
  

 

Refleção Irmã Hermin 
Como seres espirituais, os anjos têm vontade e capacidade de raciocinar; são 
pessoas e são imortais. Eles superam todos os seres visíveis em perfeição. 
Quem acredita em anjos? Todos podem responder a essa pergunta por si 
mesmo. No entanto, a verdade é que os anjos existem e desempenham um 
papel em nossa jornada ou em nossas vidas. Os anjos estão lá, eles estão 
sempre conosco. “Eles sempre olham para o rosto de Meu Pai no céu” lemos 
em Mt 18, 10. Eles sempre cumprem o Seu mandamento e são obedientes à 
Sua palavra falada (Salmo 103, 20).  
 
Você já teve uma experiência e pensou sobre quem era aquele anjo? Bem, sou 
boa nisso, graças ao meu gentil anjo da guarda. Muitos católicos acreditam que 
cada pessoa tem um anjo da guarda que nos cerca, protege e nos ajuda desde o 
nascimento até a morte. Esta é uma forma do cuidado de Deus para com a 
humanidade. No entanto, existem também outros anjos, como o anjo Gabriel 
que trouxe a mensagem a Maria de que ela se tornaria a mãe de Jesus. 
Precisamos desses anjos agora. Eles passam a mensagem em nossa 
comunidade. Esses mensageiros traduzem a Palavra de Deus e nos dizem o que 
é necessário. Eles trazem otimismo e visões positivas sobre muitas coisas 
diferentes. 
Em Nemi, perto de Roma, nos reunimos com alguns leigos para pensar no 
futuro da nossa congregação. Conversamos muito sobre nossas experiências e 
compartilhamos nossos pensamentos. Esses resultados serão levados às 
províncias, pré-províncias e comunidades pelas irmãs e leigos que participaram 
do evento. Pensar em conjunto o hoje e o amanhã mostra a nossa força 
enquanto comunidade, o otimismo e uma visão positiva do futuro. 
Espero que com o novo conselho provincial na Indonésia as quatro irmãs sejam 
portadoras de mensagens e atuem no Espírito de Deus no interesse de toda a 
Congregação e de nossa missão na Indonésia em particular.  
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Visita de trabalho a Bélgica  
O encolhimento da província também foi discutido e a 
transição para a pós-província. Depois de um delicioso 
almoço, as irmãs da província vieram ao provincialado 
para tomar um cafezinho e um gostoso pedaço de bolo. O 
conselho geral fez uma brochura fotográfica mostrando 
imagens de cada (Pré - Pós) província. A partir das fotos 
contaram sobre todas as partes.  
As irmãs mostraram grande 
interesse pelos 

desenvolvimentos nos diferentes países. 
Por ser época de Páscoa, todas as irmãs 
receberam do conselho geral uma cesta 
com alguns ovos de chocolate. 
Após o jantar, o conselho voltou para 's-
Hertogenbosch.  
 
 

 

Visita de trabalho a província da Holanda 
A experiência já foi adquirida na Bélgica com a brochura fotográfica. Isso também foi 
usado na visita às irmãs holandesas. Durante uma semana inteira, de segunda-feira, 04 

à quinta-feira, 07 de abril, foram realizadas 
reuniões com as comunidades de Tilburg. Houve 
várias reuniões e as boas-vindas foram igualmente 
calorosas em todos os lugares. As irmãs estavam 
interessadas sobre o que estava acontecendo no 
resto da congregação. Elas tentaram imaginar a 
situação com base nas fotos. As irmãs holandesas 

ficaram, sem exceção, felizes em saber que 
o que começou em Tilburg em 1832 se 
transformou em uma organização mundial 
com futuro. 
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Assim como na Bélgica, também 
havia ovos de chocolate para as 
irmãs holandesas. O conselho geral 
foi mimado com um lindo buquê 
de flores.  
 
