
  

 

Reflexão da Ir. Hermin Bu'ulölö 
As palavras reconfortantes proferidas pelo mensageiro de Deus ao Rei Davi, através do 
profeta Natã poderiam muito bem estar dirigidas a cada uma de nós: “Sempre estive com 
você por onde você andou.” Deus sempre guia as nossas vidas, mesmo quando não 
sentimos a presença do Divino. Esta relação duradoura é resultado da dádiva de Deus, que 
enviou Jesus para viver entre nós. Nesse curto espaço de tempo, ele não se comportou 
como um turista ou como um hóspede. Ele se incarnou, da maneira mais profunda 
possível, na vida na nossa Terra. Quando Jesus abandonou a sua forma humana, 
encontramos a sua presença alentadora na Eucaristia, e o seu Amor se tornou o nosso guia 
interior. Com a chegada da celebração do nascimento de Jesus, a leitura das Escrituras 
continua a nos convencer da Sua presença. 
 

O Advento deve servir para nos despertar para esta admirável realidade, para que o foco 
do nosso coração seja a Sua presença. O Advento já começou, e vivemos na esperança e 
na expectativa. Aguardamos o nascimento de Jesus. As expectativas são importantes na 
vida de todas nós. Elas nos oferecem a esperança e a confiança. Uma pessoa sem 
expectativas é uma pessoa sem ideais. 
 

Para não perder a confiança, Tiago, na sua epístola (5, 7-8), recomenda: Portanto, irmãos, 
sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ouçamos! Na primavera e no outono, o agricultor 
aguarda a chuva. Então, tudo começa a crescer, e logo os seus campos lhe darão uma boa 
colheita. Mas, nesse meio tempo, terá que ser paciente. 
Agora é tempo de fazermos um esforço sincero para dirigir toda a atenção dos nossos 
corações aos nossos eternos amigos que nos acompanham nesta nossa jornada da vida, 
passo a passo. Neste Advento, somos convidadas a renovar a nossa esperança. 
 

Como concretizamos a presença de Cristo nas nossas vidas, hoje? 
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Visita de trabalho aos Estados Unidos 
Ir. Elisângela e Ir. Josephine estiveram presentes nos Dias da Província. Mantiveram 
encontros com as Irmãs e as Amigas numa bela casa na praia. Ir. Barbara-Ann participou  
via ZOOM. O ICC foi um dos temas discutidos. Especialmente o aspecto relacionado com a 
conectividade entre as Irmãs e os leigos. Por não ter havido representação dos Estados 
Unidos no ICC, a Ir. Mel Ryley e Dana Sullivan (Amiga) enviaram um vídeo, no qual 
partilharam as suas experiências com as Irmãs e os leigos presentes no ICC. 
Também discutiram o projeto do Brasil, Estados Unidos e Filipinas que investiga o apoio 
entre Brasil, Filipinas e Estados Unidos, e a possibilidade de criação de uma Província 
Internacional. Juntamente com a Ir. Mel Ryley, as Irmãs Elisângela e Josephine compõem a 
equipe que iniciou este projeto. Além da Ir. Mel, a Ir. Janice também tem participação 
ativa. Ela ensina inglês às Irmãs do Brasil. As Irmãs americanas estão muito entusiasmadas 
com o projeto. 

As três Irmãs que deram início ao projeto puderam voltar a se encontrar em pessoa pela 
primeira vez desde 2019. Assim, foram planejadas consultas para discutir a evolução do 
projeto e para preparar um relatório para o ICB. 
Uma feliz coincidência foi a presença da Ir. Paula do Brasil, que estava em Chicago para um 
curso intensivo de inglês. Ir. Paula também está envolvida neste projeto. 
 

Visita de trabalho à Inglaterra/Irlanda 
Ao contrário do que ocorria no passado, o processo 
de obtenção de vistos para a Ir. Hermin e Ir. Josephine 
para que pudessem visitar as Irmãs em Pantasaph foi 
muito demorado. Por isso, não lhes foi possível 
participar dos Dias da Província no mês de agosto. 
Finalmente, viajaram para o País de Gales em meados 
de outubro. Ambas as Irmãs foram calorosamente 
recebidas pela Ir. Marie Thérèse Croke. Visitaram as 
três Irmãs em Bryn Mair, que estão muito bem 
cuidadas.  
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As duas Irmãs da Irlanda estão bem, dadas  
as circunstâncias. Ambas tem problemas de 
saúde. Ir. Marie-Thérèse também não está 
completamente bem de saúde, e chama a 
atenção a esse grupo vulnerável de Irmãs. 
Também se falou sobre o ICC que ocorreu no 
início do ano, e sobre acontecimentos nos 
outros países, o que agradou muito as Irmãs. 
Houve oportunidade de comemorar o jubileu 
de 190 anos da Congregação com uma 
Celebração Eucarística seguida de uma 
reunião em que as Irmãs e também o pessoal 
estiveram presentes. 
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ICB 2022 

