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O tempo do Advento que iniciamos e 
a proximidade de nosso Conselho 
Amplo, que se realizará em janeiro 

de 2020 em Roma, fazem-me refletir 
sobre as realidades sociais e 
existenciais com as quais 
nos deparamos nos 
16 países, onde as 
1400 Irmãs de São 
José de Chambéry 
buscam ser 
sinal e presença 
de unidade, 
de esperança 
profética, de 
alegria e fé. 
Realidades que se 
diferenciam quanto 
ao aspecto cultural, 
organizacional, social, 
mas que, com nuances diversas, 
apresentam muitas similaridades. Em 
qual dos países do globo norte ou do 
globo sul não encontramos marcas de 
desesperança, de divisão, de corrupção, 
de ações antiéticas, de desigualdade 
social, de discriminação de gênero, de 
cor ou de raça? 
Aqui na Itália, como em muitas outras 
partes do mundo, cresce a criminalidade, 
a violação dos direitos fundamentais 

da pessoa, aumenta o número dos 
feminicídios e suicídios. A distância 
entre ricos e pobres não é mais uma 
característica dos denominados países 
do terceiro mundo ou então emergentes. 
Os imigrantes não são muito benquistos 
e, com frequência, são discriminados e 
explorados na sua dignidade de seres 
humanos. Os refugiados, os pobres, 
os “diferentes” são facilmente vistos 

como um empecilho 
para o progresso, 

crescimento e 
desenvolvimento 

social. Mas, 
são os 
pobres que 
desviam 
milhões 
dos cofres 
públicos? 
São os 

pobres 
que dão 

primazia ao 
bem particular 

sobre o bem público? 
São os pobres que 

desmatam nossas matas e florestas, que 
comprometem nossa biodiversidade, que 
poluem nossas águas? 
Recentemente toda a congregação foi 
convidada para rezar pela situação de 
violência que assola nossos irmãos 
moçambiquenhos, que GC01 tem criado 
um clima de medo, dor, desesperança. 
Não é diferente o que temos escutado 
da situação de Bolívia e Venezuela ou 
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então da onda de ataques terroristas 
que vão se proliferando na Europa 
e América do Norte, sem mencionar 
as guerras no continente asiático e 
africano. Nesses casos, são também os 
pobres os protagonistas? Na maioria 
dos países, especialmente os da 
América Latina, a atual conjuntura 
mostra que as democracias estão sendo 
fragilizadas com o peso da corrupção, 
abuso de poder, migração constante. O 
cenário de nossa Igreja Católica também 
revela que caminhamos entre luzes e 
sombras. Há um empenho no 
reconhecimento e superação de suas 
fragilidades e crise de credibilidade. A 
resposta aos apelo de sermos uma 
“Igreja em saída”, 
de Papa Francisco, tem sido um dos 
nossos  compromissos, mas ainda 
precisamos caminhar muito para 

nos colocar passo a passo com os 
pobres e sofredores de nossos povos. 
Toda essa realidade de mundo e de 
Igreja são uma interpelação para sair ao 
encontro da vida e sermos presença de 
uma esperança profética que nasce no 
coração de Deus. Este tipo de presença 
exige que sejamos discípulas do Mestre; 
que escutemos com ouvidos atentos e 
reconheçamos que não temos todas as 
respostas; que nos situemos entre os 
pobres e façamos caminho com eles; que 
nos aproximemos de toda a forma de 
vida em sua beleza, em sua fragilidade, 
dor e complexidade sem pré-julgamentos 
ou preconceitos; que estejamos sempre 
prontas a partir não sozinhas mas em 
comunhão de iguais, somando juntas 
iniciativas que transformam a vida, as 
relações, os esquemas mentais, o modo 
de

conceber a vida. 
Em todos os continentes, nós Irmãs de 
São José e todas as pessoas que 
trabalham conosco precisamos 
sair ao encontro da vida. Isso inclui 
“partir”, como dizia nossa Irmã Elenice 
Buoro, com menos seguranças, 
menos caminhos traçados, menos 
projetos pessoais ou institucionais, 
menos recursos materiais. Partir com 
amor e convicção de que o essencial 
para todos é a construção de uma 
sociedade cujo desenvolvimento 
promova a democracia, preze a 
liberdade e a igualdade, respeite as 
diferenças, incentive a participação, 
valorize os jovens e idosos, ame e 
sirva os pobres e excluídos, acolha os 
migrantes, promova e defenda a vida 
em todas as suas formas e expressões. 

