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Bênção da Nova Casa Adjacente a Casa Emaús 

Coesfeld, Alemanha 

 

No domingo, 24 de outubro de 2021, o Padre Johannes Arntz, pároco da Igreja São Lamberto de Coesfeld, abençoou 

nossa nova casa, adjacente a Casa Emaús. Cerca de trinta pessoas compareceram para o evento, entre eles, alguns 

dos nossos vizinhos, os antigos proprietários da casa, algumas Irmãs do Kloster Annenthal e nossas hóspedes especiais, 

vindas de Roma: Irmã Mary Kristin e Irmã Marie So-Wha. 

Na cerimônia, o sacerdote leu o Evangelho de Mateus 7, 24-25: “Todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em 

prática é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha; caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento 

soprou sobre a casa, mas ela não caiu porque estava construída sobre a rocha”. 

Ele disse: “Coesfeld é o lugar onde a vossa Congregação teve início. Agora está presente em muitos países. As sementes 

lançadas pelas duas fundadoras em Coesfeld, estão sendo cultivadas e estão produzindo frutos abundantes. A 

presença da comunidade internacional em Coesfeld é fruto das sementes plantadas há 171 anos. As sementes tem 

sua origem em Deus. Como uma casa construída sobre a rocha sólida e forte, a presença das Irmãs aqui e em todos os 

países é um sinal visível da presença da Igreja ‘para proclamar a bondade de Deus’. 

Durante a cerimônia, alguns convidados expressaram seus desejos para a nova casa. Também trouxeram presentes 

como símbolo dos seus bons votos: uma vela, flores, um coração e uma coroa. 

A presença de Deus foi sentida na música tocada pelas Irmãs M. So-Wha, Almuth, Henrika e Kerstin. Enquanto o padre, 

acompanhado das Irmãs M. Kristin, Josefa M. e M. Almuth, passava pelos cômodos da casa para dar a bênção, os 

convidados cantavam as canções dirigidas pela Irmã M. Henrika. 

Após o término da cerimônia de bênção, todos desfrutamos de bebidas e lanches leves na forma de frutas e biscoitos. 

Os biscoitos foram oferecidos por nosso vizinho. Um clima de alegria e de família se fez sentir entre nós. Também foi 

oferecido um tour aos convidados para conhecer a casa e o jardim. Os ex-proprietários da casa disseram: “Estamos 

muito orgulhosos e felizes por podermos ver a nossa casa outra vez. As experiências que vivemos aqui, emergiram em 

nosso coração e em nossa memória. Obrigado, Irmãs, por tornar nossa antiga casa ainda mais bonita e atraente”. Os 

ex-proprietários da casa também escreveram uma mensagem no mural que disponibilizamos para os convidados que 

quisessem expressar suas impressões e votos para o evento. Nos sentimos felizes porque o evento transcorreu na 

tranquilidade, na simplicidade e repleto de bênçãos. Deus seja louvado! 