 
 

Visita de trabalho às Filipinas 
De 22 de abril a 12 de maio, Ir. Josefina e Ir. Elisângela foram às Filipinas para uma visita de 
trabalho. Foi a primeira visita de trabalho desde o início da pandemia onde novamente duas 
irmãs do conselho geral fizeram uma viagem. É claro que houve contatos entre os membros 
do conselho geral e as irmãs das Filipinas durante a pandemia. Mas nada pode substituir um 
encontro presencial. As duas irmãs visitaram todas as comunidades e, claro, conversaram 
com a Ir. Amy. 
Em Marikina, as irmãs Elena, Jessica e Annie trabalham na creche. Irmã Annie é responsável 
pelas finanças. Durante a visita, as aulas aconteceram online para cinco alunos. 
O ano letivo termina em 08 de julho e recomeça em 22 de agosto. Dez alunos se inscreveram 
até agora para o próximo ano letivo. Há pais que querem matricular seu filho quando as aulas 
forem presenciais novamente.  
Esperamos que mais crianças se inscrevam 
para o próximo ano letivo. A escola acolhe 
60 crianças e é licenciado anualmente pelo 
governo. Como o prédio não atende 
plenamente aos requisitos do Ministério 
em termos de tamanho, a escola não é 
considerada para uma licença permanente. 
 As irmãs em New Manila têm suas 
atividades diárias lá e estão indo bem. A 
terceira comunidade visitada fica em 
Lupao. Irmã Cathy trabalha em um orfanato da diocese como assistente social. Ela gosta 
muito e ganha muita experiência.  
Pode haver oportunidades para envolvê-la no desenvolvimento do centro para pessoas com 
deficiência física. 
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Ficou claro que as irmãs querem se concentrar no futuro na creche 
e no centro para pessoas com deficiência física. 
As irmãs estão todas muito curiosas sobre os resultados do projeto 
em que três países estão analisando se pode ocorrer uma 
cooperação intensiva. Esta cooperação poderia potencialmente 

levar à formação de uma 
província internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

ICC 2022 
Em abril de 2020 foi planejado um ICC sobre Missão e Espiritualidade. Isso foi algumas 
semanas após o bloqueio que cancelou tudo. Quando ficou claro que havia oportunidades 
para se reunir internacionalmente novamente este ano, um novo ICC foi imediatamente 
organizado. Espiritualidade e missão foram 
complementadas por liderança e colaboração. Quatro 
grandes temas que são importantes para o futuro da 
Congregação. 
 
Foi procurado um local adequado. Foi encontrado com a 
congregação SVD em Nemi, 30 km ao sul de Roma. O 
Irmão Broer Huitema CMM e Anne Stael estavam dispostos 
a acompanhar a reunião como facilitadores. Fomos bem-
vindos lá de 6 a 15 de junho. 

  
Na terça-feira, 07 de junho, Irmã Hermin Bu'ulölö abriu a reunião. 
Porque foi logo após o Pentecostes, o foco central era querer 
entender uns aos outros. “O Pentecostes dá inspiração além das 
fronteiras”, explicou. “O Espírito sopra onde quer, está em 
movimento, dinâmico e não pode ser confinado dentro dos muros 
de um convento, igreja ou cultura. Nos próximos dias, buscaremos 
formas de tornar visível nossa espiritualidade em nossa missão e em 
nossas comunidades. Como religiosas não podemos fazer isso 
sozinhos. Precisamos de outros para trabalhar juntos. Daí, nossa 
espiritualidade será levada e poderemos olhar para um futuro cheio 

de esperança”. 
A Covid-19 mudou nossas vidas. Como podemos participar dessa mudança sem perder de 
vista nossos valores como confiança em Deus, misericórdia e simplicidade? Vemos novas 
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oportunidades e possibilidades? O objetivo do encontro foi trocar ideias, 
compartilhar experiências e apresentar novas ideias. 
Irmã Hermin enfatizou que era uma pena que os participantes indonésios 
nesta reunião não estivessem presentes porque não haviam recebido um 
visto. Afinal, a Indonésia é a maior província de nossa Congregação. 
 
Espiritualidade 
Todos tinham trazido algo que simbolizava sua espiritualidade pessoal. Com 
isso e com os textos sobre a espiritualidade SCMM nas Constituições, 
considerou-se como manter viva a espiritualidade. Isso mostrou que as irmãs 
europeias vitais ainda estão envolvidas em organizações externas que ajudam 
os outros e sentiu-se que a ligação é um elemento importante na transmissão 
da espiritualidade. No Brasil, a vida das irmãs e associadas se dá entre os 
marginalizados, que não têm medo de assumir uma posição política e tentar 
devolver a dignidade às pessoas para que a esperança possa ser restaurada. As 
irmãs em Timor-Leste vivenciam a espiritualidade de sua missão com os 
valores centrais da simplicidade, misericórdia e confiança em Deus. As irmãs 
Filipinas também indicam que o amor misericordioso se expressa na missão e 
na vida comunitária, ouvindo-se umas às outras e perdoando os erros umas 
das outras. 
 