J  P  I  C

Devemos seguir os jovens? 
Ir. Linda Pepe 
Estados Unidos

 Greta Thunberg, 16 anos, ativista climática da Suécia 

Quando os “líderes” se recusam a 
liderar, eles criam um vácuo que 
é naturalmente preenchido por 

pessoas que são percebidas como 
líderes. Isso nunca foi tão verdadeiro 
quanto a questão das mudanças 
climáticas e a atual crise em torno das 
ações ou inações de nossos líderes 
governamentais. 
No final de setembro, os líderes mundiais 
das Nações Unidas experimentaram um 
momento extraordinário. Eles foram 
surpreendidos  por uma adolescente 
sueca de 16 anos, Greta Thunberg, por 
sua atitude desinteressada e apática em 
relação à crise ambiental global. Essa 
adolescente falou com 
os líderes mundiais com uma paixão 
que envergonha a maioria de nós. 
Ela está plenamente consciente das 
consequências perigosas e devastadoras 
que são e continuarão a se manifestar, 
se não fizermos algo sobre as mudanças 
climáticas.
Os efeitos das mudanças climáticas nos 
cercam. Aqui nos Estados Unidos, o 
calor extremamente alto e extenso do 
verão, tempestades fatais e ferozes, 

inundações e incêndios florestais 
marcam um clima de crise. Todos os 
aspectos da natureza estão nos dizendo 
que há um problema. Os mares e 
oceanos, com sua temperatura mais 
quente que o normal, estão mostrando 
sinais de vida marinha afetadas 
negativamente pelo clima. Ao longo da 
área costeira da Nova Inglaterra, no 
nordeste, a sobrevivência econômica de 
muitas famílias que investiram gerações 
na indústria de lagostas está em risco. 
As águas mais quentes do que o normal 
do oceano estão interferindo no ciclo 

de vida da lagosta e de muitas outras 
criaturas oceânicas.
Nossos líderes eleitos criaram um vazio. 
Eles se recusaram a liderar questões 
climáticas e, embora experimentem as 
mudanças como nós, a apatia política, a 
ganância ou a falta de vozes exigindo a 
proteção de nossa terra, permitem que 
o status quo continue.
Nós devemos fazer algo, e fazê-lo agora!
Se uma adolescente de 16 anos pode
falar com os líderes mundiais sobre sua
responsabilidade de preservar a vida e o
meio ambiente para as gerações futuras,
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Iniciativa verde… para reduzir 
o uso de plástico
Ir. Deepika D’Souza 
Nirmala

 Usando roupas velhas para fazer diferentes tipos de sacolas

não podemos fazer o mesmo local e 
nacionalmente em nossos próprios 
países?
A Comissão JPIC da Congregação se 
concentrará nessa questão, na tentativa 
de educar, ativar e incentivar cada Irmã, 
Leiga e Leigo do Pequeno Projeto e 
Voluntários de Missão a expressarem 
sua voz e exigirem que nossos líderes 
ajam de forma responsável para 
proteger nossa terra. Elevar nossas 
vozes é apenas metade da nossa 
responsabilidade. A outra metade é 
nossa responsabilidade pessoal de 
proteger e conservar nossos recursos 
naturais. Quando Greta Thunberg falou 
aos líderes mundiais, 

ela estava ecoando o que os jovens 
de todo o mundo estão exigindo nas 
inúmeras marchas realizadas nas 
principais cidades. Eles exigem ação, 
não apatia política. Os jovens não estão 
falando conosco também? Não somos 
tão responsáveis por garantir o futuro 
do nosso mundo quanto nossos líderes 
políticos? Se cada um de nós que ler 
este artigo do CSJournal procurasse 
em volta e descobrisse uma coisa que 
poderíamos fazer para preservar o 
ambiente local, ficaríamos surpresos com 
o impacto global que uma simples ação
pode ter.
Em 23 de setembro de 2019, o Papa

