
  

 

Introdução  
Já faz algum tempo que não publicamos um Briefing. E podem até se perguntar: ‘Será que o 
Conselho Geral ainda faz alguma coisa?’ Posso garantir que sim, e que estamos muito 
atarefadas. Devido às restrições impostas por causa do coronavírus, não pudemos realizar 
nenhuma visita de trabalho. Por isso, não pudemos mantê-las atualizadas sobre a situação 
das Irmãs em outros países. Elas também estiveram submetidas a confinamentos, e as suas 
atividades foram postas em banho-maria.  
Somente com o início do relaxamento das normas na Holanda e na Bélgica é que foi possível 
efetuarmos a nossa primeira visita de trabalho. Contamos sobre a visita mais adiante, neste 
número do Briefing.  
Nos últimos meses, nos ocupamos da preparação do ICB. Inicialmente, pensamos que a 
reunião pudesse ser realizada em ZIN. No entanto, dada a situação na Ásia, decidimos realizar 
a reunião no formato digital. Mais adiante, fazemos um apanhado da reunião.  
 

 

Reflexão da Ir. Hermin Bu’ulölö 
Para as minhas palavras de abertura do ICB, busquei inspiração em um 
breve texto da primeira epístola de São Paulo, em que relata estar 
agradecido aos Filipenses Cristãos. Com palavras carregadas de 
bondade, São Paulo escreveu: “tendo por certo isto mesmo, que aquele 
que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus 
Cristo.” (Filipenses 1, 6). 
São Paulo falava aqui como um pai espiritual. Tinha viajado a muitos 
lugares diferentes, onde sempre anunciava o Evangelho. No entanto, 
Paulo não podia estar em todos os lados ao mesmo tempo ... Por isso, 
apesar das grandes distâncias, permaneceu em contato com os fiéis 
através das suas epístolas.  
“O que fizeram é bom, mas podem fazer ainda melhor.” É esta a 
essência das palavras que transmite São Paulo.  
 

Vejo que há semelhanças com a nossa situação. Enquanto Paulo manteve o contato através 
de Epístolas, nós adotamos as comunicações modernas. Não é o ideal, mas, diante da atual 
situação, é a melhor solução no momento. Enquanto Conselho Geral, trabalhamos para 
manter o contato com todas as Partes para conservar a unidade. Queremos saber o que está 
acontecendo nas diferentes Partes e o que as Irmãs pensam. Só assim poderemos encorajá-
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las, orientá-las, cooperar e mostrar a nossa solidariedade onde for necessário.  
E concordo com o raciocínio de São Paulo: “O que fizeram é bom, mas podem fazer ainda 
melhor.” A questão é: como podemos fazer mais?  
 

Na minha contemplação, fiquei profundamente tocada por uma passagem na epístola de São 
Paulo à Igreja de Filipos, que é a seguinte: “Não atente cada um para o que é propriamente 
seu, mas cada qual também para o que é dos outros.” (Filipenses 2, 4). Também nós tentamos 
levar em conta os interesses de toda a Congregação. Às vezes, as coisas não saem como 
tencionamos. No entanto, é impossível agradar a todas. Juntas, construiremos e velaremos 
pela Congregação das nossas Irmãs.  
 

 

Visita de trabalho à Bélgica  
Logo que soubemos que as fronteiras entre a Bélgica e a Holanda tinham sido liberadas, 
entramos em contato com a Província da Bélgica para planejar uma visita. A visita foi 
realizada no dia 2 de setembro. Foi um dia ensolarado, e fomos calorosamente recebidas pelo 
Conselho Provincial da Bélgica. Enquanto saboreávamos um café ou chá com alguns 
deliciosos bombons belgas, escutamos as experiências das Irmãs belgas durante a pandemia. 
No início da pandemia, o vírus foi detectado na casa de repouso, e várias Irmãs faleceram em 
consequência do contágio. As regras se tornaram mais rígidas, e já não foi possível fazer 
reuniões. Nas celebrações fúnebres pelas Irmãs falecidas, somente algumas pessoas puderam 
estar presentes.  
À tarde, todas as Irmãs da Província da Bélgica vieram ao Provincialado. Foi uma reunião 
muito especial. Para as Irmãs, esta foi a primeira vez que puderam se reunir depois da 
instalação da pandemia. Cada um dos membros do Conselho Geral fez um relato sobre as 
Partes em que atuam como pessoa de contato.  
 

As Irmãs da Bélgica 
se mostraram muito 
curiosas sobre a 
situação das quatro 
Partes que estão 
estudando a 
possibilidade de se 
tornar uma 
Província, juntas. 
Ir. Elisângela e Ir. Josephine contaram que os países 
participantes realizam uma reunião por Zoom a cada dois 
meses para que se conheçam melhor. Este ano, os quatro 
países fizeram uma apresentação na qual falaram das coisas maravilhosas que aconteceram e 
comentaram as suas preocupações. Uma vez identificados os pontos fortes e fracos, as Partes  
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passarão a se conhecer melhor e 
então poderão se ajudar 
mutuamente. O objetivo final é 
ajudar a Congregação a crescer 
através da cooperação.  
 

