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Recentemente tive a 
oportunidade de passar 
várias semanas no Brasil. 

Durante esse tempo eu 
conheci muitas Irmãs nas 
casas das Irmãs idosas. 
Cada uma estava muito 
interessada na vida e missão 
da Congregação. Elas, por sua 
vez, compartilharam comigo 
sua vida na missão. Havia 
um brilho extra de felicidade 
em cada um dos seus rostos 
enquanto elas narravam 
suas histórias. Se uma delas 
estava procurando o nome de 
um lugar onde ela havia sido 
enviada, outra Irmã estava 
pronta para ajudar e responder 
se estava certa ou não.
Na festa de Corpus Christi, Irmã Helena 
Toald, de 102 anos, desceu as escadas 
em uma procissão da enfermaria até a 
capela, não querendo ser ajudada por 
outra, depois, sentou-se na primeira fila 
da capela, cantando e respondendo as 
orações da missa. Que visão maravilhosa 
foi ver 102 anos de vida abençoada, junto 
com muitas outras generosas Irmãs, em 
cuja base forte está hoje a congregação, 
no Brasil e em missão em 17 países. 
Eu perguntei a algumas Irmãs de 90 
anos: “Qual é o segredo dessa alegria 

que vocês emanam, a energia positiva 
que vocês transmitem?” Suas respostas 
foram simples, mas profundas: “Eu disse 
‘Sim’ ao Senhor e continuo a dizer “sim” 
todos os dias com alegria, não importa 
se estou bem ou doente “. Outra: “Sou 
feliz por pertencer a Jesus e me sinto 
muito bem.” E “como jovem Irmã 
professa trabalhei 45 anos em um 
hospital psiquiátrico. Eu adoraria voltar, 
se fosse um pouco mais jovem”, disse 
uma Irmã de 98 anos. Havia muitas Irmãs 
fiéis, comprometidas e maravilhosas, que 
disseram muitas coisas expressando 
alegria ao viver suas vidas 
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Qual a melhor 
maneira de usar 
esta vida UNIFICADA
Ir. Philomena Pazhuraparambil  
Conselho Geral

 Ir. Philo oferecendo doces para as Irmãs na 
Casa das idosas em Vacaria
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por Deus e pelas pessoas em missão. 
Muitas dessas Irmãs estavam entre as 
líderes da Congregação no passado. 
A lição que elas ensinam hoje é que 
o desejo de dizer generosamente
“sim” na vida cotidiana, abraçar a 
pertença à congregação como membro 
comprometido com um grande senso de 
consciência missionária é o que torna a 
vida religiosa estável e relevante naquele 
momento e agora.
Fui levada a conhecer Ir Enilda Dambroz, 
de 94 anos. Sentada em uma adorável 
sala arejada na Casa Nazaré com outras 
Irmãs, ela estava alegre, compartilhando

notícias e entretendo outras pessoas. Ir. 
Enilda tinha uma pequena mesa à sua frente 
cheia de contas, arames e tesouras. 
Enquanto falava, suas mãos estavam 
ocupadas fazendo terços para as missões. 
As outras Irmãs reunidas lá falaram sobre 
as coisas que fazem agora para as missões 
e as vidas desafiadoras que viveram no 
passado. Verdadeiramente estas Irmãs 
estão em missão em todas as fases da sua 
vida. É a missão que dá sentido às suas 
vidas e à nossa vida como religiosa, não 
importa quais desafios enfrentamos hoje. 
Tenho certeza de que, para essas Irmãs, 
rezar  com as Escrituras e viver uma vida 

centralizada no Evangelho esteva na raiz de 
sua existência e fluiu em sua missão com os 
pobres. Nosso futuro será semelhante a isto 
se nossa Congregação continuar sendo um 
sinal de comunhão e amor.
O tempo trouxe muitas mudanças, novos 
desafios e intuições, e há dentro de cada 
pessoa uma fome de horizontes mais 
amplos. Muitas Congregações estão 
refletindo sobre a fusão com outras 
congregações, talvez para ter uma 
perspectiva global para a missão e a 
vida. Tudo isso responde ao desejo de 
aprender “a melhor forma de usar esta vida 
unificada”.

Semeadoras de
esperança profética
Ir. Sally Hodgdon                                            
Conselho Geral

A Assembleia Plenária da UISG 2019, em 
maio, reuniu em Roma, de 6 a 10 de 
maio, quase 900 superioras em todos 

os continentes e 80 países, falando em mais 
de 13 idiomas. A sala de conferências e os 
corredores estavam cheios de mulheres com 
idades entre 36 e 80 anos, usando vários 
estilos, cores e conversas animadas. Você 
pode sentir a expectativa e o entusiasmo de 
estar junto para ouvir, refletir e compartilhar 
sobre as realidades e possibilidades da vida 
religiosa global hoje.
Cada palestrante refletiu sobre um aspecto 
diferente de como somos chamadas a ser 
semeadoras de esperança profética: através 
de nossa visão para o futuro da vida 
religiosa; cuidando da criação, incluindo 
compromissos práticos; vivendo de forma 
intercultural; e através do diálogo inter-
religioso. Depois de cada palestrante, 
tivemos tempo para reflexão pessoal e rico 
compartilhamento em nossas mesas. A 
oração da manhã, muitas vezes em espanhol 
com legendas, nos fundamentou em uma 
consciência mais profunda do que significa 
ser a semente, a semeadora e a que recebe 
sementes dos outros. 
Irmã Teresa Maya, CCVI, dos EUA, em suas 
reflexões sobre o futuro da vida religiosa, 
disse que “o tempo das palavras acabou. A 
profecia emergirá da narrativa de esperança 
embutida nas profundezas de nossos 
carismas. Nosso caminho para a profecia é 
através de uma compaixão que todos podem 
ver, não ler, mas ver. Não precisamos fazer 
mais nada nem menos.” 
Em sua palestra sobre o Cuidado 