Audiência  

Um passeio já aconteceu no segundo dia. A viagem nos 
levou a Roma, onde participamos da audiência com o Papa 
Francisco às 9h. Ouviu-se um grito de alegria quando as 
boas-vindas foram dadas à congregação pessoalmente. 
Depois da audiência, todos estavam livres para ir ver a 
basílica São Pedro, ver Roma, comprar algumas 
lembranças... 

Foi um dia muito bom e bem passado. 
 
Missão 
Todos os participantes foram convidados a 
preparar uma apresentação sobre a missão em seu 
próprio país. Surgiram histórias impressionantes, 
como a luta social no Brasil, a partilha de alegrias e 
tristezas, a supervisão de projetos para jovens e 
idosos na Fundação e no Centro Dom Helder 
Câmara, a experiência de ter que trabalhar em 
conjunto com os outros, o florescimento do 
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Movimento da Misericórdia e a inclusão dos associados na congregação. 
Na província holandesa, a ênfase está na irmandade e no cuidado mútuo. As 
irmãs são todas idosas e agora têm o papel de apoiar outras. Como voluntários 
estão comprometidos com diversas atividades e como patrocinadores 
financiam projetos promissores de grupos de pessoas distantes da sociedade. 
O carisma encontra seu caminho através do Movimento Vicentino, do 
Movimento da Misericórdia, Bezield Verband e Barach. 
 
A situação na Bélgica é comparável à Holanda. A missão também foi 
terminada, e várias irmãs ainda estão fazendo trabalho voluntário na paróquia 
ou diocese e nos institutos que anteriormente pertenciam a seus próprios 
projetos. 
As irmãs nas Filipinas trabalham nas paróquias e fazem visitas pastorais. Elas 
trabalham nisso em conjunto com os leigos. Várias irmãs trabalham em uma 
escola e uma das irmãs é assistente social em um orfanato diocesano. A 
pandemia colocou vários projetos em espera e recomeçar é muito difícil. 
Em Timor, as quatro comunidades são ativas na sociedade. Importantes são as 
visitas às famílias e aos doentes, mas também o fornecimento de água potável 
e alimentos. No orfanato há 41 crianças entre 05 e 15 anos que foram 
cuidadas. A pandemia fez tudo parar. Lentamente, a vida retoma seu caminho. 
A clínica também reabriu e estão sendo realizadas reuniões onde novos 
candidatos são recrutados. 
Em resumo, vemos um grupo de mulheres fortes que prestam atenção para as 
pessoas marginalizadas e buscam novos caminhos. 

 
Laudato Si 
Já se passaram vários anos desde (2015) que o Papa Francisco publicou 
Laudato Si. Nisto estão suas ideias sobre a fragilidade do planeta e dos pobres, 
sobre sua crença de que tudo está conectado com tudo. Ele pede uma 
abordagem diferente da economia e do progresso e chama a atenção para a 
dignidade de todas as criaturas. Agora, tendo vivido vários anos de pandemia, 
estamos todos percebendo como essa mensagem afeta nossa missão e nossa 
espiritualidade. 
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Na Holanda e na Bélgica, as irmãs usam materiais sustentáveis para a 
construção nova, limitam o uso de plásticos e transformam alimentos 
processados em adubo. Individualmente, as irmãs são econômicas com 
energia e 'consomem menos' (compre o mínimo possível). Elas estão 
orgulhosas de ter feito a mudança para um modo de vida mais sustentável. 
As irmãs no Brasil conscientizam as pessoas de como as coisas podem ser 
feitas de forma diferente. As crianças aprendem na escola a tratar a natureza 
com cuidado. Por exemplo, uma garrafa PET é cortada em duas partes. Uma 
parte serve como um vaso de flores no qual as sementes são cultivadas e a 
outra é transformada em brinquedo. Na pastoral de jovens começaram um 
projeto no quais pneus de carros são transformados em baldes de lixo. 
Latinhas são usadas para fazer brinquedos e produtos recicláveis são 
reaproveitados. As forças são combinadas e a cooperação é buscada com 
outras organizações para desenvolver novos projetos. Assim fizeram acordos 
com os padeiros: quem entrar com uma sacola de tecido para comprar pão 
receberá um pãozinho extra. 
 