Depois de uma deliciosa refeição, voltamos para a Holanda.  
 

 

Profissão perpétua  
No dia 24 de setembro deste ano as Irmãs da Indonésia e do Timor Leste fizeram a sua 
Profissão Perpétua. Foram 13 Irmãs da Indonésia e duas Irmãs do Timor Leste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Kartini Nababan, Ir. Dina Manalu, Ir. Rosmeidar Laia, Ir. Erfina Simanjuntak, 
Ir. Sesilia Aritonang, Ir. Kurniawati Telaumbanua, Ir. Sensiana Runuh, 

Ir. Ekalena Giawa, Ir. Ronita Hasugian, Ir. Imeldine Da Manis, Ir. Matilda Lanu, 
Ir. Verawati Marpaung, Ir. Avila Wona.  

Ir. Maria Inocencia da Costa 
Ir. Terezinha Lemos  
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No dia 12 de dezembro, será a vez da Profissão Perpétua da Ir. Lusinete, no Brasil. 

 

 

ICB 2021 
O ICB foi realizado ente 25 e 28 de outubro. A exemplo do que ocorreu no ano passado, o 
encontro foi realizado online. Naturalmente, as reuniões pessoais são mais agradáveis e 
esperamos que sejam viáveis novamente em 2022. Vários temas foram tratados durante a 
reunião.  
 

Projeto das quatro Partes  
A Ir. Elisângela fez uma atualização do projeto. A primeira comunicação foi sobre o abandono 
do projeto por parte do Timor Leste. No Timor Leste, ainda existem novas Irmãs que entram 
para a Congregação, e elas desejam se desenvolver até se tornarem uma Província 
independente.  
Agora, existem três Partes envolvidas no projeto: os Estados Unidos, o Brasil e as Filipinas. 
Essas três partes vão continuar. Seu objetivo é trabalhar com base nos princípios da 
subsidiariedade, colegialidade, solidariedade, co-responsabilidade e pluralismo. O seu plano é 
constituir um Conselho Provincial, juntas, composto de uma Irmã de cada Parte. Cada uma 
das Partes também terá uma Irmã encarregada da formação e, juntas, formularão um plano. 
Cada uma das Partes deverá montar o seu próprio orçamento, e o Conselho Provincial deverá 
estudar esses orçamentos para logo incorporá-los em um único orçamento.  
A principal razão pela qual desejam seguir em frente com o projeto é a importância de 
partilhar a vida com outras Irmãs e concretizar algo juntas.  
 

Liderança 
Durante a pandemia, o Conselho Geral teve a oportunidade de refletir sobre o futuro da 
Congregação. Onde residem as nossas responsabilidades dentro da estrutura da 
Congregação? Conhecemos bem a evolução até que se alcance o nível de Província, e o 
encerramento de uma Província e a sua transformação em Casa de Religiosas. Um tema 
importante nessa evolução é a atenção à liderança. Especialmente na Pré-Província e na 
Comunidade sob a responsabilidade do Conselho Geral, o tema da partilha das 
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responsabilidades pelo crescimento juntas é um aspecto importante. Em termos 
concretos, isto pode significar que podemos concordar com respeito a um mandato 
para as Coordenadoras dessas duas Partes.  
Quando uma Província avança para a fase de encerramento, a situação é outra. 
Nesses casos, a Coordenadora designada pelo Conselho Geral é a líder da Pós-
Província ou da Casa de Religiosas. Não é necessário que se estabeleça um 
mandato com prazo específico para elas, pois a líder da Pós-Província ou da Casa de 
Religiosas será a Irmã com mais energia. Quando essa Coordenadora já não puder 
realizar as suas funções, o Conselho Geral deverá discutir com as Irmãs o passo 
seguinte a ser tomado.  
As participantes da reunião entenderam perfeitamente o raciocínio.  

 

Número de membros do Conselho Geral  
Durante o ICB do ano passado, discutimos se deveríamos dar início a um processo 
para alterar as Constituições para nos preparar para o momento em que 
elegeríamos três em vez de quatro Irmãs para compor o Conselho Geral. Quando 
for chegado o momento, a situação deverá ser ponderada. No entanto, não requer 
uma decisão do Conselho Geral.  
Durante este ICB, ponderamos se seria sensato passar de quatro para três 
membros no Conselho Geral.  Um Conselho Geral composto por três membros (a 
Superiora Geral e dois membros) estaria mais vulnerável diante da doença de um 
dos membros. Além disso, o Conselho Geral terá que assumir um volume maior de 
trabalho quando mais Províncias já não conseguirem continuar como Províncias.  
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Se optarmos por um Conselho Geral composto de três Irmãs, haverá uma 
grande concentração de poder na pessoa da Superiora Geral. Assim está 
estabelecido nas Constituições.  
Haverá novos debates sobre a matéria.  
 