com a Criação, Irmã 
Judette Gallares, RC, das 
Filipinas, compartilhou 
perspectivas bíblicas dos 
elementos e características 
importantes da esperança 
profética. “Inerente à 
vocação profética é ser uma 
semeadora de esperança, 
estar engajada em ação 
profética que acabará por 
trazer uma restauração da 
fé e da vida. Esperança e 
vida são mantidas em um 
só fôlego. A esperança 
profética está enraizada 
na contemplação e invoca 
a memória do sonho 
de Deus para o nosso 
mundo”. 
Irmã Adriana Milmanda, da SSpS, da 
Argentina, falou sobre a esperança 
profética vivida interculturalmente. “Hoje, 
na missiologia, já começamos a falar da 
missão“ inter-gentes ”da Igreja (em vez 
de ad-gentes) e da interculturação, que 
incorpora os desafios e as oportunidades 
do novo contexto multidirecional no mundo e 
na Igreja hoje. A vida intercultural é uma das 
sementes da esperança profética que somos 
chamadas a semear e que é urgente que 
cada uma de nossas Congregações e toda a 
Igreja a considerem ”.
Donna Orsuto, professora das Universidades 
Gregoriana e Angélica de Roma, ofereceu 
suas reflexões sobre o Diálogo Inter-
Religioso como uma das sementes da 
esperança profética. “A experiência do 
amor de Deus nos encoraja a entrar no 
diálogo inter-religioso. Este diálogo deve ser 
marcado pela clareza, confiança, mansidão 
e prudência, permitindo que você ouça “as 

palavras" por trás da palavra falada, para 
alcançar a profundidade necessária para a 
transformação pessoal ”. 
Enquanto reflito sobre isso, percebo que 
uma semente tem todos os elementos 
de quem ela está dentro e só precisa de 
um “semeador”, talvez cada uma de nós, 
para plantá-la em solo rico e cultivá-la com 
água, ar e um pouco de sol para, 
eventualmente, fazer o penoso trabalho de 
romper a casca exterior. Este “sair” requer 
uma paciência infinita. Mas uma vez que 
a semente explodiu, embora cansada, é 
capaz de crescer e se desenvolver. Isto não 
é o mesmo para cada uma de nós? Que 
sementes de esperança eu plantei e / ou 
recebi? 
Espero que essas “sementes” tenham 
agitado você o suficiente para que 
você vá ao site da UISG, onde todas as 
apresentações estão impressas e algumas 
em vídeo.
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China, a profecia
de uma Igreja silenciosa 
Ir. Ieda Tomazini 
Conselho Geral

China, 2019. Quase um ano após a 
assinatura do Acordo Vaticano-China, 
a perseguição do Partido Comunista 

Chinês (PCC) aos cristãos, em especial 
à Igreja subterrânea ou silenciosa, na 
linguagem de nossas Irmãs chinesas, tem 
aumentado em quase todos os estados e 
cidades do país. As perseguições incluem 
a destruição de igrejas e de símbolos 
cristãos como as cruzes, as imagens 
e outros itens religiosos. Numerosos 
cristãos, incluindo padres e pastores 
têm sido presos por se oporem a seguir 
as leis impostas pela igreja patriótica, 
também conhecida como igreja do 
Estado. A ruptura dos laços entre os 
católicos chineses e o Vaticano, que 
gerou a assim chamada igreja aberta 
ou patriótica e a igreja subterrânea, tem 
sua origem nos anos de 1950, após o 
estabelecimento do Partido Comunista da 
República Popular da China. Desde esta 
época, muitos cristãos católicos chineses 
que frequentam igrejas subterrâneas têm 
sido presos sem direito a julgamento, 
alguns são torturados ou simplesmente 
desaparecem. Mas, por que perseguir, 
matar, torturar?
Segundo nossas Irmãs, os cristãos, hoje, 
na China, são mais numerosos que os 
membros do Partido Comunista. Eles 
são uma ameaça ao sistema vigente, 
por isso, a necessidade de controlar, 
de impedir que sejam educados 
para despertar a consciência, a ter 
um pensamento crítico e a ser fiel 
aos princípios evangélicos. Estes, os 
princípios evangélicos, primam pela 
liberdade de expressão, pela inclusão 
das diferenças, pela solidariedade, 
pelo respeito e amor ao próximo. Elas 
dizem que, atualmente, a situação é 
muito mais delicada porque, com a 
falta de orientação clara e formação 
adequada, os cristãos começam a se 
dividir e a se rivalizar. A via do diálogo 
para uma negociação entre igreja 
patriótica e subterrânea parece não 
chegar a um entendimento. Emergem, 
na igreja subterrânea, os católicos que 
se dizem radicais, fiéis ao Evangelho 

e se recusam de ser controlados e 
se submeterem às leis que oprimem, 
geram pobreza e injustiça. Há os 
que, para sofrerem menos danos, 
aceitariam que a igreja subterrânea 
se associasse à Associação Patriótica, 
seguindo porém seus princípios de 
fé. Neste caso, uma vez registrados, 
poderão mesmo seguir seus princípios 
de fé ou serão obrigados a adequar-
se à lei, ao sistema? Outra questão é 
como ser fiel ao Evangelho de Jesus 
e concordar com um sistema que 
exclui, oprime, mata, tortura? Por 
outro lado, entre os registrados à 
igreja patriótica, há os cristãos que se 
mantêm fiéis aos valores cristãos e são 
um grande suporte aos membros das 
igrejas subterrâneas. É complexa esta 
situação!
É neste contexto que vivem nossas 
Irmãs chinesas. Como milhares 
de cristãos elas correm o risco de 
serem ‘encontradas’, serem detidas, 
assediadas pelas autoridades. Para 
elas e bem como para os membros 
das igrejas subterrâneas, as igrejas 
oficiais são simplesmente instituições 
políticas. Não é possível seguir Jesus 
e seguir o Partido. Isto significaria 
deixar Jesus e seguir o Partido. A igreja 
subterrânea, não oficial, é como um lar 