Francisco entregou uma mensagem em 
vídeo durante o plenário de abertura 
da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, no qual afirmou: “Embora a 
situação não seja boa e o planeta esteja 
sofrendo, a janela de oportunidade 
ainda está aberta. Apesar de tudo, 
não vamos deixar fechar. Vamos abri-la 
com nossa determinação de cultivar 
o desenvolvimento humano integral,
para garantir uma vida melhor para as
gerações futuras “.
Cada uma de nós deve decidir por si
mesmo:  Devemos seguir o exemplo
dos jovens ou observar em silêncio
como nosso mundo é destruído?

“Pedaços de papel, pedaços de
papel caídos no chão”… a 
rima infantil ensinada para nós  

quando crianças pequenas nunca pode 
ser esquecidas. Embora não possamos 
jogar papel no chão quando adultos, 
certamente nos deparamos com muito 
papel em casa, variando de jornais, 
revistas, embalagens de compras, etc. 
De fato, o papel é responsável por 50% 
de todo o lixo seco gerado na Índia 
urbana, seguido por plástico (14%) e 
vidro 
(6%), de acordo com um documento de 
trabalho de 2011 preparado pelo 
Departamento de Política e Promoção 
Industrial do Ministério da Indústria e 
Comércio da União, o papel usado é de 
fato um recurso inexplorado. O papel 
reciclado é usado na Índia como 
matéria-prima para a fabricação de 
papel de jornal, papelão, papel 
artesanal, cadernos, materiais de 
embalagem e papel de seda. Também é 
exportado para outros países como um 
produto acabado. 
Akhilesh Kumar Sharma, CEO da Rama 
Pulp and Papers Ltd, Vapi, Gujarat, 
afirma: “Os resíduos despejados por 
vários países na Índia são ricos em 
fibras. Aqui, temos muito trabalho, 
para reciclagem, então é uma situação 
em que todos saem ganhando”. As 

empresas estão ocupadas usando esse 
recurso para ganhar um bom dinheiro. 
Foi realizado um seminário para os 
jovens e os membros da paróquia de 
Saligao, em Goa. Nós, Irmãs de São José, 
assistimos a este seminário, que nos 
abriu os olhos em relação à reciclagem 
de resíduos em nosso entorno. Uma 
pergunta pertinente foi colocada diante 
de nós: Podemos, cidadãos responsáveis 
da Índia, utilizar papel usado para 
ajudar a nós mesmos e ao nosso meio 
ambiente?
O Conselho Pastoral de Saligão propôs 
uma Iniciativa Verde, na qual roupas 
velhas poderiam ser recicladas em lindas 
sacolas de pano, para reduzir o uso 
de plástico na vila. Foi organizado um 
workshop e os interessados de cada 
zona aprenderam sobre isso.
Um workshop de confecção de sacolas foi 
organizado pelo Conselho Pastoral 

Paroquial (CPP) de Saligão no Convento 
de São José, de 25 a 30 de setembro 
de 2019, para diferentes zonas de 
nossa Paróquia e também para nossas 
mulheres migrantes. As mulheres ficaram 
emocionadas, empolgadas e se sentiram 
muito privilegiadas por fazer parte deste 
programa.
A sra. Maria Fernandes, costureira treinada, 
foi a pessoa que dava seu tempo e serviços 
voluntários e ensinou o grupo 
a fazer diferentes tipos de sacolas 
de pano, com roupas velhas: bolsas de 
tiracolo,  mochilas  e  carteiras. Todas ficaram 
entusiasmadas e a oficina 
foi proveitosa. Junto com elas, Ir. Aplonia 
também aprendeu a fazer lindas sacolas. 
Foi, de fato, uma grande iniciativa 
tomada pelos membros do Conselho 
Pastoral (CPP) da Paróquia de Saligao 
com o lema: “SEJA ECO-AMIGÁVEL, DIGA 
NÃO AO PLÁSTICO”.

