
CSJOURNAL
Congregação das Irmãs de São José de Chambéry

Agosto - Setembro l  Ano 2019 - n . 4

Francês

Inglês

Italiano

Português

Dinamarquês

11

4

 6

 9

Ousar a mudança no modo 
de habitar a Terra. Última 
chamada?

12

Tanzânia: Visita de Irmã  Sally 
Hodgdon à Tanzania

Dinamarca: A menos que um 
grão de trigo caia na terra

Pachmarhi: Diálise de       
qualidade a baixo custo no 
Hospital Asha Niketan, Bhopal

Brasil: Amazônia – Encanta- 
mento e aprendizado
O Silêncio que mata!

Dinamarca: Missão em Pilsen 
concluída!

Novas Santas

Brasil: Irmãs de São José na 
região Amazônica

Nagpur: Assistência médica a 
quem precisa

                                                        
Itália:de Pinerolo a  Chambéry: 
um caminho de       Esperança

França: A Interculturalidade 
na vida cotidiana

Um “dossier” da comissão ecumênica 
sobre o ambiente, escrito por Teresa 
Isenburg, já em 2004 entitulava-se: 

‘A mudança climática. Última chamada?’ 
Naquele documento a professora de 
geografia política e econômica da 
Universidade de Milão, convidava os 
cristãos a considerarem a urgência de 
uma mudança no estilo de vida.
Em 15 anos de contínuas e ardentes 
revelações ecológicas por parte dos 
especialistas, pouco mudou em nossa vida 
cotidiana, também entre nós, mulheres e 
homens de fé. Na verdade continuamos 
a considerar a mudança climática como 

uma realidade a limitar ou  algo ao qual se 
deve adaptar, não certamente, como um 
fato que nos interpele a uma conversão 
urgente. Assim “ela” a mudança climática, 
atingi dimensões sempre maiores: perda 
de biodiversidade com proporção de 
‘extinção de massa’, desflorestamento 
maciço, aumento alarmante dos gases 
de efeito estufa na atmosfera, com 
consequências até agora incalculáveis e 
imprevisíveis. 
Não apenas isso. Durante decênios tem-se 
repetido que um modo de produzir e 
consumir que gera lixo, destrói o futuro 
da criação de Deus. Os lixos não são 
algo que deixamos para trás, como se 
parassem de existir. Os ‘lixos’ invadem os 
mares, os solos, entram nas correntes 
animais. Todos já sabemos que o mar está 
sufocado pelo plástico. Ambientalistas, 
cientistas de todas as partes do globo,e 
também uma parte do mundo religioso 
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nos tem falado até a exaustão dos mais de 
oito  milhões de toneladas de plástico 
jogadas nos oceanos que causam, entre 
outras coisas, a morte de quase 100.000  
espécies.
Recentemente, a ONU tem até organizado 
um programa de Conferências sobre a 
mudança climática. É justamente, numa 
dessas realizadas em Katowic que, em 
dezembro passado, tomou a palavra 
a jovem de dezesseis anos, Greta 
Thunberg. A mídia de todo o mundo ficou 
repleta daquele vulto jovem vestindo 
um impermeável amarelo que, por cinco 
meses, faltou às aulas, todas as sextas-
feiras, para protestar fora do parlamento 
sueco, pedindo ao seu governo, e aos 
outros Estados, a agirem concretamente 
para bloquear as mudanças climáticas. 
No início, Greta aparece em cena como 
Jonas em Nínive, gritando mais uma vez 
que “a terra e o clima reclamam um tempo 
sabático”. Mas logo nos habituamos à 
sua voz e ainda nada ou quase nada tem 

mudado na nossa vida de todos os 
dias. A indústria alimentar continuou 
a usar a própria cadeia produtiva e 
alimentícia “escravizante”: frangos 
criados em aviários, couve-flor ao forno 
com pão ralado, uva com pesticidas, 
mussarela ao ácido cítrico, pão e massa 
ao glifosato... E ainda: encaixotamento, 
embalagens a vácuo. Prateleiras cheias 
de alimentos envolvidos em plástico, 
prontos para serem pegos e levados 
embora com pressa porque é preciso 
otimizar o tempo. Tudo com a única 
finalidade de multiplicar o consumo. 
Mas nós, eu e você que esta lendo, o 
quê fizemos? Levamos a sério a 
necessidade de virar a página? Nossa 
oração, talvez cada vez mais inclusiva da 
criação, foi capaz de se converter em 
escolhas diárias? Talvez continuamos a 
satisfazer-nos em falar da ecologia mas 
sem praticá-la. Não ousamos viver de 
maneira mais humilde, renunciando ao 
acúmulo, favorecendo a partilha, doando 

aquilo que não nos é mais necessário, 
pedindo ajuda e solidariedade ao nosso 
redor. Não ousamos confiar em Deus, 
confiar na economia do dom.
Somos informadas, não temos 
desculpas, mas temos necessidade 
de uma fé transformativa. Precisamos 
decidir sobre a mudança do nosso 
modo de viver e de encorajar-nos 
reciprocamente a abraçá-lo. 
Nossos comportamentos de consumo 
devem mudar muito rapidamente.  
Entre todas as medidas necessárias, 
concentremos nossos esforços, ao 
menos, em duas ações concretas: a 
redução do lixo e a sustentabilidade 
das escolhas energéticas, tendo, ao 
fundo, uma mudança cultural e ética 
importante: passar da propriedade ao 
acesso do uso dos bens.
Ban Ki-moon, ex-secretário geral da 
ONU, nos lembrou que “somos a última 
geração que pode realizar a mudança 
climática. Temos o dever de fazê-lo”.

A mudança climática é a questão 
definidora do nosso tempo e 
estamos em um momento decisivo. 