onde se respira liberdade, paz, harmonia, 
justiça, alegria. Eles se encontram para o 
culto, missas, estudos bíblicos em lugares 
inusitados como, salas vazias em casas 
de cristãos, em galpões que parecem 
abandonados, em estruturas que não tem 
uma visibilidade cristã externa, em casas 
de famílias cristãs.
Foi num destes espaços que Irmã Sally e 
eu participamos das sessões de estudo 
e formação com nossas Irmãs chinesas. 
Neste ano, além das sessões de estudo, 
foi eleita a nova equipe de coordenação. 
Esta terá a função de animar a vida e a 
missão das 36 Irmãs, assim como a de 
garantir a segurança delas, sobretudo 
neste período crítico em que aguardam as 
negociações entre as igrejas oficial e não 
oficial. 
Neste ano, durante nossa estada entre 
elas, pudemos experienciar um pouco do 
que é viver escondida, sem liberdade, sem 
segurança e de arriscar a vida por causa 
da fé. Pudemos também, depois de um 
tempo significativo de acompanhamento, 
perceber o crescimento no sentido de 
pertença, de colaboração e de relações 
baseadas na confiança mútua. E, enquanto 
a via do diálogo não acontece, as Irmãs 
continuam sua caminhada, realizando 
a vontade de Deus de forma silenciosa, 
criativa, discreta e prudente.



CSJournal l Junho - Julho4

J  P  I  C

Ir. Anette Moltubak
Noruega

Moldado pela nossa cultura  

Na reunião para as 
líderes da Europa 
(conselhos provinciais 

e líderes), realizada no início 
de junho no “Bois Joli” em 
Chambéry, Ir. Mariaelena 
deu um workshop de dois 
dias sobre diversidade 
cultural. No encontro do ano 
passado, abordamos a ideia 
do que são cultura e diver-
sidade cultural. Este ano, 
nos concentramos em como 
cada uma de nós vê as coi-
sas de sua própria cultura, 
crenças e experiências.
Decidimos engajar as Irmãs 
em experiências práticas se-
guindo o trabalho de Geert 
Hofstede, que desenvolveu 
uma estrutura para comu-
nicação intercultural. Sua 
teoria descreve os efeitos 
da cultura de uma sociedade 
sobre os valores de seus 
membros e como esses 
valores se relacionam com o 
comportamento.
Nós demos a cada Irmã 
um desenho e fizemos 
a pergunta simples: o 
que você vê? Enquanto 
trabalhávamos em grupos, podíamos ver 
facilmente que cada Irmã tinha sua própria 
interpretação para a fotografia, influenciada 
por sua cultura. Isso abriu os olhos de todos 
os presentes para ver como diferentemente 
interpretamos a mesma coisa, neste caso, a 
mesma imagem.
Ficou muito claro que nossa cultura, nacio-
nalidade, formação, experiências, etc. molda-
ram o que cada uma viu e como ela enten-
deu o quadro. Esse exercício simples, que 
vale a pena repetir muitas vezes, pode nos 
ajudar a entender melhor umas as outras, a 
fazer perguntas umas as outras para uma 
melhor compreensão da outra. Ajuda-nos a 
perceber que não devemos dizer imediata-
mente que nosso entendimento é o correto, 
mas aprendemos mais e ajudamos umas as 

As líderes europeias reuniram-se em Chambéry: Fileira da frente:
Mariaelena (Conselho Geral), Jona (França), Jaya (República Checa), Christiane                  
(França),   Angela (Dinamarca), Alessandra (Itália), Maria Cristina (Itália) , Lila 

(Suécia), Marie Thérèse (França). Fileira de trás: Sally (Conselho Geral), Susanne                                                                            
(Dinamarca), Marianne (Dinamarca), Anette (Noruega), Marit (Noruega), Beatriz 

(Suécia), Joan Margaret (Irlanda) 

outras a nos aproximarmos. Quantas vezes 
pensamos que outras Irmãs veem as coisas 
exatamente da mesma maneira que eu? 
Quantas vezes pensamos e acreditamos que 
temos a resposta certa?
O site da Hofstede (www.hofstede-insights. 
com) oferece uma ferramenta que usamos 
para comparar nossos diferentes países uns 
com os outros. Usando esta ferramenta, 
nos tornamos mais conscientes de como as 
Irmãs nas várias províncias europeias dife-
rem, mas também chegamos a uma melhor 
compreensão mútua.
Hofstede aponta para seis dimensões da 
cultura nacional que moldam os valores dos 
indivíduos nessa cultura. O primeiro diz 
respeito à distribuição de poder, com ordem 
hierárquica num extremo e partilha de poder 
igualmente no outro. O segundo 

aponta para a preferência de uma socieda-
de pelo individualismo ou pelo coletivismo. A 
terceira considera se a sociedade favorece 
a competição ou a cooperação, e a quarta, 
se a cultura tem códigos rígidos de crença 
e comportamento ou se mostra uma atitude 
mais relaxada. O quinto analisa se uma 
sociedade prioriza seu passado ou seu pre-
sente e futuro, enquanto a sexta considera 
se a cultura possui normas sociais estritas 
ou incentiva uma gratificação fácil, aprovei-
tando a vida e se divertindo.
Cada uma dessas dimensões nos dá uma 
visão de uma dada cultura e, assim, nos dá 
uma janela sobre como somos diferentes, 
não melhores nem piores, simplesmente 
diferentes. Isto é de fato importante para 
nós, enquanto trabalhamos juntas através 
da cultura.
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Encontro das Líderes Europeias 
Ir. Jona Chinnappan
França

