
“Palavra é a ponte 
onde o amor vai e vem!”

O Br i lho da Nova
Estre la no Bras i l

   Palavras de Irmã Rosa Woywod, Superiora da Comunidade das Irmãs de 
Santa Catarina do Convento de Orneta, aos estudantes vocacionados para o 
sacerdócio, a quem ela, de coração missionário, ajudava durante o tempo de seus 
estudos.

1.  À Luz do Cruzeiro

     Realmente, as palavras de Irmã Rosa, iluminadas pelos raios da nova e 
brilhante Estrela de Braniewo, se transformou em ponte pela qual o carisma de 
Madre Regina chegou ao Brasil.

       O Franciscano Frei Ciríaco Hielscher, que chamou as Irmãs de Santa Catarina 
para o Brasil, assim relata:

            uando no ano de 1894 viajei para o Brasil com mais de 51 franciscanos, 
achava-se entre eles o noviço Adolfo Tulewski, de Jadden, como nome religioso de 
Bernardino, que outrora fora aluno das Irmãs de Santa Catarina. Quando cheguei 
na Bahia, fui nomeado mestre de noviços e todos os noviços ficaram na Bahia.

“Palavra é a ponte 
onde o amor vai e vem!”

  “Se algum de vocês for um dia para as

 missões, lembre-se de nós e chame-nos”!

 “Q



  Pela troca de correspondência entre o noviço Bernardino e as Irmãs de 
Santa Catarina, de Braniewo, percebi que estas Irmãs gostariam de vir 
para o Brasil. Da Bahia, eu fui mandado para Olinda, depois, para 
Blumenau, e, finalmente, em janeiro de 1896, fui transferido para 
Petrópolis com a incumbência de fundar um Convento e assumir a 
pastoral dos numerosos católicos ale-mães.

      Até então, Monsenhor João Batista Guidi, representante da Santa Sé, 
exercia esta pastoral, pois ele dominava a língua alemã. Ele chamara os 
Franciscanos para garantir o futuro do catolicismo dos alemães, a sua 
comunhão com a Igreja e fundar uma escola.

      Já existe em Petrópolis uma escola protestante para meninos e 
meninas, mas não havia nenhuma escola católica alemã. Uma Vicentina, 
Irmã Anastásia, dava semanalmente duas aulas de alemão para 
meninas alemãs, mas poucas alunas frequentavam estas aulas, pois a 
casa das Vicentinas ficava muito distante da maioria das famílias 
alemãs.
       
     Quando nós, quatro Franciscanos, chegamos em Petrópolis, 
Monsenhor Guide, já havia começado a construção de um Convento para 
nós, ao lado da Igreja do Coração de Jesus, e na planta da construção 
estavam previstas, além das celas para os franciscanos, duas salas de 
aulas. Em setembro do mesmo ano, já pudemos ocupar o novo Convento; 
e em janeiro do ano seguinte, 1897, abrimos a escola com 80 meninos.
      
      Por insistência de Monsenhor Guidi, foi também aberto uma escola 
para meninos brasileiros. Os católicos alemães instaram com 
Monsenhor Guidi para que também fosse fundada uma escola para 
meninas.
    
    Monsenhor Guidi incumbiu-me então de chamar uma Congregação 
alemã para uma escola católica alemã. Lembrei-me então do desejo das 
Irmãs de Santa Catarina de Braniewo, de virem em missão para o Brasil. 
E escrevi para Braniewo.
“     
O Chamamento para o Brasil pode ser considerado como coroamento de 
uma obra de Caridade”, da caridade praticada por Irmã Rosa Woywod, 
em Orneta, para com os jovens vocacionados ao sacerdócio e a vida 
religiosa.



1. Carta de Frei Ciríaco, 
com o pedido de Irmãs para o Brasil”

á dois anos mais ou menos, li uma carta de seu venerando Convento, 

Hdirigida ao Frei Bernardino, na Bahia, em que percebi que as senhoras 

gostariam de assumir uma missão, se lhes fosse indicado um lugar. Ao 

mesmo tempo, a senhora se oferecia para talvez construir uma escola.

        

        Eis que surgiu uma oportunidade muito favorável para as senhoras e isto 

em Petrópolis mesmo, a mais bela cidade do Brasil. Nós, Franciscanos, estamos 

aqui há um ano. Monsenhor Guidi, o Representante da Santa Sé, entregou-nos 

uma Igreja e, em um ano, construiu junto à mesma, um Convento com uma 

escola. Já 13 Religiosos moram no Convento. Em janeiro deste ano, abrimos 

uma escola para meninos (com 160 alunos).  Teríamos muito mais alunos, se 

tivéssemos mais espaço. Para as meninas alemãs, porém, existe aqui apenas 

uma escola protestante. Por isso, Monsenhor Guidi deseja que as Irmãs alemãs 

fundem uma escola para meninas alemãs. Já se encontram aqui Irmãs francesas 

(Vicentinas), que têm apenas uma Irmã de língua alemã, e as alunas não têm 

aulas em língua alemã. Assim, as meninas alemãs frequentam a escola 

protestante.

     

     Petrópolis tem aproximadamente 30 a 40.000 habitantes. Todos os 

representantes dos governos estrangeiros moram em Petrópolis que é, ao mesmo 

tempo, residência de verão de pessoas ricas e ilustres do Rio de Janeiro. Visto que 

há, todos os anos, surtos de febre amarela no Rio de Janeiro, todos os que podem 

fogem para Petrópolis, a fim de passarem aqui ao menos a noite.

