
 

Exposição de Presépios na Comunidade Emaús, Coesfeld, Alemanha 

 

Hospitalidade e envolvimento são o espírito central da pequena comunidade internacional, Casa            

Emaús, em Coesfeld. Nós, as quatro irmãs de diferentes países, procuramos ir ao encontro das pessoas,                

criando ou participando do maior número possível de eventos e ocasiões para proclamar a bondade de                

Deus e o seu amor providente, compartilhando o nosso amor e a nossa alegria com elas. 

Durante a última semana do Advento, organizamos uma exposição de presépios e convidamos as              

irmãs, os vizinhos, os amigos e conhecidos para prestigiá-la. Nosso projeto era expor os presépios nos                

jardins da casa e no interior da futura casa de hóspedes e vender produtos aos visitantes como: bebidas                  

quentes, biscoitos caseiros, waffles e estrelas 3D, iluminadas e confeccionadas à mão. Os meses de               

preparação para esse evento envolveram uma série de atividades: distribuir os convites para as pessoas,               

colocá-los na igreja, no supermercado e no hospital; comprar o material e os ingredientes necessários para                

produzir os itens que iríamos vender; confeccionar esses itens; limpar os jardins; limpar a garagem para ser                 

usada como passagem para os jardins; decorar a sala de visitas e arrumar as mesas; pedir presépios                 

emprestados para expor e criar textos relacionados.  

Finalmente, chegaram os dias da exposição ao público. Apesar da chuva, muitos visitantes vieram,              

olharam e apreciaram a exposição dos 21 criativos presépios e desfrutaram de café e chocolate quente,                

biscoitos de gengibre e waffles. Os biscoitos de Natal foram quase todos vendidos e as estrelas iluminadas                 

também foram muito procuradas. No segundo dia da exposição, juntamente com uma amiga, uma irmã               

musicista de outra congregação veio ver a exposição. Utilizando-se de instrumentos de sopro, tocou belas               

peças musicais, tanto a solo quanto com os membros da nossa comunidade. Foi um belo concerto, não                 

planejado, mas que deu um toque especial ao evento.  

Como ficou tarde e escuro, ninguém permaneceu para participar da oração da noite, momento              

preparado para concluir a exposição. No entanto, nós irmãs da Comunidade Emaús estávamos totalmente              

satisfeitas e profundamente agradecidas ao Menino Jesus por tudo ter corrido bem. Os visitantes              

realmente gostaram de estar juntos e foram tocados pela exposição de presépios.  

A exposição havia sido realizada, mas nossas atividades Natalinas estavam longe de terminar. No              

dia seguinte, causamos uma surpresa às irmãs idosas do Salus Annenthal. Levamos a massa que havia                

sobrado e as ferramentas necessárias para fazer waffles e servimos waffles frescos, comida sempre muito               

apreciada por elas. Essa pequena surpresa trouxe grande alegria às irmãs. E agora, será que nossos planos                 

para esta época festiva estavam todos concluídos? Não exatamente! Temos ainda uma atividade para              

realizar, isto é, convidar as irmãs do Kloster Annenthal, mais uma vez, para a contação de histórias de Natal                   

e canções natalinas, acompanhadas de chá e doces.  

A alegria compartilhada se multiplica. Onde há amor, Deus está presente. O bom Deus fortalece               

nossa harmonia e nós, por nossa vez, continuamos a difundi-la. É assim que a Comunidade Emaús vive o                  

carisma e o tema do capítulo.  

Coesfeld | Crib Exhibition by Haus Emmaus                                                                                  January 1, 2020 | snd1.org 