Desde a mudança dos padrões 
climáticos que ameaçam a produção 
de alimentos até a elevação do nível 
do mar, que aumenta o risco de 
inundações, os impactos das mudanças 
climáticas, são de âmbito global e em 
escala sem precedentes. É uma questão 
importante na Índia, que enfrenta um 
desafio ambiental e socioeconômico 
alarmante em seu esforço para proteger 
seus recursos naturais que estão 
acabando rapidamente.
 A qualidade da água e do ar estão 
piorando dia a dia devido ao aumento 
de vários poluentes na atmosfera. 
Além disso, os setores mais afetados 
pelas mudanças climáticas são os 
ecossistemas costeiros do país, sua 
biodiversidade e produtividade agrícola. 
Embora a mudança climática afete a 

vida de todos na região, os pobres são 
os mais afetados.  São eles que mais 
dependem da agricultura baseada na 
chuva e têm pouco ou nenhum recurso 
para sustentar seus meios de 
subsistência.
O setor agrícola já está ameaçado por 
tensões existentes como disponibilidade 
limitada de água, degradação do solo, 
perda de biodiversidade e poluição do 

ar. Os padrões climáticos irregulares 
afetaram a agricultura da região, que é, 
primariamente, alimentada pela chuva. A 
disponibilidade mínima ou nenhuma de 
água nas barragens, a forragem para 
o gado, o capital para iniciar negócios
semelhantes e o desemprego, são alguns
dos outros problemas enfrentados pelas
pessoas nas regiões onde vivem os mais
desfavorecidos. Eles quase não têm

Impacto das mudanças climáticas 
nos agricultores da Índia
Ir. Vasantha Mary Joseph                                          
Nirmala
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meios de se aproximar dos tribunais e 
buscar justiça. Existe anarquia onde o 
estado falha e o judiciário fica em 
silêncio sobre questões prementes de 
importância vital, como as mudanças 
climáticas.  Pessoas desesperadas, 
especialmente os agricultores que não 
têm como atender às suas necessidades 
básicas, estão cometendo suicídio.
A diminuição de alimentos também deu 
origem a inúmeros problemas de 
saúde, especialmente entre mulheres e 
crianças. Também há evidências de um 
aumento na intensidade e na frequência 

de eventos climáticos extremos, como 
ondas de calor, períodos de seca 
prolongados e chuvas intensas. Os 
principais contribuintes para isso fazem 
parte do setor industrial, que libera a 
maioria dos poluentes e gases nocivos 
no ar. Eles também são responsáveis   
por contaminar a água através do 
descarte de resíduos químicos. Os 
impactos adversos incluem fome, 
vulnerabilidade a doenças, perda de 
renda e meios de subsistência. Prevê-se 
que a mudança nos padrões de chuva, 
na Índia ,deixe várias áreas sob a água 

 e outras sem água suficiente, até para 
beber.
Quando o governo, o judiciário e a 
sociedade civil dão as mãos, a mudança 
climática e o impacto que ela causa 
sobre as pessoas, especialmente os 
marginalizados, podem ser reduzidos. 
Nós sabemos, e o Papa Francisco 
declarou, que a mudança climática é 
uma emergência. A questão para muitos 
de nós é como podemos ajudar? Como 
podemos fazer a diferença? Somos 
chamadas a “ser a força motriz” para 
Cuidar da nossa Casa Comum.

Os ciclones em Moçambique
Ir. Vânia Ferreira de Mello 
Brasil

 Populações alojadas na escola, vindas da zona de Paqueté, a parte 
baixa da cidade de Pemba. Foto: PMA/Nour Hemici

No período em que Moçambique
foi atingido pelos Ciclones Idai e
Kenneth, eu estava morando em

Mocímboa da Praia, Província de Cabo 
Delgado, na região Norte do país.
Quando o Ciclone Idai atingiu o centro 
do país, sofremos com a população, 
mesmo estando distantes. Acredita-
mos na solidariedade e apoiamos a 
Diocese de Pemba, que buscava ajuda 
humanitária junto às Congregações e 
parceiros, para socorrer as situações 
mais prementes, nas dioceses atingidas. 
E, nesse momento, ninguém podia ima-
ginar que outro ciclone poderia atingir 
Moçambique, mas, foi o que aconteceu 
quarenta dias depois.  Desta vez, na 
nossa região. 
O Ciclone Kenneth, como foi chamado, 
vinha se aproximando da costa moçam-
bicana, lentamente, e a preocupação 
era o seu “olho”, que diziam ser o 
causador dos grandes estragos. Nós 
nos preparamos, protegendo as cha-
pas que cobrem o teto da casa e do 
Centro Sócioeducativo com sacos de 
areia. A população se protegeu como 
pode, pois, muitos não tinham como 
colocar sacos de areia nas chapas. 
Outros colocaram sacos na base de 
suas frágeis casas. O dia marcado 
para a entrada do Ciclone, era chu-
voso e quieto. Todos em suas casas 
aguardando, e nós, acompanhávamos 
por um aplicativo, que mostrava a sua 
evolução.  Mas, para nossa surpresa, 
nas duas últimas horas, ele desceu a 
costa e entrou na vila vizinha, causando 
muitos estragos e muitas perdas. Alívio 

para nós, preocupação para os outros. 
Uma das coisas que nos surpreendeu, 
foi o volume de chuvas que veio com ele e 
que permaneceu durante vários dias. 
Causou inundações, quedas de pontes, de 
casas, perdas de plantações.  Quando o 
tempo melhorou, demos uma volta com o 
carro para ver a situação das aldeias e, 
aparentemente, poucas casas pareciam 
danificadas, mas havia muito alagamento 
na vila e nas redondezas.                  A ponte que 
nos liga a Pemba caiu e ficamos isolados. 
Não podíamos nos aproximar das regiões 
que foram muito afetadas. Eu só pude ver, 
quando estava para retornar ao Brasil. No 
caminho, observava os sinais da des-
truição. Foi uma despedida muito triste 
para mim, ver as várias aldeias do trajeto 
atingidas e o povo, em meio 
a destruição, continuando a vida.                                                                     