Nossa missão após a pandemia  
A pandemia deixou sequelas nas sociedades de todos os países. Todos 
sentiram as suas consequências em nível pessoal. E, no nosso meio, 
constatamos uma sociedade mudada. O vírus já não vai desaparecer, e 
teremos que lidar com isso.  
Por exemplo, notamos que os alunos deixaram de frequentar as nossas escolas 
durante o confinamento, o que significou que deixamos de ter essa renda. Mas 
os custos fixos, como salários dos professores, continuaram a existir. Isso pode 
ser sustentável durante um certo período de tempo. Entretanto, se o evento 
for mais frequente, a situação financeira da Congregação se verá abalada. 
Devemos refletir juntas sobre outras opções. Muitos países sofrem com o 
desemprego e a pobreza. As pessoas sofrem de depressão. É o caso do Brasil, 
por exemplo. As Irmãs estão refletindo sobre como poderão ajudar as pessoas.  
 

 

Capítulo Provincial na Indonésia 
O Capítulo Provincial deverá ser realizado em Medan, entre 1 e 6 de julho. Em 
preparação ao Capítulo, haverá um Pré-Capítulo entre 25 e 28 de fevereiro de 
2022.  
O tema será: O espírito da misericórdia: construir a resiliência através da 
esperança  
Ir. Hermin e Ir. Sofiani esperam participar do Capítulo. 
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Futura localização do Generalato  
No Capítulo Geral de 2017, foi decidido 
transferir o Generalato para Tilburg. Com 
a redução da Província da Holanda, há 
mais espaço disponível. Os membros do 
Conselho Geral e o Generalato deverão se 
transferir às novas dependências entre 1 
de setembro e 1 de novembro de 2023. 
 

 

 

Aposentadoria da responsável pelos arquivos  
No dia 30 de setembro nos despedimos da Sra. Lilianne Hecker, 
que chegou à idade de aposentadoria. Lilianne começou a 
trabalhar nos arquivos em 1 de setembro de 1985 e, durante 
mais de 36 anos, esteve a serviço de muitos Conselhos Gerais.  
Foi uma despedida festiva e, a partir de agora, Lilianne poderá 
gozar de um ócio bem merecido.  
 

 

 

 

Alegrias e tristezas  
Desde 4 de maio, registramos o falecimento das seguintes Irmãs:  
03-06-2021 Ir. Christella Temmink Tilburg Holanda 
09-06-2021 Ir. Ancilla Tuerlings Tilburg Holanda 
07-08-2021 Ir. Adriani Gijsbers Tilburg Holanda 
29-08-2021 Ir. Marianne van de Ven Tilburg Holanda 
31-08-2021 Ir. Regine Noor Tilburg Holanda 
07-09-2021 Ir. Anne Marie Newsham Pantasaph Reino Unido  
08-09-2021 Ir. Johannie Mentink Tilburg Holanda 
27-09-2021 Ir. Huberto Kuipers Tilburg Holanda 
15-10-2021 Ir. Dominique van der Poll Tilburg Holanda 
03-11-2021 Ir. Adriana de Beer Tilburg Holanda 
11-11-2021 Ir. Marha Chandra Banjarmasin Indonésia 
14-11-2021 Ir. Lien Tammer Tilburg Holanda 
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Também celebramos jubileus:  
Bélgica  
70 anos - 27 de outubro Ir. Amandine Spronkmans  
60 anos - 05 de novembro  Ir. Kristien Raskin   
40 anos - 30 de agosto Ir. Marie-Louise Aerts  
 

Indonésia 
40 anos - 04 de agosto Ir. Veronika Situmorang 
12½ anos - 24 de dezembro Ir. Lestiana Dhue 
  Ir. Ester Halawa 
  Ir. Anselma Tafanao  
  Ir. Averlin Lahagu 
 

Holanda 
60 anos - 5 de novembro Ir. Francis van Kempen  
  Ir. Sophie Hulleman  
70 anos - 27 de outubro Ir. Magdaleni Ottenschot 
  Ir. Wilma van Zantvoort 
  Ir. Grada Passier 
 

Felicitamos as Irmãs que celebraram ou que deverão celebrar um aniversário 
especial:  
100 anos - 14 de agosto Ir. Constansa Lowette, Zonhoven, Bélgica 
100 anos - 22 de novembro Ir. Terese Gray, Pantasaph, Reino Unido 
100 anos - 11 de dezembro Ir. Marianne Hoefnagels, Tilburg, Holanda 
103 anos - 22 de junho Ir. Louise Bielen, St Catharine’s, Zonhoven, Bélgica  
106 anos - 27 de setembro Ir. Henriëtte Schuring, Tilburg, Holanda 
 

 

na estrada juntos ... 


