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Café de Natal com refugiados 
no Kloster Marienhain, Vechta, Alemanha 

 
Há mais de um ano, refugiados da Síria e de 
outros países encontraram alojamento em um 
albergue do lado oposto ao Kloster Marienhain. 
Durante este tempo, eles se tornaram bons 
vizinhos para as irmãs. Algumas irmãs dão aulas 
de alemão, outras organizam tardes de jogos para 
as crianças. Dia 3 de janeiro, as irmãs os 
convidaram para um café de Natal.  

 

O refeitório não poderia ter sido melhor decorado. 
No meio da sala havia uma árvore de Natal. Bolas 
vermelhas brilhavam em uma corrente de luzes. 
Nos galhos verdes, suavemente, balançavam 
estrelas de palha. As mesas haviam sido 
arrumadas com amor. Cerca de 20 adultos e 35 
crianças atenderam ao convite das irmãs para 
celebrar o Natal com elas.  

Às 15h, os convidados foram recepcionados pelas 
irmãs e pela intérprete Sra. Khalaf, na entrada 
principal. Primeiro, a Irmã Josefa Maria conduziu 
os hóspedes até a capela e mostrou-lhes o 
presépio. Eles demonstraram grande interesse por 
Jesus e Maria, que são muito importantes, 
também, na fé muçulmana. 

No refeitório, a Irmã M. Birgit explicou a tradição 
alemã do Natal e anunciou um lindo programa de 
Natal que seria apresentado pelas irmãs e crianças. 
Mas, primeiro, todos se serviram de diferentes 
bebidas e waffles, que estavam sobre as mesas do 
café. 

 

Finalmente, a Irmã M. Birgit reuniu todas as 
crianças. Era hora de começar o programa de 
Natal para o qual elas haviam ensaiado bastante. 
Cantaram, dançaram e um dos meninos declamou 
um poema.  

 

No final, as crianças apresentaram a dança das 
luzes.  “Leve a luz para o mundo" era a 
mensagem. Simbolicamente, as crianças 
colocaram uma velinha em cada mesa. Em 
seguida, saíram do refeitório, porque na sala 
contígua, foram distribuídos pequenos presentes.  

A tarde chegou ao fim. Os convidados se 
despediram e as irmãs colocaram as coisas em 
ordem. Fora, fazia frio e chovia. Mas no interior, a 
alegria das crianças vai manter os corações 
aquecidos por um longo tempo. 

Sabine Heise (texto)  
Irmã Josefa Maria Bergmann (fotos) 

 