É importante deixar registrado o que 
a Organização Meteorológica Mundial 
(OMM), disse: “o ciclone tropical       
Kenneth atingiu uma área onde nenhum 
outro foi observado desde a era do 
satélite. Segundo a agência da ONU, não 
há registro de duas tempestades com 
tamanha intensidade que tenham atingi-
do o território moçambicano na mesma 
temporada”. Tudo causou impacto em 
minha vida como Irmã de São José. 
Protegemos nossa residência dos 
impactos do ciclone, estávamos 
aparentemente seguras. Tínhamos os 
recursos necessários para isso. Mas, e o 
povo? Como se defendeu? Qual a minha 
responsabilidade diante do planeta, das 
alterações climáticas que afetaram a re-
gião e que podem afetar outras regiões? 
Pensemos no cuidado com a criação que 
Deus nos pede.
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PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

Ir. Josiane Motta Coelho
Tanzânia

Visita de Irmã  Sally Hodgdon 
à Tanzania 

Dos dias 23 de junho a 03 de julho de 
2019, Ir. Sally Hodgdon, nossa 
Superiora  Geral,  visitou a missão

na Tanzânia.  Foi um tempo intenso de 
partilhas, buscas, escuta e trocas de 
experiências entre nós e junto ao povo 
com o qual trabalhamos. Ir. Sally, com sua 
presença acolhedora e disposta a 
entender a  realidade, fez desse tempo, 
entre nós, um momento ímpar de 
convivência. Também nos desafiou e 
estimulou  a continuarmos buscando as 
respostas necessárias e pertinentes para 
responder a realidade.  
Ir. Sally participou de uma importante 
celebração com as jovens do hostel São 
José. Também participaram familiares das 
jovens e autoridades civis e religiosas, 
como é comum na Tanzânia. Nesse 
encontro, pode ver de perto o processo 
de crescimento das jovens através das 
apresentações realizadas a partir de sua 
cultura, demonstrando seus talentos que  
embelezaram a festa. Foi também um  
momento significativo de encontro e troca 
de experiências com os familiares. Pelas 
partilhas realizadas depois, pudemos 
perceber o quanto eles ficaram satisfeitos 
com o encontro. Os familiares 
demonstram profunda  gratidão  pela 
contribuição da Congregação na 

educação integral de suas filhas. As 
estudantes passam quatro anos no 
hostel e recebem educação humana, 
psicológica, espiritual e acadêmica. Isso  
faz toda a diferença na vida das jovens, 
e, consequentemente, de suas famílias.  
Essa é uma parceria que constrói 
vidas. Uma soma de solidariedade, 
partilha, serviço e dedicação num 
mutirão de vidas pela vida. 
Ir. Sally também visitou algumas vilas 
onde trabalhamos e convivemos com 
o povo. A vila de Ndilima Litembo de

onde provém grande parte das jovens 
do hostel foi uma delas. Nessa vila Ir. 
Sally visitou a escola primária e com 
muita simplicidade e descontração pode 
interagir com os estudantes. Também 
encontrou alguns professores. Na visita 
a uma família local plantou uma árvore, 
deixando uma marca concreta na vida 
daquela família, daquela vila. Na certeza  
de que a semente plantada crescerá e 
dará frutos que serão partilhados numa 
lembrança calorosa que gera vida.
Na comunidade de Msalaba Mkuu, a 
outra casa onde vivem duas, das seis 
Irmãs  que estão nessa missão, Ir. 
Sally encontrou o grupo de pais que, 
voluntariamente, compõem o corpo 
administrativo da escola paroquial onde 
as Irmãs trabalham. Ali  também foi 
oportunidade para  ter uma ideia dessa 
realidade. Com as mulheres artesãs Ir. 
Sally pode testemunhar como as vidas 
dessas artistas são transformadas 
gradativamente. O trabalho possibilita 
viver com mais dignidade, autoestima e 
esperança, pois, a partir dele, podem 
construir uma casa digna, garantir 
estudos para os filhos, etc. A 
experiência foi estendida e enriquecida 
nas visitas às famílias da vila, num 
encontro aconchegante que deixou 
marcas positivas, tecendo relações de 
cordialidade.
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A menos que um grão de trigo         
caia na terra    
Ir. Gisela Heitz
Dinamarca

A Reestruturação na província 
da Dinamarca, há alguns anos, 
é  de total entendmento e é 

um processo demorado. As Irmãs, 
da província dinamarquesa, sabem 
tudo sobre isso. Com grande 
coragem, paciência, generosidade 
e fé,  discerniram e decidiram 
se preparar para o futuro. Todas 
sabiam que grandes sacrifícios 
seriam solicitados a cada uma e, 
comunidades seriam fechadas 
durante todo o processo. Assim, as 
Irmãs durante este verão, deixaram 
mais dois lugares com uma 
tradição muito longa: no domingo, 
11 de agosto, uma delegação de 13 
Irmãs se reuniu em Aarhus (a 
segunda maior cidade da 
Dinamarca) para se despedir da 
paróquia e da cidade, onde  
serviram por 144 anos - desde 
1875, no hospital, na escola e na 
paróquia. 
A celebração começou com a Santa 
Missa na Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora. Membros de 
mais de 90 nações pertencem 
à paróquia,  e as Irmãs sempre 
se sentiram muito à vontade 
nessa colorida assembleia. Uma 
surpresa as estava esperando após 
a liturgia. Todos foram convidados 
para o pátio da escola, ao lado 
da igreja paroquial. Na parede 
externa da igreja, um pedaço de 
tecido cobria „alguma coisa“ e 
um buquê de flores decorava a 
parede. Todos aguardavam com 
entusiasmo o que poderia ser 
descoberto ali. O pároco, um 
jovem jesuíta e o presidente do 
conselho paroquial agradeceram 
e honraram a presença das Irmãs 
de São José ao longo de tantos 
anos. A seguir, Ir. Marianne Bode 
e Ir. Angela Rammé, a última Irmã 
a deixar Aarhus, foram convidadas 
a descobrir a surpresa que era 
uma placa memorial. Foi um 
momento muito emocionante, 
pois passado, presente e futuro 
foram “resumidos” neste sinal 
simples e bonito. Muitos dos 
paroquianos aceitaram o convite 
para participar de uma refeição 
e um programa especial no salão 