Há muito que você já pode fazer. As irmãs nas Filipinas também experimentam 
isso. As comunidades separam os resíduos e atentam para o reaproveitamento 
dos materiais. Ao lidar com isso com muito cuidado e conversar com as 
pessoas ao seu redor, você também as conscientiza sobre a sustentabilidade 
necessária. 
Irmã Sofiani acrescenta que as irmãs da Indonésia 
também dão grande importância à sustentabilidade. 
Elas tentam usar o mínimo de papel possível, 
economizar energia, separar resíduos e evitar uso de 
plásticos. Os alunos das escolas e dormitórios são 
conscientizados sobre o cuidado sustentável com o 
nosso planeta. 
Cada país contribui à sua maneira para um mundo 
mais sustentável.  
 
Liderança 
A liderança é um grande tema que pode ser 
discutido em muitas facetas. Durante este ICC, a 
ênfase foi colocada na liderança servidora de si 
mesmo como indivíduo e da comunidade/país. Irmão Broer fez uma 
introdução que esboçava uma imagem ideal de liderança servidora, um 
modelo. A prática é mais complicada. No entanto, elementos como 
autenticidade e responsabilidade desempenham um papel importante. Cada 
pessoa é responsável por si mesma, pelo que você faz, mas também pelo que 
você não faz. Como líder servidor, você tenta tornar o outro mais forte. Muitas 
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 irmãs vêm da educação e para elas é a tarefa mais importante orientar os 
jovens em seu caminho. Isso é difícil; quando você está fazendo certo? Às 
vezes você tem que ser legal, às vezes não. Às vezes você tem que agir 
imediatamente, às vezes você tem que esperar um pouco mais antes de agir. 
Não há uma resposta simples. Escutar com atenção e distinguir o que é 
importante faz parte da liderança. 
A missão também precisa de liderança. Quando perguntados quais são os 
pontos fortes e fracos de cada país, os membros de cada país entraram em 
uma discussão. Isso resultou em pontos de atenção para os próximos anos. Ou 
talvez devêssemos dizer que daí surgiu uma grande ambição. Isso variou para 
um aumento no número de irmãs, o que permitiu que a missão fosse 
estendida ao domínio do inglês, desde o desenvolvimento da cooperação com 
os leigos até a profissionalização das irmãs. 
 
Ligação  
Já foi dito várias vezes que o envolvimento com os leigos é importante para o 
futuro da Congregação. Nos Estados Unidos, as irmãs têm trabalhado juntas 
com um grupo comprometido de Amigos por muitos anos. Irmã Mel Ryley e 
Dana Sullivan gravaram uma mensagem em vídeo sobre suas experiências 
como irmãs com os amigos e como amigas com as irmãs. Uma mensagem de 
vídeo veio da Indonésia de Elisabeth Ghozali, Amiga da Missão. A Holanda e o 
Brasil tiveram uma representante envolvida: Henny Spooren e Silvânia Tereza 
Batista da Silva. Elas contaram suas experiências no local, assim como as irmãs 
presentes. Também Irmã Marie Thérèse Croke enviou uma carta detalhando 
sua experiência de trabalho com leigos. 
Todas as histórias mostram que a forma de conexão é diferente em todos os 
lugares. Membros associados como ocorre no Brasil é a forma mais forte de 
conexão. Lá foram redigidos estatutos e os membros associados fazem uma 

promessa anual de se 
comprometerem com a 
província brasileira por mais um 
período. Por outro lado, 
também há países onde não há 
estrutura para a conectividade. 
A expectativa para o futuro é 
que aumentará o número de 
leigos que se sentem ligados à 
Congregação, para que o 
carisma seja difundido de forma 
diferente. Isso significa que terá 
que haver diretrizes. 
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Cooperação internacional 
Celebramos juntos. Vários assuntos passaram no encontro e experiências foram 
compartilhadas. Ideias bonitas foram ouvidas. Podemos dar forma à 
colaboração? A cooperação entre as próprias irmãs, e irmãs e leigos, além de 
aprofundar a espiritualidade. 
Em Timor Leste gostariam de aprender inglês nas Filipinas. Mas elas também 
gostariam de aproveitar do conhecimento da província indonésia em diferentes 
áreas. Aprender inglês como língua comum também é um desejo no Brasil. Elas 
já estão estudando com a ajuda das irmãs Filipinas e Americanas. 
As irmãs Belgas gostariam de continuar seus encontros com as irmãs 
Holandesas. Afinal, não há barreira linguística entre elas, o que facilita a 
discussão de assuntos comuns. Vários países têm necessidade de estruturar a 
sua ligação com os leigos. 
As diferentes ideias mostram que irmãs e leigos precisam com certeza uns dos 
outros. 
 