CSJournal l Ano 2019 - n. 5
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JPIC - Europa reúne-se pela 
primeira vez
Ir. Barbara Bozak 
Estados Unidos

Em 18 de outubro de 2019, as 
comunidades de Bellecombette 
e Bois Joli, localizadas além 

dos limites da cidade de Chambéry, 
receberam dez Irmãs e associadas de 
diferentes congregações de São José de 
várias províncias da Europa para um 
encontro de três dias. Os países e 
congregações representados foram: 
Reino Unido (Annecy), França (Lyon 
e Chambéry), Noruega (Chambéry) e 
Itália (Aosta, Pinerolo e Instituto). O 
encontro  foi organizado por Barbara 
Bozak, csj, (Chambéry), coordenadora 
da presença das Congregações de São 
José nas Nações Unidas, e Graziella 
Zocchi, da congregação de Cuneo, Itália. 
O convite foi enviado às envolvidas com 
o trabalho do JPIC em sua respectiva
congregação ou província. Foi a primeira
vez que esse encontro  aconteceu e,
esperançosamente, é o começo de
mais colaboração entre congregações
e países, à medida que continuam a
desenvolver seu compromisso com
questões de justiça, paz e integridade da
criação.
Como o trabalho em conjunto pressupõe
o conhecimento mútuo, um dos objetivos

da reunião era conectar as pessoas 
da JPIC da Europa entre países, 
congregações e federações, para que 
elas pudessem se apoiar. Isso inclui 
o compartilhamento de recursos e
conhecimentos, bem como a forma como
cada um está trabalhando para alcançar
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que são o foco da agenda
da ONU no momento. Houve uma breve
apresentação de como as Congregações
de São José estão conectadas em
diferentes países e em todo o mundo:
o programa de formação comum de
Lyon, Annecy e Instituto (França) na
África Ocidental; as reuniões em curso
dos conselhos provinciais e pessoal de
formação de Lyon, Annecy e Chambéry

na Índia; o Grupo de Coordenação 
Global, com representantes das 
quatro federações, três congregações 
internacionais e Buenos Aires; o Centro 
Internacional de Le Puy en Velay. É claro 
que essa colaboração é importante e 
precisa ser fortalecida e ampliada à 
medida que continuamos a construir 
relacionamentos entre indivíduos e 
grupos.
Um destaque da reunião foi uma 
apresentação no Sínodo Amazônico por 
Henrietta Curran (Annecy - Reino Unido). 
Ela enfatizou a importância de aprender 
com os povos indígenas que entendem 
a conexão essencial entre a saúde dos 
seres humanos e a saúde do planeta. 
Fomos desafiadas pelas palavras do 
Papa Francisco, que demonstraram seu 
respeito pelo povo da Amazônia, quando 
ele lhes disse: “Quero ouvi-lo, unir-nos 
aos seus desafios e reafirmar uma opção 
sincera de defesa da vida, a defesa da 
terra e defesa das culturas.”
Todas as noites, o grupo se reunia com 
as duas comunidades locais para um 
momento de relaxamento com música, 
dança e conversa, uma experiência 
vivificante para os dois grupos. O valor 
desse encontro ficou claro quando todas 
concordaram com a importância de 
continuar se encontrando de tempos 
em tempos. Foi  sugerido de termos 
uma a cada 18 meses. A próxima 
provavelmente, em abril de 2021.
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O encontro de encerramento de 
Líderes como Fermento - Índia, 
foi organizado de 9 a 12 de 