Trabalho em grupo

Irmãs: Marianne Bode (Dinamarca), Beatriz Costa (Suécia) 
e Marit Brinkmann (Noruega)

As Irmãs de São José que coordenam as 
quatro províncias da França / Bélgica, 
Dinamarca, Itália e Noruega, a Região 

da Irlanda e da missão na Suécia, reuniram-
-se de 30 de maio a 4 de junho de 2019 
para a terceira reunião. Estes dias 
permitiram uma reflexão mais profunda sobre 
novas formas de organização, estruturas 
institucionais e governo.
Irmã Sally Hodgdon, Superiora Geral, e 
Irmã Mariaelena Aceti, Conselheira Geral, 
participaram deste evento com grande 
alegria. No seu trabalho coletivo, os Con-
selhos Europeus começaram a procurar 
novas formas de aumentar os laços entre 
si, para criar mais oportunidades de comu-
nhão e colaboração. Tudo isso aconteceu 
em Jacob Bellecombette, França, onde 
muitas das nossas Irmãs da província es-
tavam presentes e testemunharam uma 
história de coragem, o espírito missio-
nário e iniciativas para o Reino de Deus.        
Durante esta reunião, dois dias foram dedi-
cados ao trabalho sobre diversidade cultural 
e gestão de conflitos. As Irmãs Mariaelena 
Aceti, Conselheira Geral e Anette Moltubakk, 
formadora das jovens Irmãs na Noruega, 
compartilharam conosco o que haviam re-
cebido participando do programa chamado 
Hilton. Já o primeiro exercício ajudou o gru-
po a perceber a diversidade na percepção 
da realidade cultural. A tarefa era olhar 
fotos em perspectiva: “O que você vê?” E 
compartilhar em grupos.
Adquirimos conhecimento profundo atra-
vés da apresentação desenvolvida por 
Mariaelena sobre “dimensões culturais” 
de diferentes nacionalidades, sobre as 
quais o cientista holandês Geert Hofstede
vem pesquisando há muitos anos. Suas
declarações são destinadas a entender
as culturas e como elas funcionam. Não
há culturas boas ou ruins, elas são sim-
plesmente diferentes. As diferenças não
pretendem ser juízos de valor. Usando duas
histórias curtas, podemos ilustrar o conhe-
cimento teórico em um contexto concreto
em uma base cultural. Os dramatização de
papéis em grupos tinham a intenção de
expressar e reviver uma situação cultural
que os indivíduos haviam vivenciado. Es-
ses pequenos espetáculos foram tocantes
e comoventes e abriram os olhos para
entender melhor as situações de conflito.

As diferenças de línguas e expressões            
culturais são tanto um valor fundamental 
que adquiri como um desafio para viver na 
vida cotidiana. 
O que os outros fazem pode ser o estímulo 

de nossos sentimentos, mas não a causa, 
portanto, primeiro ousemos encarar o con-
flito interior que nos traz novas ideias para 
criar unidade e compreensão em nós mes-
mos e com os outros.
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Presença da CSJ                                  
entre a Tribo Bhil, Índia     

Ir. Prabha Malayil
Tanmaya

 Irmã Prabha saudando o Bispo Bhuriya

As Irmãs de São José estão presentes 
desde 1998 em Anthervelia, Madya 
Pradesh, com o povo da tribo Bhil, um 

grupo étnico antigo e orgulhoso que habita 
a parte ocidental da Índia Central. No 
início, as Irmãs trabalhavam com crianças 
deficientes auditivas que eram muitas e não 
tinham oportunidade de estudar.
Como a maioria das tribos, o povo Bhil vive 
abaixo da linha da pobreza como 
pequenos agricultores. Apesar de sua rica 
cultura com seus costumes, tradições, 
festivais coloridos e cerimônias que são 
explosões de alegria e estimulam o senso 
de comunidade, vivem em um ambiente 
hostil e devastado pela seca e surtos de 
doenças. Eles dependem da chuva para 
o seu cultivo anual. No resto do ano,
migram de um lugar para outro em busca 
de empregos, deixando seus filhos sob os 
cuidados de alguns parentes ou avós. 
Infraestrutura deficiente e falta de 
instituições acadêmicas agravam ainda mais 
a situação. Educar as crianças e trazê-las 
para o comum da vida foi o maior desafio.
Inicialmente, as Irmãs abriram uma escola 
primária para crianças deficientes auditivas. 
Era difícil convencer os pais e avós a 
mandar essas crianças para a nossa escola, 
pois, as viam como úteis para cuidar dos 
animais de pasto. As Irmãs caminharam 
quilômetros e quilômetros até diferentes 
aldeias, tornando as pessoas conscientes 
da necessidade da educação de seus filhos. 
Como resultado, alguns deles começaram a 
estudar na Shruti School for the Deaf/Escola 
Shruti para Surdos.
Mais tarde, como o número de crianças com 
deficiência auditiva diminuiu, uma vez que 
as aldeias vizinhas não tinham boas escolas, 
as Irmãs também começaram
a admitir crianças que não possuíam 
deficiência. Logo elas construíram um

internato para atender as crianças que 
vivem em aldeias distantes. Como resposta 
ao clamor do Capítulo Geral de 2017 
para mudar para as periferias, as Irmãs 
decidiram atualizar a escola de Fundamental 
para  Ensino Médio.  Como resultado, foi 
necessário construir salas de aula adicionais 
e outras instalações. O Fundo de Missão 
Global foi um grande apoio na realização 
desse sonho.
Hoje existem 700 crianças Bhil na escola, 
com 65 delas hospedadas no internato. 
Elas são as aprendizes de primeira geração 
da tribo Bhil da área de Jhabua. Tendo em 
mente a cultura da tribo Bhil, as crianças 
da escola são iniciadas nos valores sociais, 
culturais e éticos da vida.
No dia 6 de junho de 2019, as Irmãs da 