Entre 14 e 17 de novembro, as participantes do ICB e da reunião financeira mantiveram 
um encontro em ZIN (Vught – Holanda). Há alguns meses, a Ir. Donata Manalu foi eleita 
Superiora Provincial da Indonésia. Foi a sua primeira participação em um ICB na qualidade 
de Superiora Provincial.   
Pela primeira vez, Ir. Mel Ryley esteve acompanhada de uma das Amigas, Janet Labrecque. 
Foi também a primeira vez que a lrmã Marie Thérèse Croke participou através de uma 
conexão online com Pantasaph (Inglaterra), o que também lhe permitiu tomar parte nas 
discussões em grupos menores. 
Nas suas palavras de abertura, Ir. Hermin enfatizou a importância de voltar a ver todas em 
pessoa outra vez - após duas reuniões por Zoom - para conversar juntas sobre o futuro da 
Congregação, com vista ao Capítulo Geral que se aproxima. Um futuro que começa hoje! 
As Irmãs no mundo todo estão dando o seu apoio, o que ficou demonstrado pelos muitos 
votos inspiradores que recebemos. As expectativas dos participantes do ICB eram 
otimistas e nos concentramos na questão da conectividade para além das fronteiras. 
 

Relatório Anual do Conselho Geral 
O Relatório Anual do Conselho Geral foi discutido. Entre outros temas, foi discutida a 
evolução dos acontecimentos nos diferentes países. Todas as Superioras tiveram a 

oportunidade de fazer uma breve 
apresentação a que as demais 
presentes podiam responder. 
Houve muito interesse entre as 
participantes. Por exemplo, foram 
feitas perguntas sobre os tipos de 
tarefas e o tipo de formação que 
recebem os Membros Associados 
do Brasil, sobre a organização dos 
diferentes projetos de apostolado 
na Indonésia, sobre a volta à 
atividade após a pandemia nas 
Filipinas e sobre a ajuda que 
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Timor Leste requer, agora que o número de Irmãs está crescendo rapidamente. 
Torna-se cada vez mais óbvio que os problemas das Partes mais jovens são muito 
diferentes daqueles nas Partes mais antigas. Particularmente quando os grupos de Irmãs 
idosas são pequenos, o que as torna vulneráveis. O tema deverá certamente receber 
atenção no próximo mandato. 
 

ICC 2022 
Entre 6 e 15 de junho, Irmãs e leigos se reuniram para um ICC realizado em Nemi, próximo 
de Roma, Itália. Após o encontro foi produzido um relatório, que foi posteriormente 
discutino no ICB. Foram abordados muitos temas durante o ICC, que provocaram reflexão, 
e a partir dos quais poderão surgir novas vias e ideias neste nosso mundo em constante 
mudança. Mudanças que se manifestarão de maneiras diferentes, em cada país. Foi pedido 
aos membros do ICB que indicassem os temas mais importantes nos próximos mandato. 
Liderança, carisma e espiritualidade e o envolvimento dos leigos estiveram no topo da lista 
de prioridades. Esses temas serão incluídos na ordem de trabalhos do Capítulo Geral de 
2023. 
 

