
  

 

 
Reflexão Irmã Hermin 
Com muito amor Jesus falou suas palavras de despedida pra seus discípulos. Nisso ele indicou 
que havia muitas coisas que eles ainda precisavam ouvir e entender, mas que não estavam 
prontos. Ele assegurou-lhes ainda que quando o Espírito viesse, eles seriam capazes de ver o 
que havia acontecido sob uma nova luz. Este dom veio depois que os discípulos 
testemunharam o sofrimento e a morte de Jesus e receberam o divino derramamento da 
graça no Pentecostes. Só então eles tiveram a capacidade de entender o significado desses 
eventos dolorosos, e só depois iam entender a ressurreição. 
De muitas maneiras, isso também é verdade em nossas vidas. Queremos entender nossa 
jornada pessoal. O significado mais profundo de nossas 
experiências de vida geralmente vem à tona depois que 
passamos por momentos difíceis. Só mais tarde entendemos 
como o evento nos glorificou com o crescimento da nossa fé. 
A vida sempre trará eventos que não desejamos, mas podem 
nos ensinar mais sobre quem somos. O sofrimento pode 
trazer discernimento e fortalecer nosso amor e compaixão, 
desde que esperemos pacientemente que o Espírito nos 
revele essas coisas. 
 
Simples, sim, mas cheio de sentido. Páscoa: há esperança, há 
alegria, há anúncio. Esta é a atitude dos discípulos que 
devemos sentir ao celebrar a Páscoa. Esperança de salvação 
que Jesus nos deu. Naturalmente, essa esperança vem 
acompanhada de um profundo sentimento de alegria, para 
que esta boa notícia seja proclamada para sempre. 
Infundidos de alegria e felicidade, saiamos para proclamar a 
jubilosa notícia de que Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. 
"Feliz Páscoa!" 
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Capítulo Provincial da Indonésia 
No momento, as irmãs na Indonésia estão sob o encanto do capítulo provincial que se 
aproxima. Em fevereiro, os membros capitulares se reuniram no provincialado em Medan - 
Sukadono para o Pré-capítulo. O Pré-capítulo correu bem. 
De 01 a 06 de julho de 2022, o capítulo provincial será realizado em Medan, na Indonésia. 
Ir. Hermin e Ir. Sofiani estarão presentes. 
O tema é: No espírito da misericórdia construindo resiliência através da Esperança. 
(The spirit of Mercy: Building Resilience through Hope). 
 
No dia 31 de maio, doze noviças farão sua primeira profissão: Ir. Defilia Bu'ulölö, 
Ir. Evi Simarmata, Ir. Klaudia Novia Ade Nairo, Ir. Anggela Tawa Diwa, Ir. Bernadete Baok,  
Ir. Letsia Sebhi, Ir. Moina Manalu, Ir. Oktaviana Witu Diwa, Ir. Florentina Anna Marlely 
Waruwu, Ir. Verônica Sinaga, Ir. Amélia Sinurat e Ir. Flora Indah Nini Kandi. 

Dez noviças do primeiro ano tornaram-se noviças do segundo ano no dia 28 de março. 
Ir. Defilia Bu’ulölö, Ir. Evi Simarmata, Ir. Klaudia Novia Ade Nairo, Ir. Anggela Tawa Diwa, 
Ir. Bernadete Baok, Ir. Letsia Sebhi, Ir. Moina Manalu, Ir. Oktaviana Witu Diwa, Ir. Florentina 
Anna Marlely Waruwu, Ir. Veronika Sinaga, Ir. Amelia Sinurat, and Ir. Flora Indah Nini Kandi. 
 