paroquial. Um espírito de gratidão e 
confiança encheu o salão e muitos 
discursos expressaram uma 
profunda apreciação por "tudo 
o que tem sido vivido“. Até um
conto de fadas do famoso contador
de histórias dinamarquês Hans
Christian Andersen foi recitado por
uma atriz como um presente de
agradecimento às Irmãs.
Uma semana depois, 17 de agosto,
a pequena paróquia de Ringsted, a
45 minutos de carro de
Copenhague, também preparou
uma comemoração de despedida
para as Irmãs de São José, que
ministraram neste local por 105
anos. Nos últimos anos, a
comunidade estava bastante
pequena, com apenas dois
membros, Irs.  Hildegard Doods e
Agnes Bröckers. Foi um momento
muito emocionante, durante a
missa, quando uma pequena árvore
foi dada às duas Irmãs como um
presente de despedida. A árvore foi
plantada pelas Irmãs ao lado da
igreja após a solene liturgia.
A árvore simboliza a presença

das Irmãs, que fisicamente esta 
concluída agora. No entanto, 
simbolicamente, continuará e 
crescerá quando as folhas e flores 
desta árvore revelarem sua beleza. 
Um amigo da comunidade, um 
cozinheiro de profissão, preparou  
um delicioso jantar festivo. O 
salão paroquial estava lindamente 
decorado e cheio da fragrância de 
gratidão e confiança de que "tudo 
ficará bem“. 
Portanto, essas e outras dolorosas 
despedidas, ao longo dos últimos 
anos, não significam um fim, mas 
um novo começo. “Se um grão 
de trigo não cai na terra e morre, 
ele permanece sozinho; mas se 
morrer, dará muito fruto”, lemos 
no Evangelho de São João. A fim de 
enfatizar a nova vida que Deus está 
proporcionando, cada Irmã, durante 
uma assembleia provincial, recebeu 
uma nova missão "guardar 
e cuidar dos atuais ministérios na 
província dinamarquesa“. Cada uma 
foi abençoada pela Ir. Marianne 
Bode e recebeu uma pequena 
espiga de trigo.
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Diálise de qualidade a 
baixo custo no                                           
Hospital Asha Niketan, Bhopal 
Ir. Victoria Irudaya Raj 
Pachmarhi

Nas últimas décadas, houve um 
aumento dramático e alarmante 
na incidência de doença renal na 

Índia. A Doença Renal Crônica é comum 
e incurável, com a prevalência relatada 
em diferentes regiões da Índia, variando 
de 1% a 13% ou mais. Dados do Estudo 
de Centro de Dados de Doenças Renais 
da Sociedade Internacional de Nefrologia 
relataram uma prevalência de 17%. 
Asha Niketan é o único hospital da cidade 
de Bhopal que fornece hemodiálise a 
pacientes com doença renal crônica a uma 
taxa muito baixa, 975 rúpias (cerca de US 
$ 14) por hemodiálise. Dez pacientes têm 
a chance de utilizar cinco máquinas de 
hemodiálise com sua instalação completa 
em dois turnos, seis dias por semana.
O Hospital Asha Niketan, administrado 
pelas Irmãs de São José da província de 
Pachmarhi, se aventurou nessa iniciativa 
com o objetivo de ajudar os pacientes de 
classe média e baixa que, de outra forma, 
teriam de pegar entre 1500 e 3000 
rúpias por diálise em outros hospitais. O 
hospital, em colaboração com a Missão de 
Diálise Nacional Integrada Shanthi, dirigida 
pela Sra. Uma Preman, iniciou esta 
unidade de diálise em Asha Niketan com o 
objetivo de fornecer tratamento de 

qualidade, a baixo custo.
Às vezes é possível conseguir algum 
patrocínio para as diálise, mas é 
pouco. Existem também esquemas 
governamentais para esses pacientes, mas 
as pessoas preferem vir a Asha Niketan 
porque o hospital não compromete 
a qualidade do procedimento e um 
nefrologista está disponível para os 
pacientes enquanto estão no hospital. 
Na hemodiálise, uma máquina filtra 

resíduos, sais e líquidos do sangue quando 
os rins não são mais saudáveis   o suficiente 
para fazer esse trabalho adequadamente. 
A hemodiálise é a maneira mais comum 
de tratar a insuficiência renal avançada. O 
procedimento pode ajudar uma pessoa a 
manter uma vida ativa, apesar da falta de 
rins.
Quando os rins não conseguem filtrar o 
sangue de maneira eficaz, e os resíduos 
se acumulam em um nível crítico, uma 
pessoa pode precisar iniciar a diálise. 
Quando os dois rins param de funcionar, 
existem apenas duas opções: transplante 
renal ou diálise. Ambos são caros para o 
paciente.
Inicialmente, apenas 50 a 60 
procedimentos eram realizados por mês 
no hospital Asha Niketan. Atualmente 
chega a 250. A diálise de emergência, 
no entanto, geralmente é feita 
independentemente da hora e do dia. Três 
mil e trezentas diálise foram realizadas 
desde 11 de outubro de 2016, quando foi 
iniciado os procedimento. Os pacientes, de 
forma geral,  são considerados um fardo 
para a sociedade e para a família. 
Esse empreendimento do hospital está 
realmente, alcançando seu serviço aos 
pobres e necessitados. Mais algumas 
máquinas, mais técnicos e infraestrutura, 
certamente atenderão a muito mais 
pacientes pobres.
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Amazônia – Encantamento e 
Aprendizado
O Silêncio Que Mata!   
Ir.  Arzila Pertile
Brasil