novembro de 2019 na Don Bosco Skill 
Mission, Bangalore, Índia. Sessenta 
e oito Irmãs das três congregações 
de Annecy, Chambéry e Lyon e duas 
pessoas de apoio vieram de todos 
os cantos da Índia e além para este 
programa de quatro dias para reunir os 
tópicos e compartilhar como o programa 
de um ano as ajudou a desenvolver 
sua capacidade de liderança. As 31 
participantes e 31 mentoras se juntaram 
a  Ir. Sally Marie Hodgdon, Superiora 
Geral das Irmãs Chambéry e Ir. Margaret 
Gallagher, Conselheira Geral das 
Irmãs Annecy, bem como a comissão 
organizadora: Ir. Barbara Bozak 
(Chambéry) a Diretora do programa, Ir. 
Lucy Parakkatu (Lyon), Ir. Amala Doss 
(Annecy) e Ir. Lilly Padayattil (Chambéry) 
que chegaram a Bangalore alguns dias 
antes para fazer os preparativos finais 
do encontro.
O programa "Líderes como Fermento" 
realizando na Índia está fundamentado 
na crença de que toda Irmã é 
líder em seu próprio contexto, 
independentemente de ter ou não um 
título. Uma verdadeira líder é aquela que 
se conhece e pode se envolver com os 
outros, inspirando-os a caminhar com 
ela para alcançar uma visão, quer ela 
tenha uma posição de autoridade ou 
não.
Durante a oração no primeiro dia, cada 
uma recebeu uma pequena planta de 
bambu com a explicação de que, como a 
semente de bambu que leva cinco anos 
para germinar cada Irmã deve estar 

profundamente enraizada em nosso 
carisma e em Cristo, para crescer em 
uma presença forte e visível. Ir. Barbara 
Bozak, em seu discurso de boas-vindas, 
convidou as participantes a continuar a 
jornada do ano que estava chegando ao 
fim. As Irmãs Sally e Margaret dirigiram-
se às participantes em nome das 
equipes gerais das três congregações.

Cynthia Gonçalves FMM, a pessoa de 
apoio durante os primeiros dois dias, 
explicou longamente o tópico “Líderes 
Transformadas de Dentro”, explicando a 
dinâmica da jornada psicoespiritual que 
leva à transformação.
Cada uma das 31 participantes foi 
convidada a compartilhar algo de sua 
experiência de crescimento durante 
o ano passado. Para elas foi um tempo 
muito enriquecedor e sagrado. “Ao longo 
desses meses, desenvolvi a prática de 
respirar fundo e desacelerar quando 
estou inclinada a gritar ou encontrar 
falhas em alguém”, disse uma das 
participantes. “Este programa me ajudou 
a reagir com mais flexibilidade e ouvir a 
outra com amor e compaixão ”, disse 
outra.

Ir. Margaret Gallagher, SJA, liderou o 
grupo lindamente no dia da integração 
com a seguinte pergunta: “O que você 
fará com sua vida selvagem e 
preciosa?” Ela as estimulou a nomear e 
a encarar seus medos para poder 
alargar sua zona de conforto para ser 
mais aberta e atenciosa com todos. 
No último dia , a sra. Virginia Saldanha, 
teóloga, feminista e ativista desafiou 
o grupo a agir sobre algumas das 
questões sociais e da Igreja que não são 
fortemente abordadas pelas religiosas. 
Ela pediu que refletissem sobre as 
mulheres que adotaram seu potencial de 
liderança seguindo o sonho de serem 
uma presença transformadora. Também  
mostrou como a liderança de Jesus não 
era sobre autoridade, mas sobre estar e 
responder às necessidades das pessoas. 
A oração final ajudou o grupo a se ver à 
imagem de uma semente brotando e 
lentamente se tornando uma árvore 
enorme. Além de ajudar a desenvolver a 
capacidade de liderança de todas as 
presentes, esse encontro trouxe maior 
unidade e colaboração entre as três 
congregações das Irmãs de São José de 
Lyon, Annecy e Chambery, na Índia.