Do Rio viaja-se primeiramente durante 3/4 de hora com a barca sobre o porto do 

Rio; depois, 1/4 de hora, de trem em terreno plano; em seguida, durante 3/4 de 

hora, de trem com rodas denteadas, pela serra íngreme; enfim, mais 1/4 de hora, 

em terreno plano, até à chegada em Petrópolis.

“Petrópolis,4 de fevereiro de 1897.
Reverenda Senhora Superiora!



       Petrópolis está situado em altitude elevada; por isso, o seu clima é muito 

fresco, mas nunca tão frio, que chegue a gelar. Nas tardes de verão, diariamente, 

cai um apancada de chuva que refresca e purifica a atmosfera. Por isso, aqui é 

muito agradável. Temos quase todas as frutas como na Alemanha, e ainda as 

frutas do sul. 

       Residem aqui alguns milhares de alemães, ou, ao menos, descendentes de 

alemães. A população também é formada por brasileiros, portugueses, franceses, 

ingleses, muitos italianos, poloneses, etc. Seria bom se viessem logo algumas 

Irmãs (3 ou 4) e que, ao menos uma ou outra, soubesse falar em francês, para 

que possam se comunicar com os brasileiros, ao menos com os mais ilustres. As 

Irmãs que sabem falar francês, também vão aprender mais facilmente o 

português que é a língua do País. Naturalmente, será necessário aprender 

também este idioma para poder dar aulas aos alunos também nesta língua. Mas 

esta dificuldade será facilmente superada.

       

       O povo daqui é muito generoso. Nosso Convento, em sua maior parte, foi 

construído com a renda de concertos musicais organizados por senhoras daqui. 

No ano passado, um concerto rendeu 10.000 marcos. No domingo passado, uma 

festa rendeu igualmente alguns milhares de marcos.

      O povo daqui é muito rico, ao menos os brasileiros e, ao mesmo tempo, 

generoso. Somos muito benquistos e todos nos estimam, porque acolhemos as 

crianças pobres e também visitamos os doentes no hospital. Com o tempo, 

talvez, as senhoras possam assumir também este hospital, em que se encontram 

mais de cem doentes de ambos os sexos, quase só pobres, que são tratados à 

custa do Estado.

    

        Nossa Comunidade de Petrópolis pode ser considerada a mais privilegiada 

de todo o Brasil e isto em todos os sentidos.

Está à venda um Convento com uma Igreja que pertenciam aos Franciscanos (da 

Terra Santa). Talvez as senhoras possam compra-lo. Está muito bem situado; 

seria pena se caísse em outras mãos. Só que devo advertir que aqui tudo é muito 

caro. Convém, pois, que as senhoras tragam muita coisa, se querem vir para cá: 

tecidos, roupas de lã, lâmpadas, etc. Tudo é muito caro, muitas coisas nem se 

podem comprar a dinheiro.



        Também os mantimentos são caros: uma dúzia de ovos custa a 2,5 

marcos; um quilo de manteiga de 5 a 6 marcos; um quilo de carne de rês, 80 

“pfennig” (centavos); carne de porco, 1 a 1,5 marco. Um operário ganha o salário de 

4 a 6 marcos por dia. A madeira vem da América do Norte ou da Europa. A 

nossa construção custou 60 a 70.000 marcos.

        O povo, porém, nos dá tanto que podemos viver bastante bem. Estou pronto 

a dar notícias mais pormenorizadas, se a senhora o quiser:

O melhor será viajar por um navio que parte de Hamburgo. Dirija-se ao senhor 

Hagenberg em Hamburgo.

       Quando as senhoras chegarem ao Rio, permaneçam no navio até poderem 

embarcar diretamente numa barca para Petrópolis que parte às 4 horas da tarde 

(de manhã às 8 horas). Não pernoitem no Rio, pois lá é muito insalubre, 

principalmente para os estrangeiros. Por meio do senhor Hagenberg, a senhora 

poderá conseguir até 1/3 de abatimento nas passagens, assim como nós ainda o 

temos. Assim, a passagem para uma pessoa custa pouco mais de 300 marcos. 

As senhoras poderão facilmente trocar aqui o dinheiro alemão.

A bagagem de uma pessoa (caixote de 1 metro de comprimento, 1/2 metro de 

largura e 1/2 metro de altura) e toda a bagagem de mão tem transporte marítimo 

gratuito.

      Se a senhora ainda quiser informações urgentes sobre algum assunto, a 

senhora se dirija ao revdo, ex-provincial Frei Irineu Bierbaum, Guardião do 

Convento dos Franciscanos em Dusseldorf, que já esteve no Brasil e em 

Petrópolis. De boa vontade, ele lhe dará as informações.

Atualmente, não há Bispo no Rio de Janeiro; por isso, a senhora terá de entender 

somente com Monsenhor Guidi que me incumbiu de lhe escrever.

Ele assume toda a responsabilidade em relação ao futuro Bispo que ele mesmo 

teve de propor ao Santo Padre, para ser confirmado. O último Arcebispo do Rio de 

Janeiro faleceu no mês passado. Recomendando-me às suas piedosas orações, 

permaneço, no amor Divino Coração.

 O dedicado Frei Ciríaco   

Superior dos Franciscanos – Petrópolis
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