 Irmã Arzila com um casal da comunidade local

A alegria e o aprendizado 
vivenciado na experiência 
missionária realizada na região 

Ribeirinha da Amazônia - Diocese de 
Santarém, entre os meses de julho 
de agosto de 2019, ampliou, em 
mim, a consciência e a necessidade 
de testemunhar o carisma e a 
espiritualidade da Congregação. 
Localizada no Vilarejo de Boa Vista do 
Cuçari, a comunidade é composta por 
Irmãs de São José de Cúneo, Instituto 
São José e São José de Chambéry. 
Juntas, as Irmãs partilham o carisma 
de unidade na diversidade de 
saberes e experiências, há oito anos.  
Estão envolvidas nas mais diversas 
atividades com famílias, mulheres, 
jovens, crianças e idosos. São 48 
comunidades situadas em terra, na e 
nas águas, ao longo do rio amazonas. 
Foi gratificante e desafiador partilhar, 
com Irmã Ignes Cristina Malinoski, 
um mês de atividades intensas no 
cuidado da casa e em diversos 
grupos. Um mês vivenciados sob o sol 
escaldante e paisagem deslumbrante. 
Pessoas acolhedoras, partidas 
constantes: de barco, a pé, de 
ônibus, motocicleta, bicicleta ou 
carona. De chapéu, com sombrinha 
ou de lenço, com sorrisos, abraços, 
pipoca, tapioca e danças...
A vida simples das comunidades, de 
estrutura primitiva e sustentável 
ecologicamente, me possibilitou 
lançar um olhar de encantamento 
e aprendizado sobre as relações 
familiares e com o meio social.  
Encantamento pelas celebrações 
e partilhas de alimentos, vivência 
e transmissão da fé no cotidiano. 
Também de solidariedade 
diante da doença e provações. 
Encantamento pela confiança divina e 
pela consciência em não acumular 
bens às custas da exploração e 

desmatamento.  Contudo, em meio 
a uma mescla de eventos, dói o 
coração e a mente, perceber o silêncio 
e a timidez eclesial e civil naquela 
realidade. Há um profundo silêncio em 
relação à justiça social e ao direito a um 
desenvolvimento que respeite e concilie 
as características dos povos, das 
matas, das águas e da terra com os 
interesses das nações. A oportunidade 
de aprofundar, esclarecer, desenvolver 
uma teia de novas possibilidades se 
apresenta distante, em um local cujas 
vozes deveriam ser ouvidas em todos 
os continentes. Em tempos de Sínodo 
para Amazônia, este imenso território, 
no qual habitam cerca de 34 milhões 
de pessoas, dos quais mais de três 
milhões são indígenas, pertencentes 
a mais de 390 grupos étnicos, clama 
por mais vida. Um território que está 

em nove países que compõem a região 
Pan-amazônia; onde concentra-se mais 
de um terço das florestas primárias 
do mundo, sendo uma das maiores 
reservas de biodiversidade do planeta. 
Um território onde povos e culturas 
diferentes como afrodescendentes, 
camponeses, colonos, vivem em uma 
relação vital com a vegetação e as 
águas dos rios. 
Neste espaço, faz-se necessário para 
nós Irmãs de São José, em qualquer 
lugar de nossa missão cotidiana, a 
coragem e ousadia de anunciar a 
beleza da vida e denunciar as sombras 
da morte que a atormentam. A riqueza 
de nosso carisma de unidade, que 
possibilita novas relações e um novo 
jeito de ser presença é vital. Todas 
estamos interligadas pelo Sopro do 
Espírito. 
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Missão em Pilsen concluída!  
Ir. Gisela Heitz

Dinamarca

Ir. Veronica Fernandez   95 Nagpur 21.07.2019
Ir. Giuseppina Rossi   93 Itália 31.07.2019
Ir. Marie Christine Fayet  90 França 13.08.2019
Ir. Henriqueta Françosi  87 Brasil 17.08.2019
Ir. Giuditha Zandonà Bernardi 93 Brasil 19.08.2019
Ir. Rafela Zin   96 Brasil 22.08.2019
Ir. Bellarmine Kaitharan  82 Nirmala 24.08.2019
Ir. Pierina Albina Comin  99 Brasil 26.08.2019
Ir. Jeanne Camille Bonnefoy-Cudraz 102 França 09.09.2019

         
                       NOVAS

SANTAS

 Irmãs: Celine, Jaya e Gisela em junho de 2018 

“Permita-me algumas palavras para
expressar minha gratidão ao 
Senhor e a todos vocês que 

acompanharam as Irmãs de São José, 
durante esses 24 anos aqui em Pilsen. 
Temos testemunhado o crescimento e o 
florescimento da cidade e da diocese de 
Pilsen. Dificuldades e problemas nunca 
foram um obstáculo para encontrar 
o Deus vivo em todas as coisas. Com amor
e serviço, não apenas construímos nossa
casa entre vocês, mas também
relacionamentos profundos e duradouros
com idosos, jovens e crianças. Nós
tocamos o coração daqueles que estão na
periferia da sociedade e da Igreja, de
crentes e não crentes. Vocês fizeram
parte da nossa vida e acredito que nós,
Irmãs de São José, fazíamos parte de suas
vidas. Somos muito gratas pelo que
vivemos juntos e por isso  agradecemos a
Deus e a todos vocês hoje. Certamente
lembraremos de todos em nossas
orações, e esperamos que  também se
lembrem das Irmãs de São José em suas
preces”.
Com essas palavras, Ir. Jaya Mathew
resumiu a missão na República Tcheca por
ocasião da celebração oficial de despedida
em  18 de maio. Paroquianos, amigos,
familiares, estudantes, pacientes, colegas,
bispos, padres, a superiora geral,  Ir. Sally
Hodgdon, bem como todo
o conselho da província dinamarquesa
estiveram presentes. A cerimônia marcou
a conclusão desta missão, da qual
finalmente, as Irmãs Gisela e Jaya partiram
em 29 de julho com gratidão e esperança.
(Ir. Celine Kalathoor já havia ido para a
Índia em setembro de 2018 e se uniu a