Anthervelia tiveram a alegria de inaugurar 
a extensão do prédio da Escola Shruti. O 
bispo, presente naquela ocasião auspiciosa, 
agradeceu o trabalho árduo e a dedicação 
das Irmãs de São José. Ele disse que as 
Irmãs de São José deram uma oportunidade 
de ouro às aldeias ao redor para terem 
educação de qualidade. Hoje, a Escola 
Shruti é vista como um segundo lar para 
essas crianças Bhil. Irmãs e mestres 
trabalham lado a lado para oferecer 
cuidados e educação holísticas, liderados 
por Ir. Pranita, a diretora que disse: “Um 
sonho há muito esperado se tornou 
realidade. Tenho certeza de que esta escola 
é uma bênção para muitas crianças e pais 
pobres que gostam de estudar e educar 
seus filhos”.
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Mudança climática - um 
impulsionador da desigualdade   

Ir. Barbara Bozak
Estados Unidos

“Capacitar as pessoas e
assegurar a inclusão 
e a igualdade” foi o 

tema do Fórum Político de Alto 
Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizado na sede 
da ONU em Nova York, de 9 a 
18 de julho deste ano. O foco 
principal desta reunião anual 
é uma revisão dos progressos 
realizados, as lacunas trazidas 
à luz e os obstáculos para 
alcançar a Agenda 2030 
com seus 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 
Como é impossível examinar 
todos os 17 objetivos todos 
os anos, a ONU escolhe 
5 objetivos a considerar 
de perto em cada Fórum 
Político de Alto Nível. Este ano, as 
metas examinadas foram o SDG 
4 - Educação de qualidade, ODS 
8 - Trabalho decente e crescimento 
econômico, ODS 10 - Desigualdades 
reduzidas, ODS 13 - Ação climática 
e ODS 16 - Paz, justiça e instituições 
fortes.
As Irmãs de São José foram 
representadas nesta reunião por 
quatro Irmãs de quatro diferentes 
congregações: Ir. Emelie Zoeline, 
Irmã da Congregação Aosta (Itália) 
da Costa do Marfim, Ir. Sue Wilson, da 
Congregação das Irmãs de São José 
no Canadá, Ir. Marianne Sennick, da 
Congregação de Brentwood, NY e 
Ir. Barbara Bozak das Irmãs de São 
José de Chambéry, representante 
oficial das Congregações de São 
José na ONU. Elas puderam  se 
beneficiar com as reuniões oficiais 
da ONU, que incluíram discussões 
em painel sobre cada um dos 
ODSs acima mencionados e vários 
eventos paralelos que haviam sido 
organizados por diferentes ONGs. 
Um dos temas abordados 
diretamente em eventos paralelos 

foi a importância de usar um enfoque 
de direitos humanos em todas as 
discussões sobre mudança climática. 
A realidade é que a mudança 
climática com o aquecimento global 
resultante, aumento do nível do mar, 
seca em algumas áreas e chuvas 
fortes com inundações em outros, 
afeta os pobres e mais vulneráveis   
em maior medida do que aqueles 
que têm mais recursos. As nações 
em desenvolvimento de pequenas 
ilhas estão experimentando o oceano 
reivindicando mais e mais de suas 
terras. A seca e a incapacidade 
de cultivar ou criar animais para 
sustentar-se levaram muitos a 
migrar, dentro de seu próprio país, 
em seu continente ou mais longe. A 
inundação destrói propriedades, casas 
e empresas, e aqueles que vivem 
na pobreza não têm recursos para 
reconstruir.
Philip Alston, o relator especial sobre 
pobreza extrema e Direitos Humanos, 
observou que mesmo o Conselho 
de Direitos Humanos da ONU não 
vê a urgência de abordar a questão 

da mudança climática. E grandes 
corporações, especialmente aquelas 
envolvidas na extração e produção 
de combustíveis fósseis, enquanto 
responsáveis   por 71% das emissões 
de gases de efeito estufa entre 1998 
e 2015, não se responsabilizam 
por isso, mas recebem generosos 
subsídios do governo. Também 
foi relatado que muitos grandes 
executivos consideram os Direitos 
Humanos como uma ameaça à sua 
margem de lucro e, portanto, são 
contra eles. Assim, tentar alcançar o 
ODS 10, reduzir as desigualdades, 
é uma das maiores lutas da Agenda 
2030.
Cada uma das quatro Irmãs de São 
José presentes neste Fórum das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável percebe a importância de 
seu papel no trabalho em nível local 
para enfrentar a mudança climática, 
alcançar maior igualdade dentro de 
sua sociedade e avançar com os ODS, 
fazendo isso respondendo à situação 
local e trabalhando com outras 
pessoas em sua própria cidade e país.