 

Visita de trabalho ao Brasil 
Ir. Elisângela partiu no início de dezembro para uma visita de trabalho ao Brasil, depois ficou 
de férias. A visita de trabalho começou com um evento festivo, a profissão para a vida da 
Ir. Lusinete. Foi um momento especial para todas 
as irmãs, colegas de trabalho, parentes e amigos 
do Brasil. 
As irmãs comemoraram o Natal juntas na cidade 
de Ibimirim, onde moram as Irmãs Graça e Dalva. 
A antiga comunidade do Ibó também foi visitada. 
Lá estão formando um grupo do Movimento da 
Misericórdia. 
No Brasil há um grupo de duende associados que 
estão próximos das irmãs e da missão. Eles são um 
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grande apoio para as irmãs, então quando falamos sobre o Brasil, temos que ter em mente 
que no Brasil temos seis irmãs, mais duende associadas, então no total há dezessete 
membros da Congregação no Brasil. Temos também o Movimento da Misericórdia, um grupo 
ativo que também tem uma seção com jovens. 
 
 

ICC 2022  
Já faz um bom tempo desde que um ICC aconteceu. O último ocorreu em Chicago em 2019 e 
foi sobre a colaboração entre quatro partes. Timor-Leste retirou-se agora deste projeto. Os 
outros três países (Brasil, Filipinas e EUA) ainda estão investigando as possibilidades. 
 
No início de junho, irmãs e leigos se reunirão em Nemi (perto de Roma, Itália). É o último ICC 
deste mandato do conselho geral e vários temas serão discutidos. São todos temas 
relacionados com o futuro da Congregação: 
- Carisma e Espiritualidade; 
- Missão; 
- Ligação; 
- Liderança; 
- O que significa ser internacional? 
- Novas formas de vida religiosa. 
Espiritualidade e carisma estão centrais na nossa congregação. Aqui encontramos as raízes de 
tudo o que fazemos: 
- nossos normas e valores, 
- nossa maneira de interagir uns com os outros, 
- nossa forma de lidar com a sociedade. 
 
Em nossa espiritualidade SCMM, somos nutridos e carregados pelo evangelho. As histórias de 
Jesus de Nazaré formam a base de nossas vidas e obras. Vicente de Paulo e Maria, Mãe de 
Misericórdia são também fontes de inspiração para nós. 
Amor misericordioso, simplicidade e providência de Deus são elementos importantes em 
nossa vida e trabalho. Damos significado a essas palavras a partir de nossa atitude religiosa 
diante da vida. Observamos os desenvolvimentos na igreja e na sociedade nos países onde 
vivemos e trabalhamos. Esses aspectos gerais tomam forma de várias maneiras. 
Os desenvolvimentos globais exigem que analisemos mais de perto o que estamos fazendo e 
se são necessários ajustes. 
 
 

Visitas de trabalho 
O Conselho Geral voltou a fazer visitas de trabalho. No próximo Briefing poderá ler algo sobre 
as visitas à Bélgica e à Holanda. 
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Alegria e tristeza 
Sete irmãs faleceram em 2022: 
01 de janeiro Ir. Wilma van Zandvoort  Tilburg (Holanda) 
07 de janeiro Ir. Bernardine Horstink  Tilburg (Holanda) 
12 de janeiro Ir. Sylvia Telaumbanua  Medan (Indonésia) 
22 de janeiro Ir. Louise Bielen  Zonhoven (Bélgica) 
25 de fevereiro Ir. Marie-Louise van den Eerenbeemt  Tilburg (Holanda) 
09 de março Ir. Magdaleni Ottenschot  Raalte (Holanda) 
20 de março Ir. Bernarda Krijger  Tilburg (Holanda) 
 
Também foram comemorados os jubileus: 
EUA 
65 anos  18 de março Ir. Barbara Connell 
 
Bélgica 
60 anos 06 de maio  Ir. Rosa Olaerts 
 
Inglaterra/Irlanda 
80 anos  28 de maio  Ir. Teresa Gray 
 
Holanda 
75 anos  27 de abril  Ir. Josephine Gosselink 
  Ir. Anna Grent 
  Ir. Ansfrida van Loon 
70 anos  29 de abril  Ir. Cunera Borst 
  Ir. Corneline Wouters 
  Ir. Truus Hofhuis 
65 anos  06 de maio  Ir. Bartholomea Heijneman 
  Ir. Michelle de Rooij 
  Ir. Irene Rooth 
60 anos  06 de maio  Ir. Corine de Graaff 
  Ir. Toos Scholtes 
 