Futuro 
A vida religiosa está evoluindo. O número de vocações está diminuindo em todo 
o mundo. Os jovens não escolhem mais viver como religiosos. Eles não querem 
mais nosso estilo de vida. As irmãs brasileiras percebem que os leigos querem se 
aproximar da congregação, que querem se comprometer com a espiritualidade. 
Essas pessoas são casadas e têm suas próprias famílias. Essa é uma nova forma 
de vida religiosa. Um modelo que tem potencial no Brasil. Desenvolvimentos 
também estão em andamento na Holanda. No campo da Diaconia, pessoas de 
diferentes religiões trabalham juntas. Muitas pessoas estão interessadas em 
uma nova Igreja e se juntam a grupos como São Egídio, Focolare ou Chemin 
Neuf. Existem, sim, vocações, mas de uma maneira diferente do que no passado. 



10 

 

Nos próximos dez anos, as irmãs da Indonésia e Timor Leste verão o número de 
vocações aumentarem. As irmãs Filipinas esperam um aumento e, ao mesmo 
tempo, também querem se concentrar em uma cooperação mais estreita com os 
leigos. Quando a creche crescer novamente e profissionalizado o centro para 
pessoas com deficiência, as pessoas voltarão com interesse no SCMM. Na Holanda 
e na Bélgica não haverá mais muitas irmãs daqui a dez anos. Os grupos leigos 
continuarão sem irmãs? 
 
A situação é diferente em cada país no que diz respeito ao envolvimento leigo e às 
novas vocações. No entanto, novas formas abrem as portas para uma maior 
disseminação de nossa espiritualidade. Juntos, leigos e irmãs inspiram-se 
mutuamente. 
 
 

Capítulo provincial na Indonésia 
Os membros do conselho geral tinham acabado de voltar em casa, quando Irmã 
Hermin e Irmã Sofiani de novo partiram, agora para a Indonésia, onde se realizou o 
Capítulo provincial em Medan, de 01 a 06 de julho. Como de costume, avaliamos 
os últimos quatro anos. A eleição do conselho provincial ocorreu no último dia. 
Irmã Donata Manalu é a nova superiora provincial. Ela é apoiada em sua tarefa por 
Ir. Blandina Zagötö como vigária.  
Ir. Teresa Seingo e Ir. Alfonsia Saing completam o quadro. 
Desejamos-lhes todo o sucesso no próximo mandato. 
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O 60 ̊aniversário da Presença da nossa Congregação no Brasil 
No dia 11 de Maio desse ano, 
celebramos os 60 anos da Presença da 
nossa Congregação no Brasil. 
Celebramos junto com nossos 
associados, todos os membros do 
Movimento da Misericórdia adulto e 
jovem, nossos colaboradores e o povo 
das nossas comunidades. A missa foi 
celebrada pelo nosso amigo e irmão Frei 
Jean. Na missa, no momento de ação de 
graças, lembramos de todas as irmãs que 
por aqui passaram, foram contadas 
histórias, fatos vivenciados e enfatizado 
a contribuição de cada uma de nossas 

irmãs na construção do Reino de Deus, na luta por justiça e dignidade para 
todos. Terminamos de uma maneira bem brasileira e nordestina, com forró, 
ciranda e quadrilha, celebrando e festejando a vida e a doação de cada uma 
das nossas irmãs. 
Agradecemos a Deus por todos os bens que nos concedeu realizar. Que 
nossa Mãe de Misericórdia nos inspire no seguimento de seu Filho. 
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Alegrias e tristezas 
 
Três irmãs faleceram nos últimos meses: 
06 de maio Ir. Ansfrida van Loon  Tilburg (Holanda) 
24 de maio Ir. Florensia Fau  Telukdalam (Indonésia) 
16 de julho Ir. Rosa Hermans  Zonhoven (Bélgica) 
 
Varias irmãs celebraram o seu jubileu de vida religiosa: 
40 anos  07 de junho Ir. Stefani Murwani  
25 anos 25 de julho Ir. Rosemarie Malisngoran  

Ir. Rita Gheru Leko 
Ir. Hubertine Nino 
Ir. Yahana Sembiring 
Ir. Patrisia Sitanggang 
Ir. Damiana Marbun 
Ir. Clementine Wailaba 
Ir. Benedikta Marbun 
Ir. Fidelia Giawa 
 

 
No dia 14 de agosto Irmã Constança Lowette (Bélgica) completa 101 anos. 
 


