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 “Aqui estamos, Senhor", Coesfeld, Alemanha 

 

 “Aqui estamos, Senhor”! Talvez seja este o melhor lema para nós, Irmãs da Casa Emaús. O dia 15 

de junho marcou um mês da nossa chegada aqui.  O que fazemos? Em nosso posicionamento 

escrevemos: Com alegria e criatividade, ajudamos as Irmãs do Kloster Annenthal. Inclui, também, 

nosso compromisso de sermos uma presença nas igrejas de Coesfeld. Quando o Pároco nos visitou, 

pediu que ajudássemos com a distribuição da Eucaristia aos sábados e domingos. Outro 

compromisso que consome boa parte do tempo durante o verão, é o enorme jardim que precisa de 

atenção diária. Além disso, estamos aprendendo a dirigir um carro onde as mudanças são manuais! 

Além destas atividades, estamos tentando descobrir aonde mais podemos ser úteis. Um pedido do 

povo local é que cuidemos das crianças enquanto as mães fazem compras ou vão ao médico. 

Recebemos a visita das peregrinas americanas, juntamente com as guias, Irmãs Regina e Julindis (foto 

acima, canto superior esquerdo). As bandeiras, na entrada da nossa casa, chamaram a atenção das 

visitantes. Elas representam os nossos países de origem: Alemanha, Irmã Almuth; Coréia, Irmã 

MuYoung; Indonésia, Irmã Henrika e Estados Unidos, Irmã Kerstin (foto acima, canto inferior direito). 

Tanto as convidadas quanto as anfitriãs desfrutaram, com alegria, deste tempo juntas. Antes de as 

peregrinas deixarem Coesfeld, almoçamos com elas no Kloster Annenthal e nos despedimos, 

cantando: “Até logo e tenham uma boa viagem, queridas irmãs". Este foi mais um momento em que 

sentimos, profundamente, nossa irmandade como SNDs. 

Um evento litúrgico também abrilhantou nosso calendário. Juntamente com o povo das Paróquias 

de São Lamberto e Maria Frieden, participamos da procissão do Santíssimo Sacramento, saindo da 

igreja Maria Frieden, passando pela nossa casa e encerrando com a Missa no jardim do Kloster 

Annenthal (foto acima, canto inferior esquerdo). Após a Missa, a procissão voltou à igreja por outro 

caminho. Um grande número de paroquianos participaram desta tradicional celebração alemã em 

homenagem ao Corpo e ao Sangue de Cristo.  



Coesfeld  American pilgrims                                                                                                  June 20, 2017  snd1.org 

Tivemos outra experiência muito especial de irmandade. Das Irmãs de Münster, recebemos convite 

para jantar. Todas visitamos o convento onde as Irmãs Henrika e MuYoung ficaram hospedadas 

enquanto estudavam alemão. Após a oração da tarde na capela, grelhamos carne na varanda do 

convento. Todas se alegraram muito com o encontro. 

Nossos dias também incluem o desempenho de tarefas domésticas e várias formas de apoio à 

Comunidade do Kloster Annenthal: tocar órgão, ajudar na lavanderia e visitar as irmãs.  

Continuamente, experimentamos a bênção de Deus. Esperamos que possamos levar esta bênção 

aos outros através da nossa presença na comunidade internacional.  