Projeto de Formação de uma Província Internacional 
No Capítulo Geral de 2017, ficou determinado que investigaríamos a viabilidade de uma 
cooperação mais estreita entre algumas das Partes menores da Congregação, que poderia 

eventualmente levar à criação de uma 
Província Internacional; um grupo de 
iniciativa (Ir. Mel Ryley, Ir. Elisângela 
Ferreira Belo e Ir. Josephine Corpuz) 
arregaçaram as mangas. Durante o ICC de 
Chicago em 2019, chegou-se a acordos. 
Esses acordos tem se tornado cada vez 
mais concretos nos últimos anos. Há 
reuniões online periódicas entre o grupo 
de iniciativa e as Superioras dos três 
países participantes (Brasil, Filipinas e 
Estados Unidos). Todas as Irmãs, 
Associados e Amigos também têm se 
comunicado entre si, online. O primeiro 
esforço consistiu na decisão sobre um 
idioma comum:  o inglês.  É por essa razão 
que a Ir. Janice ensina inglês às Irmãs 
brasileiras. Até o momento, já enviamos a 
Ir. Jessica Magno das Filipinas ao Brasil, 
onde vai se concentrar em praticar a 
conversação em inglês com as Irmãs 
brasileiras. Ao mesmo tempo, vai poder 
aprender português. 
Além disso, tem havido reuniões online 
em que as Irmãs podem partilhar os seus 
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pontos fortes e suas debilidades e discutir entre si. O ponto de partida selecionado foram 
os seis princípios adotados pela Congregação em 1969: pluriformidade, colegialidade, 
subsidiariedade, descentralização, solidaridade e corresponsabilidade. 
Esses pontos também são discutidos em conjunto. 
O Provincialado será sediado no Brasil. Já existem algumas ideias sobre a organização da 
Província, em cujo Conselho cada país terá uma representante. A equipe de formação 
também está constituída da mesma forma. Cada país continuará a manter a sua 
responsabilidade financeira, e por isso não haverá um orçamento conjunto. A liderança 
provincial examinará os orçamentos individuais das três Partes. 
 

Ainda existe uma série de 
decisões que deverão ser 
tomadas antes que a Província 
Internacional se torne uma 
realidade. O grupo de iniciativa 
está preparando um relatório  
a ser apresentado durante  
o Capítulo Geral. 
 

Duração do mandato da 
Coordenadora das Partes mais 
jovens 
A nossa Congregação contempla 
dois tipos de Coordenadoras.  
Há a Coordenadora que lidera um 
grupo de Irmãs que estão a ponto 
de se tornar uma Província, e 
outra Coordenadora que lidera 
um grupo de Irmãs que se 
aproximam do encerramento.  
O processo de nomeação da 
Coordenadora é o mesmo em 
ambos os casos: todas as Irmãs 
tem voz na escolha da 
Coordenadora. O Conselho Geral 
nomeia a Coordenadora. 
A Coordenadora que acompanha o processo de encerramento permanece até que decida 
deixar o cargo. Em consulta com o Conselho Geral, é tomada uma decisão sobre o caminho 
a seguir. 
O processo é diferente quando se trata da Coordenadora de um grupo de Irmãs a caminho 
da formação de uma Província. A seleção da Coordenadora é igual, mas o mandato é de     
4 anos, com a possibilidade de uma única prorrogação. A Coordenadora é avaliada 
anualmente durante uma visita de trabalho do Conselho Geral. 
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Estrutura 
Na Congregação, nos referimos a Comunidade sob a responsabilidade do Conselho Geral, a 
Pré-Província, Província, Pós-Província e Casa de Religiosas. Cinco denominações para 
Comunidades em 8 países. São definições que já não correspondem à realidade que 
vivemos. Esses conceitos tem uma carga hierárquica. Enquanto Congregação, respeitamos 
e reconhecemos cada uma das Partes. Todas as Partes são igualmente valiosas e estão em 
pé de igualdade. Juntas, formamos a SCMM! 

Devemos encontrar uma 
denominação adequada para 
as Partes que não são 
Províncias. 
 

190 anos de SCMM 
O Capítulo Geral será 
realizado no mesmo ano em 
que a Congregação completa 
190 anos de existência. Por 
ocasião do Jubileu, o 
Conselho Geral compôs uma 
oração e a enviou a todas as 
Irmãs com a intenção de 

promover uma oração conjunta, em todo o mundo, no dia 23 de novembro. A prece 
consiste em 190 palavras, em todos os idiomas. Cada palavra simboliza 1 ano de existência 
da Congregação. 
 

