60º aniversário na sexta-feira, 21 de maio. 
Será uma festa modesta. Há uma lembrança para as irmãs e um questionário 
especial que foi criado para este 60º aniversário. 
As irmãs Belgas também planejam uma festa. Em 22 de junho, celebram o 
aniversário de Irmã Louise Bielen. Ela terá 103 anos, o que a torna a habitante 
mais velha de Zonhoven. As irmãs esperam poder comemorar um pouco 
naquele dia. 
  
 

Aniversário de Irmã Josephine 
Não é costume mencionar os 
aniversários dos membros do 
conselho geral no Briefing. Uma 
exceção é feita para o 50º 
aniversário de Ir. Josephine. Um 
aniversário especial requer atenção 
especial. 
Irmã Josephine estava nas Filipinas 
no dia de seu aniversário e estava 
em Lock down. O aniversário foi 
celebrado no generalato no início de 
maio, à maneira holandesa completa 
com uma "Sara".  
Segundo a tradição holandesa, quem 
chega aos 50 anos chega à idade dos 
sábios. É feita referência à Bíblia. 
Nele conhecemos Abraão e sua 
esposa Sara que tinha 50 anos de 
idade e, portanto, eram 
consideradas pessoas sábias. 
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Alegria e tristeza  
Falecidas 
Lembramos nossas falecidas: 
19-04-21 Irmã Hennie Ruimers  Arnhem (Holanda) 
30-04-21 Irmã Hyacinthe Rijk  Tilburg (Holanda) 
03-05-21 Irmã Richarde Clijsters  Zonhoven(Bélgica) 
04-05-21 Irmã Simone van der Velden  Tilburg (Holanda) 
 

Aniversários 
Parabenizamos: 
75 anos na congregação: 
 05 de maio  Irmã Agneta Smit Tilburg (Holanda) 
65 anos na congregação: 
 27 de junho Irmã Alice Casey Willimantic (EUA) 
  Irmã Janice Buszta East Haven (EUA) 
60 anos na congregação:  
 30 de abril Irmã Corrie Langermans Tilburg (Holanda) 
  Irmã Ursula van de Ven Tilburg (Holanda) 
 19 de julho Irmã Theresia Hondrö Gunung Sitoli   (Indonésia) 
40 anos na congregação: 
 03 de junho Irmã Kresensia Tamba Banjarbaru  (Indonésia) 
  Irmã Veronika Situmorang Sibolga (Indonésia) 
  Irmã Leonarda Liang Padang (Indonésia) 
25 anos na congregação: 
 O1 de julho Irmã Xaverina Noni Pematang Siantar (Indonésia) 
  Irmã Ancilla Kaka Waikabubak (Indonésia) 
  Irmã  Euphrasia Aa Medan (Indonésia) 
  Irmã Agnesia Apu Bobu       Bali (Indonésia) 
12½ anos na congregação: 
02 de julho Irmã Natalia de Deus Maia Dili (Timor Leste) 

 