nós em oração durante nossa celebração).
Ir. Sally destacou o aspecto da inclusão e 
da comunhão em suas palavras: “Irmãs 
Jaya e Gisela, oferecemos nossa mais 
profunda gratidão por serem verdadeiras 
missionárias, trazendo a Palavra de Deus, 
não impressa, mas pela sua própria vida. 
Agradecemos como vocês viveram nosso 
carisma de inclusão e criaram comunhão 
entre pessoas de todas as idades e 
crenças. Seu  testemunho foi excepcional! 
Estamos muito orgulhosas de vocês e 
as abençoamos enquanto viajam para a 
Dinamarca para viver uma nova missão. 
Nossa mais profunda gratidão e amor vão 
com vocês.”
Com um enorme buquê de rosas 
vermelhas e brancas, Ir. Marianne Bode, 
provincial da província dinamarquesa, deu 
as boas-vindas às Irmãs em sua nova 
missão na Dinamarca e convidou-as a 
sentir o espírito da novidade e alegria. 
Irmã Mariane expressou “quando foi 

tomada a decisão de encerrar a missão 
e vocês, Gisela e Jaya, expressaram 
seu desejo de ingressar na Província 
da Dinamarca, todas as Irmãs bateram 
palmas. Todas nos alegramos por vocês 
quererem vir a uma província pequena e 
com a maioria das Irmãs idosa. Mas 
nosso coração ainda é jovem, e estamos 
ansiosas para viver com vocês e sentir o 
espírito da novidade e alegria dentro de 
nós.” 
Para as três Irmãs da comunidade, uma 
palavra do Papa Francisco se tornou uma 
ajuda em seu discernimento e tomada 
de decisão: “Se nossas obras oferecem 
esperança e o olhar de Deus a outras 
pessoas, nossa missão pode permanecer 
mesmo que nossas obras se encerrem e 
nos mudemos.”  A comunidade sempre 
tentou “oferecer o olhar de Deus” para os 
outros ... e o olhar de Deus permanecerá, 
mesmo que agora ministremos na Índia e 
na Dinamarca.
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Ir. Katia Rejane Sassi
Brasil

Irmãs De São José Na Região 
Amazônica

 Irmãs: Ignes, Katia e Elisa em visita às comunidades ribeirinhas

Desde 1990, nossa Congregação 
marca presença significativa 
na região amazônica. De forma 

discreta e pequena, é fermento de 
unidade nas realidades onde a vida 
clama. No período de 03 a 21 de 
agosto, Ir. Elisa Fátima Zuanazzi e eu 
Katia Rejane Sassi ,estivemos em visita 
às Irmãs das comunidades situadas na 
região norte do Brasil.  Ao todo são 
quinze Irmãs, reunidas em cinco 
comunidades. Um pequeno número em 
relação a outras regiões do país. 
Iniciamos por Pacaraima, no Estado de 
Roraima. Milhares de venezuelanos 
continuam cruzando a fronteira em 
busca de melhores condições de 
vida. Nossos olhos, nossos ouvidos e  
coração, foram afetados pela realidade 
de milhares de pessoas que moram 
nas ruas e nos abrigos. Por um lado, 
uma sensação de impotência diante 
da fome, da violência, das crianças 
e jovens sem escola, da falta de 
assistência e acolhimento. Por outro 
lado, a solidariedade de muitas mãos: 
Irmãs, ONU, exército, igrejas, ONGs. 
Diante do cenário humano e social, 
as Irmãs são uma presença feminina 
que dão atenção, cumprimentam, 
escutam, abraçam, ajudam, aconselham, 
tomam a defesa e solidarizam-
se com os que são considerados 
“descartáveis” e “indesejáveis” pela 
sociedade xenofóbica. Por onde passam 
são reconhecidas e chamadas de 
“hermanas” ou “madres”, na língua 
espanhola dos venezuelanos. Nossas 
Irmãs são uma presença feminina 
que vai ao encontro dos migrantes 
“invisíveis” que estão morando em 
áreas de risco ou, vivem do lixão da 
cidade. Dom Mário Antônio da Silva, 
bispo da diocese de Roraima, assim 
se expressou: “as Irmãs de São José 
são uma página viva do Evangelho 
para a Igreja e a sociedade brasileira”.                                                                 
Em Manaus, no Estado do Amazonas, 
visitamos duas comunidades. Uma 

delas, tem três meses e foi aberta 
também para atender os migrantes. 
Nas ruas da capital amazonense, haitianos 
e venezuelanos buscam sobrevivência 
diante das fragilidades existentes nos 
seus países de origem. Além disso, 
encontram ainda outras barreiras como 
o preconceito e cultura diferente. Duas
Irmãs somam forças junto à Cáritas e à
Pastoral do Migrante da Arquidiocese. Elas
colaboram no apoio para a regularização
da documentação, na conscientização
da população em relação ao tráfico de
pessoas e trabalho escravo. Também
colaboram na promoção do ensino
da língua portuguesa e em projetos
que possibilitem a promoção destas
pessoas. Outras três Irmãs moram na
periferia que é grandes áreas ocupadas
por pessoas vindas do interior do
Estado do Amazonas e do Pará, o que
nós chamamos de migração interna.
No Pará, visitamos a comunidade
intercongregacional da Federação Italiana
das Irmãs de São José, no povoado de
Boa Vista do Cuçari, localizada na margem
direita do Rio Amazonas, na diocese de
Santarém. Desde 2018 somamos força
na missão com as Irmãs de São José de
Cúneo, Pinerolo e Instituto São José, no