Philip Alston, relator especial da ONU sobre pobreza extrema e direitos humanos
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nações e inviabilizam a vida, provocando 
deslocamentos forçados recordes de 
populações. Conforme dados da agência 
da ONU para refugiados, até o final de 
2018, cerca de 70,8 milhões de pessoas 
viviam fora dos locais de origem, em 
decorrência de perseguição, conflitos, 
violência ou violações de Direitos 
Humanos. 
E o Brasil neste cenário? Politicamente, a 
última eleição foi uma confluência de 
emoções, símbolos, anseios. E consolidou 
um sentido totalitário e anti-civilizatório, 
bem visível na defesa da tortura, numa 
religião conservadora (os pentecostais), 
no discurso machista do anti-tudo:  anti-
índios, anti-políticas sociais, antipetismo...
Em seis meses no comando, é evidente a 
incapacidade de articulação política do 
Governo Bolsonaro, que parece ter uma 
pauta única: Reforma Previdenciária. 
Conforme o assessor, não podemos 
perder a esperança. Frente a situação 

caótica é preciso insistir na politização, o 
não enfretamento deve ser uma atitude 
a conservar, o diálogo, a ternura, a 
valorização da alteridade e a capacidade de 
articulação e convencimento. 
Todos somos convocados a ser sujeitos e 
protagonistas na luta por Justiça, cidadania, 
Paz e Integridade da Criação. Provocar “as 
mudanças necessárias para que os bens 
da terra pertençam a todos e promovam 
o desenvolvimento de todos”. Fazer a
nossa parte, e agindo do lado certo,
com a consciência em paz, podemos nos
considerar vencedores, como testemunha
o antropólogo Darcy Ribeiro “Fracassei em
tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar
as crianças brasileiras, não consegui.
Tentei salvar os índios, não consegui.
Tentei fazer uma universidade séria e
fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-
se autonomamente e fracassei. Mas os
fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria
estar no lugar de quem me venceu”.

JPIC – Brasil:  Análise de 
Conjuntura  
Ir. Paula Gobbi 
Brasil

Ir. Anna Júlia Slongo  96 Brasil 26.05.2019
Ir. Maria Elfrida Meurer  90 Brasil 09.06.2019
Ir. Marie Rose D’Souza  94 Nagpur  11.06.2019
Ir. Guerina Dotti 95 Brasil  03.07.2019
Ir. Luiza do Coração de Maria Dias 91 Brasil 04.07.2019
Ir. Marie Paule Gros  93 França 17.07.2019

                         NOVAS
SANTAS

Diante do momento crítico que em 
vive o Brasil em termos sócio-
político-econômico, a JPIC- Brasil 

propôs às Irmãs, Leigos e Leigas 
do Pequeno Projeto (LLPP) e 
colaboradores, um dia de Análise de 
Conjuntura com o assessor jornalista 
Elton Bozzetto. O encontro aconteceu em 
dois momentos: no dia 22 de junho, em 
Caxias do Sul/RS e no dia 26 de julho em 
Itu/SP.  
Em Caxias do Sul, participaram cerca de 
100 pessoas. O assessor retomou o 
contexto histórico brasileiro desde 1930, 
até os dias atuais, mostrando as 
alternâncias políticas no poder, bem 
como, as diferentes posturas em relação 
ao Estado e seu papel na gestão da 
economia e realidade social. Percebe-se 
que tais políticas criaram no país uma 
desigualdade social avassaladora. Os 
dados estatísticos comprovam: os 10%
mais ricos acumulam 43% do total de 
recursos. Na outra ponta, os 40% mais 
pobres detêm apenas 12% do total. 
Esta realidade não é dada simplesmente 
e exige uma análise apurada, a partir 
de princípios como a Doutrina Social da 
Igreja e seus critérios de “Primado da 
Pessoa acima das estruturas, Destinação 
Universal dos Bens, Bem Comum, 
Subsidiariedade e Solidariedade”.
Ao ampliar o olhar para além de nossas 
fronteiras, nos deparamos com uma das 
realidades mais gritantes em nossos 
dias: a condição das pessoas migrantes 
e refugiadas. Estruturas político-
econômicas globais desestabilizam
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No Paquistão o ano de 2019 foi 
declarado um ano de diálogo 
inter-religioso e ecumenismo

pela Conferência dos Bispos Católicos. 
Os bispos católicos de todas as sete 
dioceses do Paquistão declararam 
a necessidade de trabalhar nesta 
importante questão para unificar 
todos como um só corpo, quaisquer 
que sejam suas crenças, conceitos 
e entendimentos. Este é um esforço 
para promover a paz e a harmonia, 
desenvolver relacionamentos com os 
outros e tornar-se mais consciente dos 
fatores ambientais, pois, sabemos que 
este planeta é um lugar sagrado onde 
todos podem viver em liberdade. 
Um projeto dos bispos era plantar 
oliveiras como símbolos da paz. 
Durante esta ação, todos os presentes 
recitaram a oração pela paz de São 

Francisco.
Em 21 de março de 2019, em 
Quetta, Pe. Maqsood, O.M.I., reuniu 
um grupo de Cristãos, Hindus e 
Muçulmanos para um seminário 
sobre Diálogo Inter-Religioso e 
Ecumenismo. Ir. Nasreen Naz 
representou as Irmãs de São José 
de Chambéry no seminário. Depois, o 
grupo visitou nossa escola em Quetta 
e plantou oliveiras.                Ainda 
que o diálogo inter-religioso e o 
ecumenismo estejam relacionados, 
eles são duas coisas diferentes. 
Em seu nível mais básico, o diálogo 
inter-religioso envolve pessoas de 
diferentes crenças religiosas se 
unindo para conversar. Refere-se à 
interação cooperativa, construtiva e 
positiva entre pessoas de diferentes 
tradições religiosas, religiões ou 
crenças espirituais, tanto no nível 
individual quanto no institucional. 
O propósito subjacente de todo 
diálogo inter-religioso é aumentar 
a tolerância religiosa e promover a 
coexistência pacífica. O ecumenismo 
refere-se aos esforços de cristãos 
de diferentes tradições para 

desenvolver relações mais próximas e 
melhor compreensão. Refere-se aos 
esforços em direção a alguma forma 
de unidade visível de diferentes 
denominações cristãs. Tanto o 
diálogo inter-religioso quanto o 
ecumenismo buscam o bem comum.
Viver em harmonia não é a única 
preocupação do diálogo inter-
religioso. Os envolvidos também 
estão preocupados com a 
preservação e proteção do meio 
ambiente. As ações desse grupo 
para o diálogo inter-religioso são de 
grande importância no Paquistão, 
pois estão salvando o mundo para as 
gerações futuras, para que possam 
crescer em um ambiente saudável.
No geral, o desenvolvimento 
ecumênico e o diálogo inter-
religioso no Paquistão são de 
grande importância, ajudando 
várias tradições religiosas a se 
comunicarem e trabalharem juntas. A 
esperança é que, com organizações 
dedicadas a essas questões, as 
religiões cresçam juntas e trabalhem 
juntas por um mundo melhor e um 
mundo mais justo.

