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Festa de Despedida da Liebfrauenschule para as Irmãs de Mülhausen  

 

 
 

No dia 26 de agosto de 2022, as últimas 9 Irmãs do Kloster Mülhausen receberam um convite especial da 

Liebfrauenschule, Mülhausen para uma grande festa de despedida. O dia começou com um momento de 

oração com toda a comunidade escolar, da qual mais de 1000 estudantes participaram. As Irmãs foram 

convidadas a se apresentar e falar sobre sua vida. Irmã M. Bernarde pôde compartilhar que, depois de ter 

sido diretora da escola, dedicou quase 20 anos à missão na Uganda. O testemunho de vida das irmãs 

impressionou os estudantes.  

 

Um ex-aluno que trabalha como jornalista na rádio, em dois momentos diferentes, homenageou o empenho 

das Irmãs da sua antiga escola. Juntamente com um ex-colega, ele moderou o dia de uma forma divertida. 

 

À tarde, vizinhos, ex-alunos e professores foram convidados para visitarem a escola. Várias Irmãs do Haus 

Salus e de outras comunidades também compareceram. Irmã M. Corda Jansen Rademaker, que tem 92 anos, 

teve a oportunidade de falar sobre o tempo em que era estudante, durante a Segunda Guerra Mundial, e 

sobre a reabertura da escola alguns meses após o fim da guerra. 

 

Em um programa, com duração de 1 hora e 30 minutos, dois ex-professores transmitiram a importância de 

Mülhausen para a nossa história Congregacional de forma muito animada. A comunidade escolar tem 

consciência da sua identidade e das suas raízes. A comunidade escolar agradece o firme alicerce lançado 

pelas Irmãs ao longo de 134 anos. No dia anterior ao evento, os estudantes aprofundaram as raízes cristãs 

da sua escola participando em 20 diferentes oficinas. 

 

Neste verão, iniciaram 6 novas turmas do 5º ano. Que todos possam experimentar a bondade de Deus 

durante seu percurso escolar.  

 

Redação e fotos: Irmã Irmã Josefa Maria Bergmann  