acompanhamento de 40 comunidades 
ribeirinhas. As Irmãs se sentem abraçadas 
pela natureza exuberante e pelo povo 
acolhedor, próximo e carinhoso. Enfrentam 
o desafio das distâncias e da dificuldade de 
acesso às comunidades localizadas em
igarapés, ribeirinhas e floresta. Valorizam
o protagonismo das lideranças leigas
que celebram e animam as comunidades
eclesiais.
Seguindo para a cidade de Marituba,
visitamos nossas Irmãs que são uma bênção 
para o povo: partilhando a água mineral do 
poço; atendendo as pessoas com terapias 
integrativas; acompanhando as 
comunidades da periferia e a luta pelas 
questões ambientais; inserindo-se na 
caminhada do Conselho Indigenista
Missionário... Diante da indiferença do poder
público e de uma realidade que precisa ser
transfigurada, nossas Irmãs procurar viver a
teimosia da esperança.
Alegramo-nos com os traços do rosto
amazônico de nossa Congregação, 
comprometida com a ecologia integral. Às
vésperas do Sínodo da Amazônia, somos
interpeladas a sermos guardiães da nossa
Casa Comum,. A levantar a voz em defesa da 
Amazônia que sofre com as criminosas
depredações e a tragédia das queimadas.
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Ir. Dra. Charmaine  Coutinho       
Nagpur

Assistência médica a 
quem precisa   

No domingo, 4 de agosto de 2019,
nossa Irmã médica, Dra. Charmaine
Coutinho, juntamente com outros

médicos, ginecologista, dentista, 
oftalmologista, técnicos de laboratório, 
farmacêutico, equipe de enfermagem 
e assistentes sociais, coordenaram um 
acampamento médico. Esse foi muito 
oportuno e atraiu grande número de 
pacientes que vão de recém-nascido 
a muito idoso. Cerca de 300 foram 
atendidos. O acampamento foi realizado 
na vila de Sawanthri, no distrito de Nagpur, 
nas proximidades de uma simples Escola 
Média Inglesa, dirigida pela comunidade 
muçulmana. 
 Essa missão gigantesca chegou a muitos 
agricultores pobres e sem instrução e 
trabalhadores diários que permanecem 
desamparados em tempos de doença. 
Check-ups elaborados foram feitos por 
nossos médicos e muitas doenças foram 
diagnosticadas. Toda a equipe médica 
entrou em ação e distribuiu remédios 
gratuitos para os pobres, negligenciados 
e pouco cuidados na aldeia. O sucesso 
deste campo fez as pessoas chorarem 
de profunda alegria e gratidão em seus 
corações, solicitando que tais campos 
médicos oportunos fossem realizados 
regularmente. 

Tudo isso foi oferecido pelo Hospital St. 
Joseph, Yerla, nos subúrbios de 
Nagpur, inaugurado em 6 de outubro 
(aniversário do padre Médaille) de 
2010. Esta instituição médica responde 
e atende às necessidades dos mais 
pobres, oprimidos e marginalizados. 
O Hospital alcança 40 áreas rurais 
circundantes cujos habitantes teriam 
que viajar 18 quilômetros para chegar 
a outra clínica ou hospital, para obter 
ajuda.
O St. Joseph’s é um hospital multi-
especializado com todas as instalações 
e comodidades para atender aos 
problemas de saúde atuais e aos 
problemas da nossa população rural. 
Oferece serviço 24 horas por dia, 

sete dias por semana. As instalações 
disponíveis são: departamentos 
ambulatoriais e internamentos; laboratório 
clínico; farmácia; raio-x digital; radiologia; 
espaço para operações; maternidade / 
pediatria / medicina / cirurgia / orto / 
urologia / endoscopia / laparoscopia / 
oftalmologia; alas gerais e privadas; UTI e 
cantina; ambulância; máquina de braço em 
C; unidade de cuidados paliativos . 
Com todas as instalações disponíveis, 
nossas Irmãs médicas, médicos 
visitantes, enfermeiras e equipe de apoio, 
atendem com dedicação, compromisso 
e entusiasmo altruístas. Eles chegam  a 
centenas de pacientes que experimentam 
os valores do Evangelho e as Palavras 
de Jesus: “Eu vim para que todos tenha 
vida e vida em abundância. ” (Jo 10, 10) 
Os pacientes voltam para casa curados e 
inteiros, enquanto nossa equipe médica, 
conscientemente, tem  na memória as 
palavras de São João Paulo II e Bento XVI - 
“Preservar, proteger e promover a vida.” 
Programas de extensão são realizados 
regularmente para cobrir as 40 áreas 
rurais e interiores circundantes. Com as 
monções em pleno andamento, doenças 
e enfermidades se multiplicam cem 
vezes com pouca ou nenhuma ajuda 
do governo. De fato, nosso Hospital St. 
Joseph, regularmente, realiza e desenvolve 
programas de extensão para várias áreas 
rurais. O pessoal médico experimenta 
verdadeiramente o “Amor a Deus e ao 
nosso querido próximo”. Desse modo, 
esforçamo-nos por viver, conscientemente, 
o Carisma da Irmãs de São José em
todos  os ministérios, relacionamentos e
interações.
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De Pinerolo a Chambéry: um 
caminho de Esperança
Ir. Gemma Valero e Conselho              
Congregação de Pinerolo

