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Estávamos cheias de expectativas, ansiosas por celebrar 

esta festa juntas, com as nossas nove Irmãs que vivem 

na Holanda. Para este evento festivo nós nos preparamos 

durante o ano através de vários dias de reflexão/oração.     

 

 

 

 

Ao chegarmos em Blercik, já nos esperava uma mesa 

lindamente preparada. Fomos surpreendidas com o café 

e bombons especiais. 

Para que todas pudessem encontrar o seu lugar certo, 

era só seguir a direção apontada por Irmã Marita. 

 

 

 

As felicitações e cartas vindas dos outros 

continentes foram lidas por Irmã Cornelia, na 

medida em que os idiomas tornavam isto possível. 

Saber-se unida e em comunhão além fronteiras dá 

uma bonita sensação.  

 

 

Fortalecidas pelo gostoso café e por outras coisas deliciosas, chegamos à capela. 

Irmã Cornelia havia organizado uma bela Celebração, com Comunhão, na qual cada 

uma se sentiu incluída.  

 



Num dia como este não 

podia faltar uma foto de 

recordação! Uma foto 

assim faz parte do ritual. 

O hall de entrada era o 

melhor lugar para isto. 

As fotógrafas estavam 

a postos: "E agora era 

só sorrir e mostrar seu 

melhor lado".  Em 

nossos pensamentos 

estava também a Irmã 

Graciëla, de Aruba.   

 

 

As garrafas de vinho para um brinde de 

celebração estavam preparadas. A garrafa de  

champanha foi aberta com muito cuidado, para 

poupar o teto e o ambiente desta bebida 

preciosa. O ambiente tornou-se muito animado. 

  

 

 

 

O cardápio surpresa, servido por uma empresa 

de catering, não deixou nada a desejar. O 

primeiro prato foi um “coquetel de aves”.   

 

 

 

Com a sopa, o "ser criança" veio 

novamente à tona. As 

pequeninas almôndegas de carne 

foram contadas uma a uma. A 

diferença era entre 4 e 9 

unidades. - Não ficar com pesar, 

pois há mais por vir! – Uma brincadeira com fogo foi algo 

especial e deu um toque festivo ao sorvete em forma de 

torta.   



 

Após um intervalo e uma pequena sesta, recordamos 

nossa celebração do 150º aniversário de fundação, em 

1992. Naquela ocasião, tínhamos apresentado um 

“musical”. As gravações feitas naquela data serviram 

para um bom entretenimento. Muitas recordações 

vieram à tona e nos fizeram reviver a alegria daquele 

dia. Fez bem a todas ver novamente a vivacidade 

daquele tempo.  

 

No final, após uma hora de olhar atento, de rir e de apreciar, nos aguardava um 

pedaço de bolo com café.  

 

 

Após um dia tão gratificante, todas voltaram para casa saciadas e satisfeitas. Todas 

desfrutaram muito do tempo precioso em que estivemos juntas.  

 

 

 


