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Programa de Renovação Espiritual na Alemanha 

   

O último Programa de  Renovação Espiritual na Alemanha começou a 18 de Agosto e terminou em 

8 de Setembro de 2014. As privilegiadas participantes foram Irmã Maia Yasinta e Shinta das 

Filipinas e Irmã Maria Robertin Syaloma, Virgo, Nikolene e Detta da Indonésia. Irmã Maria Sreeja foi 

a Coordenadora do Programa com a ajuda habilidosa da Irmã Maria Kratita para a tradução 

indonesiana e Irmã Maria Julindis que se responsabilizou por todas as pequenas e grandes 

necessidades do programa.  As Irmãs entraram no espírito do Programa e participaram de todo 

coração em ambas as atividades: o curso e o retiro.  O grupo tinha idade entre 34  e 77 anos, 

variadas atividades apostólicas e a vivência do carisma enriqueceu-as mutuamente. 

Depois do curso visitamos Munster e fomos visitar a 

catedral e redondezas, incluindo uma visita às nossas 

Irmãs em Munster.  Um dia com nossas Irmãs em 

Annenthal, visita  o Centro de Exposição, caminhar pela 

Via Sacra foram momentos especiais de graça. 

O tempo favoreceu muito nossas idas e vindas pelos 

Caminhos de Emaús. Tivemos uma visita especial da Irmã 

Maria Anneliese, no dia da Festa Patronal daProvíncia, que nos surpreendeu com chocolates.  As 

Irmãs Maria Almuth, Margret Koch e Elke tomaram tempo para estar conosco. O grupo ficou 

particularmente impressionado pela presença das Irmãs Maria Georgi e Monica que, por sua 

simplicidade e jovialidade vivem o carisma de modo visível e tangível  na Comunidade de Gerlever. 

Para mencionar algumas de suas próprias palavras “o curso 

oportunizou maior compreensão e clareza do nosso carisma 

e espiritualidade e de como inserir-nos no contexto do 

mundo atual.” 

 “Aprofundei nossas raízes Notre Dame e senti orgulho de 

ser uma Irmã Notre Dame”.  

“O retiro ofereceu tempo para a integração pessoal e 

reconciliação profunda”  

“Profunda gratidão pelo conteúdo e processo do programa.” 
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As irmãs acompanharão ainda mais três  Programas de Renovação  para os membros daprovíncia, 

antes do final deste ano. Fortalecida espiritualmente, as Irmãs se esforçam por encarnar o amor de 

nosso bom e providente Deus...na Indonésia e nas Filipinas  e em qualquer outro lugar para onde o 

amor de Deus as conduzir…..    

   

   

  