A Congregação de Pinerolo iniciou um 
discernimento sobre seu futuro há  
mais de vinte anos. Madre Savina 

tinha solicitado às primeiras reflexões 
com uma perspectiva de fusão-união, 
estimulada também pelo caminho da 
Federação Italiana.
Quando as Congregações de Torino, Susa 
e Novara tomaram a decisão de fazer a 
união em 2006, nós, de Pinerolo, não nos 
sentimos preparadas para dar este passo.
Nos doze anos de mandato da Madre 
Gabriella, aos poucos, fomos superando 
o medo, a perplexidade e as dúvidas.
Processo que culminou  no Capítulo Geral
de 2017 com uma clara deliberação
a favor da fusão-união com outras
Congregações de São José, disponíveis,
também não italianas.
Esta decisão foi levada ao conhecimento da
Federação. Por isso, o Instituto
quase, na véspera do Capítulo Geral
de 2018, solicitou que puséssemos
por escrito o pedido ao qual unimos a
intenção de enviar a mesma solicitação
também a outras Congregações. No final da
assembleia capitular, Madre Petra
comunicou a plena disponibilidade de seu
Instituto de acolher-nos na forma de fusão.
Para possibilitar que cada Irmã se
expressasse livremente sobre a escolha da
Congregação, foram organizados alguns
encontros, em pequenos grupos, dos quais
surgiu uma evidente preferência pela
Congregação de Chambéry.  Que foi
suscitada também pelo afeto reconhecido a
nossa Fundadora Madre Esperança Vaudey,
que em 1825, havia deixado Chambéry
para dar início à Congregação de Pinerolo.
Na sequencia, concordamos em fazer um
encontro com Irmã Sally e seu Conselho.
Essa partilha fraterna suscitou em nós um
sentimento de serenidade, ampliando
nosso olhar sobre a presença das Irmãs de
Chambéry no mundo e nos infundiu
confiança, enquanto a perspectiva parecia
“grávida” de vida e rica de esperança.
Intensificamos os momentos de oração
para o discernimento, sobretudo durante a
novena de Pentecostes de 2019, chegando
a enviar o pedido oficial de fusão com a
Congregação de Chambéry.

Nos próximos meses, buscaremos 
aprofundar o conhecimento recíproco 
com as Irmãs da Província Italiana de 
Chambéry, com quem já temos colaborado 
em algumas ocasiões, e encontraremos 
ainda os Conselhos Provinciais e Geral.

Somos muito reconhecidas à Irmã Sally 
e Conselheiras por haver aceitado, 
com disponibilidade e ternura, este 
processo intenso e delicado. Nós o 
confiamos com ansiedade e alegria à 
Providência de Deus. 
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A Interculturalidade na vida 
Ir. Thérèse Neyroud   
França

Trabalhar   com  Socorro Católico tem 
me oportunizado conhecer pessoas 
diferentes de minha cultura como 

os norte-africanos, por exemplo. Eles se 
estabeleceram na França por anos e seus 
descendentes,  atuais migrantes,  jovens 
gerações de imigrantes. Eles procuram 
seu parceiro em seu país de origem, 
famílias em situações precárias e crianças 
em dificuldade no ensino fundamental e 
médio. A Socorro Católico, ciente das 
dificuldades que seus parceiros 
enfrentavam em suas relações pessoais ou 
de grupo com a população multicultural, 
organizou um dia de treinamento para 
ajudá-los a entender de onde surgiram 
essas dificuldades e a lidar com elas. 
As partes interessadas nos apresentaram 
as barreiras que impedem que a 
comunicação se estabeleça. Algumas, 
como o idioma, constituem uma barreira 
real: a maioria dos migrantes que 
conhecemos fala inglês ou árabe e tenta 
aprender francês o mais rápido possível. 
É uma necessidade para sua integração. 
Sua religião com os ritos, suas festas 
(Quaresma, Ramadã), suas orações, seus 
valores, seus padrões de comida e roupas 
nos parecem estranhos. Sua experiência 
antes de chegar à França é,  muitas vezes, 
dolorosa : perseguição, guerra, pobreza, 
perigos de todos os tipos durante a 
migração. Essas realidades são pouco 
mencionada enquanto tudo isso significa 
abandono da família, amigos, comércio, 
atividades de lazer e confronto com nossa 
experiência cívica, profissional, familiar e 

eclesial.
A história do país de origem permeia 
seus habitantes. História muitas vezes 
feita de oposição ao país  que acolhe e 
que , devido a isso,  implica  medo de 
ser rejeitado.  Do nosso lado, os 
preconceitos nos habitam, permitindo 
que um certo medo se desenvolva. 
Temos dificuldade em entender seus 
ideais sobre criar filhos. Todos esses 
empecilhos  explicam que, às vezes, 
somos confrontados com 
o derrotismo. Por exemplo, qual é o
sentido de propor passeios, férias em
família a baixo custo, se poucas famílias
aderirem a isto?
Como voluntários, este dia de
treinamento nos ajudou a rever nossos
julgamentos à luz dos direitos humanos,
sistemas de valores, tradições e

crenças. Assim, descobrimos o quanto 
essas pessoas tinham preocupação 
em transmitir seus valores religiosos 
e humanos a seus filhos. Enquanto em 
nossa sociedade francesa perdemos esse 
senso de transmissão de valores.  Para 
esses imigrantes, Deus não é relegado 
à esfera familiar, a presença de Deus 
permeia a sociedade, sem vergonha, 
entre homens e mulheres. Orar em 
público é bastante natural. Precisamos 
passar do multiculturalismo (culturas que 
se respeitam, mas permanecem lado a 
lado) para o pluriculturalismo (culturas se 
interligam), abrindo-nos para os outros, 
abandonando nossos preconceitos, 
enriquecendo-nos muitas vezes por 
boas-vindas, diálogo e compartilhamento. 
O caminho a seguir ainda está por ser 
determinado…