Líderes como Fermento – Índia
Ir. Navya Neelamvilail 
Pachmarhi

 Irmãs Barbara Bozak Bozak (Chambery), Lucy Parakkatu (Lyon), Lilly 
Padayattil (Chambery) Amala Doss (Annecy)
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O Projeto de Emenda à Constituição, 
apresentada pelo Senador 
Tasso Jereissati, tem em seu 

texto a extinção da filantropia na área 
educacional no Brasil. Ou seja, a 
oferta de bolsas de estudo a alunos 
carentes por organizações sem fins 
lucrativos não será mais considerada 
uma contrapartida para a imunidade 
tributária prevista pela Constituição. Com 
isso, bolsas do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e de Assistência 
Educacional oferecidas pelas instituições 
deixarão de ser ofertadas, caso o texto 
seja aprovado no Senado Federal e 
Câmara dos Deputados.
As entidades educacionais no  Brasil 
estão mobilizadas em defesa da 
filantropia. Com um trabalho sério 
e de qualidade na educação, saúde 
e assistência social, as instituições 
cumprem um papel que o Estado não 
consegue atingir. Na área da educação, 
segundo dados do Fórum Nacional 
das Instituições Filantrópicas, essas 
instituições devolvem 4,67 vezes mais 
do que recebem e somam mais de 
2,4 milhões de alunos, sendo 725 mil 
bolsistas no Ensino Básico e Superior 
que perderiam a oportunidade de ter 
acesso a uma boa formação, se não 
fosse o apoio da filantropia. 
É preciso estar atento às conquistas e 
garantias da Constituição e das Leis, 
e os benefícios que tem permitido 

a inclusão das pessoas mais 
pobres, sobretudo nestas áreas tão 
vulneráveis de nosso país, como a 
saúde e a educação. A filantropia 
tem um papel de apoio solidário nos 
setores onde o Estado, sozinho, não 

consegue resolver os problemas.                                          
Pode ser que no futuro, quando 
atingirmos a maturidade do Estado de 
Direito, e o Brasil se tornar um país mais 
justo, talvez não seja mais necessário 
conceder a filantropia, mas creio que 
ainda estamos longe deste ideal. 
Portanto, defendemos a imunidade para 
as instituições que tem procurado seguir 
e praticar os preceitos da Constituição e 
das Leis com seriedade, e a consciência 
de que estamos contribuindo de maneira 
efetiva e eficaz com a justiça social em 
nosso país.
No dia 20 de outubro, é comemorado o 
Dia Nacional da Filantropia.  As Escolas 
das Irmãs de São José, tendo como 
principais pilares o serviço educativo 
de assistência aos mais necessitados, a 
educação humana e cristã, comemora, 
publicamente, esta data e aproveita 
para mostrar sua posição em defesa da 
filantropia, convidando a Congregação, 
as Comunidades educativas e a 
sociedade a se unirem a esta luta.

Filantropia de entidades 
educacionais sob risco       
Ir. Rosa Porangaba
Brasil

Ir. Alexis Puthenveetil 85 Tanmaya 17.09.2019
Ir. Gema Vian 82  Brasil  19.09.2019
Ir. Rita de Càssia Dantas 100 Brasil 20.09.2019
Ir. Maria Alberta Bucci 90 Itália 24.09.2019
Ir. Teresa Vithayathil 73 Nagpur 09.10.2019
Ir. Maria Christina Mello 85 Brasil 14.10.2019      
Ir. Rita Pastore  83 Brasil  15.10.2019

                       NOVAS
SANTAS
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Postura Profética dos 
relacionamentos através de 
duas Trindades   
Ir.  Nidhi Perumpilly
Tanmaya

                       