Capítulo Geral de 2023 
O Capítulo Geral será realizado entre 4 e 14 de julho em ZIN (Vught). Todas as Irmãs 
receberão maiores informações sobre o Capítulo em janeiro de 2023. Durante o ICB, foram 
tratados os seguintes temas: 
- Liderança 
- Carisma e espiritualidade 
- Envolvimento dos leigos 
- Tarefas missionárias 
- Província Internacional 
- Formação 
- Patrimônio 
- Comunicação 
- Encontros internacionais. 
Foram apresentadas ideias para 
promover o envolvimento de 
todas as Irmãs nas diferentes 
Partes no Capítulo Geral. Os 
leigos também serão chamados a contribuir. 
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Mudança do Generalato e do Conselho Geral 
Muito tem sido dito sobre os planos de mudança do Conselho Geral para Tilburg após o 
Capítulo Geral. A intenção dos membros do Conselho Geral é que cada uma alugue um 
apartamento no complexo de Oude Dijk ou na rua Kloosterstraat, onde deverão morar. Há 
um número de apartamentos alugados para o Generalato, localizados contiguamente, de 
maneira que as funções de administração não fiquem espalhadas em pontos diferentes do 
edifício. 
 

Encerramento 
No final da reunião, a conclusão é que este ICB é terreno fértil para o próximo Capítulo. Os 
membros constataram resiliência e estão confiantes no futuro. Ir. Hermin indicou que os 
debates foram frutíferos e ajudam a encontrar o rumo para o ano que se inicia. De todas as 
conversas, “esperança” acabou sendo o veículo no qual podemos enfrentar o nosso futuro. 
Foram mencionadas preocupações. Preocupações sobre o encerramento das Partes mais 
antigas, e sobre a evolução das Partes mais jovens. Como evoluirão as coisas? Será que o 
Conselho Geral vai conseguir dar resposta às perguntas que foram apresentadas pelas 
Irmãs? Também tivemos a impressão de identificar esperança com relação a esse aspecto. 
Esperança de encontrar boas soluções ao longo do caminho. 
 

Celebração do Jubileu de 190 anos da SCMM 
Cada uma das Partes celebrou o Jubileu da sua maneira. O pessoal do Generalato esteve 
por trás da organização das celebrações no Conselho Geral. As Irmãs também estiveram 
presentes na celebração da Província da Holanda, em Tilburg. 
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Alegrias e Tristezas  
Nos últimos meses, perdemos três Irmãs:  
29-09-22 Ir. Corneline Wouters  Tilburg (Holanda) 
12-11-22 Ir. Marinette Tibben   Tilburg (Holanda). 
07-12-22  Ir. Josée Schiepers   Maaseik (Bélgica) 
 

Várias Irmãs completaram um jubileu de vida religiosa: 
Bélgica  60 anos 13 de novembro de 2022 Ir. Josée Schiepers 
Indonésia  50 anos 08 de dezembro de 2022 I r. Fransiska Sinaga 

 25 anos 29 de outubro de 2022  Ir. Gloriana Bulu’aro 
 12½ anos 24 de dezembro de 2022  Ir. Germana Ndraha  

 Ir. Michella Bahan  
 Ir. Marsiana Haghe 
 Ir. Delviana Ndruru 
 Ir. Apriliana Sea 
 Ir. Maureen Delu Kaka 

Holanda  75 anos 27 de outubro de 2022  Ir. Jeannette Spoor 
 Ir. Anny de Jong 

 70 anos 08 de novembro de 2022 Ir. Adriënne Boot 
 Ir. Jacoba ten Boer  
 Ir. Edesta Mulder 
 Ir. Marie-Elise Rooijakkers 

 65 anos 06 de novembro de 2022 Ir. Hedwig Wijffelaars 
 Ir. Nicolette Lijten 

 50 anos 15 de setembro de 2022     Ir. Tine Reit 
 

Três Irmãs celebraram um aniversário especial: 
Holanda  Ir. Henriëtte Schuring 27 de setembro, 107 anos 
    Ir. Marianne Hoefnagels 11 de dezembro, 101 anos 
Inglaterra  Ir. Teresa Gray   22 de novembro, 101 anos. 
 

Natal 
Estamos nos aproximando do Natal. Já entramos no 
Advento. No Natal, celebramos o nascimento de Jesus, a 
festa das Luzes. Em Jesus, Deus veio até nós como uma 
criança indefesa. Ele chega para todos, especialmente para 
os miseráveis e vulneráveis; para os pecadores e para os 
mendigos. Quando vivemos no espírito de Jesus Cristo, 
enxergamos a Luz e  conseguimos ver a Luz e cuidar dos 
demais. A Luz que penetra, para todo o sempre. 
 

Desejamos a todas um Natal de Paz! 


