
  

 

Reflexão da Ir. Hermin Bu’ulölö  
 

O nascimento de Jesus  
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para 
que todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria 
cidade.  E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade 
de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi.) A fim de alistar-
se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, 
se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho 
primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não 
havia lugar para eles na estalagem.  
 

Todas conhecemos esta história. Também a repetimos umas às outras na época 
Natalina. E por que o fazemos? O que nos atrai tanto nessa história?  
É um conto universal com muitas nuances. No momento em que escrevo estas 
palavras, lá fora está escuro, faz frio e está chovendo. De repente, me sinto feliz 
por ter um aquecedor e um teto sob o qual me abrigar. Jesus veio a este mundo 
em circunstâncias muito diferentes. Um burrinho e um boi o aqueceram. E, 

quando nasceu, uma grande 
estrela apareceu nos céus sobre 
o estábulo. Muitos seguiram a 
estrela e foram visitar o recém-
nascido. Havia espaço para 
todos! Os pastores, gente 
simples, encontraram um 
espaço ao lado dos poderosos 
reis. Aquele estábulo, onde 
todos eram bem recebidos, se 
tornou um ponto de encontro.  
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Poderíamos comparar o estábulo ao nosso ser interior. Todos os anos, às 
véspera do Natal, nos voltamos ao nosso ser interior. Tentamos descobrir 
como Deus vive em nós, depois de ter nascido na nossa alma. Buscamos 
tranquilidade para contemplar as nossas vidas e nos perguntar se conseguimos 
incluir todos no nosso estábulo. Tentamos colocar as coisas em perspectiva, e 
fazemos bons propósitos para o novo período que se inicia, para que possados 
dar lugar às coisas que tínhamos negligenciado. Deus renasce dentro de nós.  
 

Celebrações dos 189 anos da nossa Congregação  
Na terça-feira, dia 23 de novembro, comemoramos a 
fundação da nossa Congregação há 189 anos. Em vários 
lugares onde atua a nossa Congregação, houve celebrações. 
No Generalato, realizamos um breve ato de oração e 
saboreamos coisas gostosas na hora do café.   
Irmã Josephine fez uma prece, na qual expressou a sua 
gratidão ao nosso fundador, Dom Zwijsen, e à nossa 
primeira Madre Superiora, Michael Leysen. Ambos foram 
inspirados por Maria, Mãe de Misericórdia, e por São 
Vicente de Paulo.  
“Desde 1832, e até hoje, nós, Irmãs de Caridade, 
continuamos a por em prática a nossa obra de caridade.  
Muitas mulheres nos precederam. Mulheres de fé inabalável, de visão, e 
corajosas nas suas atividades.” 
 
Irmã Josephine convocou todos os membros da nossa Comunidade, incluindo 
os Amigos, Associados e pessoal administrativo, a que continuem a abraçar a 
missão de Cristo e a perseverar.  
A celebração foi concluida com o cântico Salve Rainha. 
 

As Irmãs das Filipinas 
também marcaram o 
Jubileu com uma 
celebração conjunta da 
Eucaristia.  
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As Irmãs da Indonésia também deram especial atenção ao 189o aniversário da 
Congregação. Em Waipadi, na ilha de Sumba, as Irmãs convidaram os órfãos e as 
crianças da vizinhança para participarem da ocasião festiva. Mais de 100 crianças 
puderam receber uma refeição nutritiva. O dia seguinte foi o ponto alto das 
festividades, com a celebração da Eucaristia, durante a qual foram pedidas 
bênçãos para a comunidade de Waipadi.  

 

Alegrias e tristezas  
Recentemente, duas Irmãs completaram 100 anos.   
 

Ir. Teresa Gray … 
No dia 22 de novembro, a Irmã Teresa Gray completou 100 anos. Irmã Teresa vive 
em Pantasaph, e foi lá que se celebrou o seu aniversário. O Conselho Geral 
felicitou a Irmã Teresa via Zoom, o que foi uma reunião surpresa muito especial, 
tanto para o Conselho quanto para a Irmã Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e a Irmã Marianne Hoefnagels 
Outra Irmã da nossa Congregação completou 100 anos. No dia 
11 de dezembro, a Irmã Marianne Hoefnagels chegou à 
admirável idade de 100 anos. O seu aniversário também foi 
um acontecimento festivo, com reunião para o café, seguida 
da celebração da Eucaristia.  
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Votos perpétuos da Irmã Lusinete 
No Brasil, as Irmãs também tiveram razão para celebrar. No domingo, 12 de 
dezembro, a Irmã Lusinete fez os seus votos perpétuos. Foi uma reunião que 
ocorreu em um ambiente especial. Apesar das restrições impostas por causa do 

coronavírus, houve uma 
festa para a Irmã Lusinete, 
com a presença das Irmãs, 
dos Associados, e de 
membros da família e 
convidados.   
 

Da esquerda para a direita: 

Ir. Graça, Ir. Kardene, 

Ir. Elisângela, Ir. Lusinete, 

Ir. Paula, Ir. Dalva e 

Ir. Joérica 

 

 

 

Quatro Irmãs faleceram: 
18-11-2021 Irmã Roberta Simarmata Sarudik, Indonésia 
24-11-2021 Irmã Grada Passier Tilburg, Holanda 
03-12-2021 Irmã Lidewijde van Doorn Tilburg, Holanda 
07-12-2021 Irma Alphonsa Spieker Tilburg, Holanda 
 

O 
silêncio  
do Natal  

nos faz sentir  
imensa gratidão 

pelo ano que se acaba. 
Diante da incógnita que nos reserva o Ano Novo,  

depositamos nossa esperança em Deus. 
Feliz Natal e saúde em 2022 

!!! 