Ir. Lourdes Therezinha Sangali 91 Brasil   16.10.2019
Ir. Mary Rose Boothe  99 Estados Unidos   18.10.2019
Ir. Maria Celina Benini  92 Brasil   20.10.2019
Ir. Jacinta Borsoi  86 Brasil    26.10.2019
Ir. Mary Immaculata Iyenkerril 87 Pachmarhi   26.10.2019
Ir. Marie Françoise Pointet 99 França    02.11.2019
Ir. Mary Felicity Kochuparampil 82 Nirmala      03.12.2019

NOVAS
SANTAS

Nove membros de quatro 
congregações de São José 
estiveram em Le Puy, a origem e o 

berço das Irmãs de São José de 19 a 25 
de outubro de 2019, para um programa 
no Centro Internacional. A mistura de sete 
nacionalidades reunidas para o programa 
me enriqueceu enquanto compartilhamos 
umas com as outras nossas experiências 
de vida. Todas nós sentimos como sob o 
guarda-chuva de compartilhar um 
CARISMA. Cinco de nós representamos 
São José de Chambéry, incluindo uma 
indiana.
A pessoa responsável, Ir. Linda Buck, 
Irmã de São  José de Orange, Califórnia 
(Estados Unidos), convidou o grupo a se 
debruçar sobre as duas Trindades: a 
criada e a não criada. Ela enfatizou que 
Deus está em relacionamento conosco e 
quer nos manter com Ele. Somos 
chamadas a trazer Deus vivo no mundo. 
Para fazer isso, é preciso ser apreendida 
pelo amor das três pessoas na Trindade. 
A sessão infundiu em mim um 
conhecimento mais profundo da Trindade 
e o desejo de viver uma vida consagrada 
às Trindades criada e não criada de 
maneira autêntica. A oração de Pedro 
Arrupe SJ era frequentemente rezada 
durante o curso da sessão. Nas suas 
palavras: “Nada é mais prático do que 
encontrar Deus, ou seja, do que 
apaixonar-se de uma maneira 

absolutamente absoluta e final. O 
que você ama, o que apreende sua 
imaginação afetará tudo. Ele decidirá o 
que fará você sair da cama de manhã 
... o que você ler, quem você conhece. 
. . e o que o surpreende com alegria e 
gratidão. Apaixone-se, fique apaixonado, 
e isso vai decidir tudo.” 
Essa oração me tocou e continua 
entusiasmando minha vida e missão. 
Explorar Le Puy, a origem de nossa 
congregação, era parte integrante 
de nossa sessão. Juntas, caminhamos 
pelas ruas que nosso Fundador, Pe. 
Jean Pierre Médaille e nossas primeiras 
Irmãs, andaram. Em tudo o que vimos e 
tocamos, sentimos a presença viva 
deles. Entre os lugares importantes e 
históricos estava a Primeira Cozinha. 
Para nós, é um lugar sagrado onde 

nossas primeiras Irmãs se reuniram para 
se aquecer, para uma refeição e como 
comunidade para ser uma com Deus,
e ser uma presença compassiva para 
as pessoas de seu tempo. Enquanto 
andávamos, às vezes conversávamos e 
outras permanecíamos em silêncio para 
refletir sobre a jornada de nossas vidas 
e lembrar com carinho as histórias da 
congregação.
Após o término da sessão, tive o 
privilégio de conhecer nossas Irmãs da 
província francesa. Fiquei emocionada 
e edificada com a hospitalidade e 
generosidade das Irmãs em Bois Joli e 
Jacob Bellecombete. Onde quer que eu 
fosse, sentia vivo o carisma de nossa 
congregação. De fato, é verdade que 
“ao trazer Deus ao mundo, todos somos 
pioneiras”.
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A quantia ultrapassou os 2000. São 
tantos os panetones da 
solidariedade já encomendados. 

