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Fundação de uma nova comunidade em Alt-Buchhorst 
 

 
 
Alt-Buchhorst é uma cidade ao leste de Berlim. Quando houve a divisão da Alemanha, ela pertencia à 
Alemanha Oriental, onde a religião havia sido suprimida pelo Estado e os cristãos tinham que aceitar 
as inconveniências da prática da sua fé. Ali ficava a Christian-Schreiber-Haus, um Centro Católico para 
a Educação da Juventude onde os jovens se encontravam com pessoas que pensassem da mesma 
maneira. 
 
Por muitos anos havia religiosas morando nessa casa, mas em 2016, a última Irmã Franciscana se 
aposentou e retornou para a sua Casa Mãe. Por esta razão, a Arquidiocese de Berlim apelou para a 
Conferência de Superiores de Ordens Religiosas da Alemanha para que uma nova comunidade de irmãs 
viesse residir no Centro. A Irmã Josefa Maria Bergmann, Superiora Provincial da Província de Coesfeld, 
respondeu a este pedido. Agora, temos uma nova comunidade SND morando no Centro, comunidade 
composta pelas Irmãs M. Rafaelis Könemann, Elisabeth-Maria Weinrich e Ethel Maria Kollenberg. 
 
Há oito semanas quando nos mudamos para cá, a população local nos recebeu cordialmente. Mais de 
10 paroquianos nos ajudaram na mudança. Durante as primeiras semanas, muitas vezes ouvíamos as 
pessoas dizerem: “Que bom que tenhamos irmãs de novo! A casa tem alma outra vez!” 
 
Geralmente, são turmas de alunos e grupos de jovens da igreja que vêm aqui para dias de orientação 
religiosa, mas os jovens são bem-vindos para outras finalidades além da religiosa. Por exemplo, durante 
as férias de verão, jovens alemães passaram uma semana junto com jovens refugiados. 
 
Nós, as 3 irmãs, trabalhamos em diferentes áreas da casa. Além disso, somos muito diferentes em 
relação a formação, as habilidades e ao caráter. Por essa razão, o trabalho concreto é talvez menos 
importante do que o testemunho de vida comunitária que tem Cristo como fundamento: O testemunho 
de “ser uma na diversidade”, como diz a visão do Capítulo Geral 2016. 
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