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Um café de Natal especial em  Marienhain, Alemanha 

Convite aos refugiados de Hedwigsstift, 5 de Janeiro de  2016 

Sr. Josefa Maria Bergmann 

 

Depois de termos acolhido nossos vizinhos de rua na Alemanha, queríamos conhecê-los melhor. 

Por isso  convidamos os 30 moradores refugiados do centro de  Hedwigsstift para um café de Natal 

em Marienhain. Não queríamos impor nossa fé a eles, mas partilhar nossa tradição cristã com eles. 

Eles poderiam ver a gruta, a árvore de Natal decorada, uma mesa de café de Natal e ouvir músicas 

natalinas.  

Às 15 horas, algumas irmãs reuniram-se na entrada principal para acolher nossos convidados.  O 

diretor da residência foi acompanhado por um cuidador cuja língua maternal é o árabe, mas 

também fala o alemão e por isso podia traduzir.  Depois da acolhida, fomos primeiro para a capela 

e lhes mostramos o presépio.  Aprendemos que os refugiados sírios, que pertencem a diferentes 

ramos Muçulmanos,  estavam acostumados a celebrar o Natal  com outros cristãos nas igrejas do 

seu país de origem. Conheciam trabalhos tolerantes e convivência com outras confissões sem 

temor de contato. Uma mulher estava pensando sobre o papel  de José na Manjedoura porque 

Deus é o Pai de Jesus.  

Cada convidado tinha um pequeno anjo como decoração no seu lugar.  Ele seria seu anjo da guarda 

no seu primeiro ano na Alemanha.  Após uma breve introdução de nossa congregação, nos 

dedicamos aos deleites do bifê.  Ir. Birgit foi logo rodeada pelas crianças.  Havia 18 adultos e 12 

crianças.  Nas mesas, tentamos falar em inglês ou com a ajuda da tradução. Acompanhadas por Ir. . 

Ursula nós irmãs cantamos um canto de natal com as crianças batendo palmas.  Alguns dos 

convidados puderam cantar  “Jingle Bells“ em árabe. Foi uma tarde alegre.  

Ao despedir-se os convidados  puderam  pegar algumas roupas quentes como meias e gorros de lã.   

Os convidados expressaram sua gratidão escrevendo na neve.  Certamente,  este encontro foi 

único.  Estamos curiosas por saber como iremos continuar essas relações com nossos vizinhos.  