Ir. Sumaira
Paquistão

Diálogo inter-religioso e 
ecumenismo      
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Ir. Pratibha Purty 
Pachmarhi

Uma escola recupera sucesso 

6 de abril de 2019, foi um dia 
especial na história da Maner 
Mission, Bihar, na Índia, quando 

a Hindi Medium School obteve altos 
resultados para o Exame Métrico 
no ano acadêmico de 2018-2019. 
Dos 92 estudantes da ‘Prakash High 
School’ que compareceram para o 
exame, 73 obtiveram 60% ou mais. 
Embora a escola pertença à Diocese 
de Patna, Bihar, é administrada 
pelas Irmãs de São José de 
Chambéry em Maner.
As Irmãs de São José começaram 
esta missão no ano de 1982, 
trabalhando entre os Rajputs 
(hindus de alta casta), Dalits 
(membros da casta baixa), 
Tribais e Harijans (comunidades 
tradicionalmente consideradas 
“Intocáveis”). Como a maioria das 
pessoas pertence aos estratos 
pobres da sociedade, havia uma 
necessidade de educação e de 
consciência social.
Ao longo dos anos, as Irmãs 
desempenharam um papel vital 
na formação da vida espiritual e 
moral das pessoas. Elas tiveram 

experiências únicas e pessoais 
quando visitaram as famílias e 
oraram com elas. A missão começou 
bem inicialmente, mas sofreu um 
declínio ao longo do tempo, devido 
a mudanças no pessoal e falta de 
interesse do padre local. Muitos pais 
notaram que a qualidade do ensino 
havia declinado e, assim, transferiram 
seus filhos para outras escolas. O 
prédio da escola caiu em desuso 
devido à falta de financiamento 
para manutenção. Quando chegou 
ao ponto de fechar, as Irmãs foram 

desencorajadas. Nesta conjuntura, Ir. 
Bernadette Reddy, que anteriormente 
havia passado vários anos lá, foi 
enviada de volta para reviver a Missão 
a pedido do Bispo.
Ela assumiu a escola com apenas 250 
alunos matriculados. Ela andou 
quilômetros e quilômetros a pé para 
visitar as famílias da aldeia e ex-alunos 
e incentivá-los a enviar seus filhos para 
a escola. Seu trabalho duro e oração 
por quase 11 anos, resultou na escola 
agora ter 1200 alunos no momento de 
sua aposentadoria em junho de 2019.
Os estudantes melhoraram muito em 
seus estudos. Eles participam de várias 
competições estaduais. Há vencedores 
estaduais em assuntos acadêmicos 
e esportes. A Prakash High School 
Maner agora é bem conhecida por 
sua educação geral. É a melhor escola 
missionária de Patna e é valorizada 
pela diocese. 
Agora pode-se ver uma mudança nas 
pessoas. Embora sejam pobres, visam 
um futuro melhor para seus filhos. 
Muitos têm bons empregos por toda 
parte. Nosso carisma de comunhão 
está sendo difundido através deles, 
ao viverem a unidade e o amor entre 
diferentes castas, como fazem as 
Irmãs. Os brotos minúsculos em nossas 
mãos estão florescendo dia a dia.
A Maner School agora é o orgulho das 
Irmãs de São José, uma recompensa 
por seu trabalho árduo em ensinar 
educação de valor, ajudar os pobres e 
desenvolver a capacidade de liderança 
das pessoas.
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Missão na Suécia – Uma história 
de amor e coragem  

Ir. Eliana Aparecida dos Santos   
Brasil

Durante o Capítulo Provincial da 
província brasileira em Itu/SP, em 
janeiro de 2019, Ir. Adelide Canci e Ir. 

Eliana Aparecida dos Santos, realizaram 
uma entrevista com as Irmãs brasileiras, 
missionárias na Suécia. 
Irmã Lila Bork, tem 78 anos e está há 53 
na Suécia e Irmã Beatriz de Arruda Costa, 
81 anos está há 37 no país. Ir. Beatriz 
trabalhou 25 anos como enfermeira e 
conseguiu diploma da Suécia. Adquiriram 
cidadania sueca e também conseguiram 
se aposentar.  Quando perguntadas sobre 
a saúde, afirmam que são saudáveis. 
O que lhes traz saúde e bem-estar são 
as diversas atividades que realizam. 
Têm como prioridade, atualmente, o 
atendimento aos imigrantes que chegam 
pedindo asilo. São muitos. 
Outra ajuda importante é o atendimento 
às pessoas idosas. Segundo elas, os 
suecos sofrem muita solidão e depressão. 
Nas visitas que realizam, as pessoas lhes 
perguntam: “Irmãs qual é o motor que 
dirige vocês? ” “A gente diz que é Jesus, a 
nossa vocação é nossa fé ”, afirma Ir. Lila.  
As  dificuldades que enfrentam são muitas. 
Elas cometam: “às vezes, é difícil dormir 
depois de tudo o que a gente ouviu e 
viu durante o dia no atendimento aos 
imigrantes. Por exemplo, crianças que 
viram torturar os pais, violentar as mães... 
O pai humilhado. Por outro lado, têm os 
suecos que vivem sozinhos que são de 
certa forma abandonados. Os jovens 
deixam a família aos 17 anos e vão 
fazer a vida deles. Quando voltam, nem 
conhecem mais os pais. Eles nos dizem: 
“vocês têm mais carinho com nossos pais 
do que nós. Não estamos acostumados a 
dar carinho”. Também o sofrimento dos 
exilados é sofrimento para as Irmãs.  Ir. 
Lila diz que as leis mudam a cada instante 
e elas buscam convencer as autoridades, 
a imigração, a polícia da fronteira, a 
serem mais humanos. 
Outra ação que realizam é a parceria com 
os leigos. “Eles nos completam”, diz Ir. 
Lila.  Muitas pessoas perguntam como 
que elas, sendo idosas e estrangeiras, 
fazem tanto. Com alegria, dizem que é 
porque trabalham com leigos, sempre 

em parcerias. Como por exemplo, com 
a Cáritas diocesana e com um grupo 
de mulheres do local. Elas organizam 
um café e vendem na Igreja. Com o 
dinheiro pagam os advogados para 
os imigrantes. Esse grupo também dá 
aulas de sueco para os imigrantes. Eles 
precisam saber um pouco do sueco para 
poder receber o visto. 
Ao finalizar a entrevista as Irmãs assim 
se expressaram sobre a missão: “Olha, 
tudo é missão. Mas chamamos de 
missão quando tem que deixar o que 

se faz e ir para outro lugar, fora de nossas 
fronteiras. Para isso, precisa primeiro ter 
um chamado e ter grande compromisso. 
Não se pode deixar o país, a língua, o 
clima e a vida de comunidade, família, se 
não se tem como base esse suporte. Um 
grande amor é necessário, na certeza de 
que o que fazemos, mesmo que seja pouco, 
oferecemos para Deus, Ele, pela sua graça, 
transforma em milagres. Então vale a pena! 
É uma dinâmica que leva para frente porque 
tem que ter um abandono nas mãos de 
Deus”. 

 Irmãs conversando durante o Capítulo Provincial 
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Comunicação para Comunhão   

Ir. Olinda Fernandes 
Nagpur

Doze Irmãs das quatro províncias 
indianas participaram do Programa 
de  Capacitação de três dias 

organizado pela Comissão de Comunicação 
das Províncias Indianas (IPCC) de 25 a 27 
de maio de 2019, em Asha Niketan, 
Bhopal, Índia.
Após uma breve oração  conduzida por Ir. 
Laveena, Ir. Navya deu as boas-vindas 
ao grupo, dizendo: “O foco do CIC é criar 
conscientização e envolver as Irmãs das 
diferentes províncias para comunicar 
o amor de Deus - a Boa Nova. Quando
a comunicação é completa, precisa e
oportuna, a congregação tende a ser
vibrante e eficaz”.
Ir. Navya explicou então ao grupo os
critérios para escrever uma matéria que
criasse interesse e entusiasmo no grupo.
Mais tarde naquela noite, o responsável
pelo recurso, Pe. Anthony, svd,  Professor
no Seminário Regional, em Bhopal,
compartilhou seus pontos de vista sobre
comunicação. Ele disse: “A comunicação é
um componente de nossa capacidade de
pensamento criativo, interpretação, senso
estético, cuidado, competência técnica,
ferramentas e gadgets, mídia e valores
culturais”. Ele destacou três pontos
importantes: conversão da mídia para
comunicação;  incompetência da mídia
para a competência da mídia; instrumental
para uma visão integral da comunicação.
Ele concluiu suas palavras com esta
importante mensagem: “A comunicação

 Da esquerda para a direita, fileira de trás: Laveena (Tanma-
ya), Prasanna (Pachamrhi), Olinda (Nagpur), Asha (Pachmarhi),     

Monica (Tanmaya), Priya (Nirmala),Cecile (Nagpur),                                                               
Navya (Pachmarhi), Ritika (Nagpur), Harshita   (Nirmala),                     

Sadhana (Nagpur), Pratibha (Pachmarhi)

nesta era digital pode ser profética”
As participantes foram desafiadas e levadas 
a refletir sobre algumas questões como: 
A partilha da vida e missão intercultural é 
uma herança de Chambéry? Como podemos 
fazer histórias digitais com pessoas reais 
no coração? É possível ter comunicação 
estratégica com um impacto maior baseado 
em valores morais? Como falamos a 
linguagem do amor e do cuidado usando a 
linguagem da tecnologia?
No segundo dia, as Irmãs apresentaram 
suas notícias para discussão e edição. 
A sessão da tarde viu o entusiasmo e a 
criatividade dos participantes na edição 
de fotos através do programa  Adobe 
Photoshop. Isto foi seguido pela introdução 
dos critérios e diretrizes para escrever uma 
reportagem. À noite, o grupo teve a chance 
de interagir com Ir. Sally e Ieda através da 
conferência pela Webcam que elas deram a 

cada Província da Índia.
No último dia, o grupo passou um tempo 
compartilhando sua história e editando 
algumas delas em comum como um 
processo de aprendizado. Outra sessão 
interessante foi sobre o uso do programa 
InDesign que criou interesse nas 
participantes. Todas trabalharam juntas 
com grande entusiasmo e vigor. 
A sessão de capacitação de três dias 
foi concluída pelo grupo refletindo e 
discutindo a mensagem do Santo Padre 
para o 53º Dia Mundial das Comunicações. 
Isso permitiu que o grupo preparasse o 
plano de ação para promover o trabalho 
efetivo do IPCC. O planejamento detalhado 
realizado pelos  membros do IPCC - 
Srs. Navya, Cecile, Fabiyola e Laveena  
tornaram este programa de capacitação 
um ótimo aprendizado de comunicação 
para a comunhão.