“Um sucesso nunca visto", explicam ao 
CSJ Missioni.  "Em poucos dias, têm 
chegado muitíssimas encomendas. 
Um autêntico ‘boom’ que demonstra 
uma sensibilidade por parte de todas 
as pessoas que são vizinhas às Irmãs 
de São José de Chambéry e mesmo 
das  comunidades de religiosas que  
colocaram no trabalho um grande 
empenho para difundir a iniciativa”. 
Foram organizadas vendas em todas as 
sete comunidades das Irmãs na Itália, 
mas também na Dinamarca, França, 
Irlanda e Noruega. Os primeiros 
panetones foram distribuídos em 
23 de novembro, festa de Cristo 
Rei. Desde então, a distribuição tem 
sido ininterrupta e continuará nos 
próximos dias até a vigília de Natal.                                            
Os fundos recolhidos, neste ano, serão 
destinados a bolsas de estudo para as 
jovens que estudam no Centro São José 
de Chambéry, estrutura criada pelas 
Irmãs de São José de Chambéry em 
Songea, na Tanzânia, para oferecer uma 
educação de qualidade às meninas e 
adolescentes da região que vivem em 
situação de risco.
Este é um esforço que existe já há 
alguns anos e que, este ano, tem colhido 
ótimos resultados. “Quatorze jovens  
se formaram e todas com excelentes 
resultados – explica Irmã Mariaelena 
Aceti, Conselheira Geral da Congregação. 
Elas têm recebido muitos prêmios pelos 
êxitos conseguidos. Todas prosseguirão 
seus estudos na universidade. Será um 
belo desafio continuar a sustentá-las nos 
seus estudos”. Na Itália, todas as 
comunidades das Irmãs de São José 
têm assumido à distância, o sustento 
de, ao menos, uma jovem. No exterior, 
a comunidade que não distribuiu os 
panetones, ofereceu uma ajuda para o 
Centro de Songea.

Se as Irmãs estão satisfeitas por aquilo 
que obtiveram das estudantes e lhes 
oferecem seu sustento, as mesmas 
estudantes tanzanianas falam, com 
entusiasmo, da experiência vivida 
em Songea. “Sou agradecida – diz 
Jennipher – pela atenção, pelo amor, 
pela tolerância e pela cooperação que 
as Irmãs demonstraram nos nossos 

esforços nestes anos. Não temos nada 
para retribuir-lhes o que nos deram, 
mas pedimos que Deus as abençoe por 
aquilo que fizeram por nós”.
Aléxia, também, outra estudante, 
expressa sua opinião: “A ajuda das 
Irmãs foi importante e espero que 
seu empenho não acabe e que, no 
futuro, possam ajudar também nossas 
irmãs mais jovens. Desejo uma longa 
vida a este Centro”. De Lucy também, 
uma terceira estudante, chega um 
agradecimento às religiosas: “No Centro 
podemos ter uma ótima alimentação e 
beber água limpa. As Irmãs procuram 
oferecer-nos uma alimentação sadia e 
equilibrada para ajudar-nos a crescer 
e a estudar. Também o ambiente é 
limpo e é um prazer trabalhar num 
contexto assim em ordem e saudável. 
Espero que a estrutura possa 
continuar a operar nos anos futuros”.                                                              
A todas(os), graças ao Panetone da 
solidariedade ou a uma simples doação, 
foi possível sustentar o Centro e ajudar 
as jovens a construir um futuro melhor.

Informações: 
Site: csjmissioni.it/onlus 
E-mail: info@csjmissioni.it

O panetone atingiu a 
quantia de 2000        
de Enrico Casale

Itália
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Um Seminário sobre Mudanças 
Climáticas e a 10ª Edição do Dia 
do Planeta foram realizados nos 

dias 27, 28 e 29 de setembro de 2019, 
em Goiânia (região central do Brasil). 
O tema: “Cerrado pelas Águas, Vida 
e Resistência” norteou os eventos. O 
Seminário é organizado por cerrativistas, 
ambientalistas, ribeirinhos, indígenas, 
quilombolas, povos tradicionais, 
movimentos sociais e pastorais, e este 
ano, foi ligado ao evento anual “Dia do 
Planeta”, promovido pelas Irmãs e São 
José de Chambery e colaboradores.  
Foram três dias intensos de conteúdos 
sobre o Cerrado, oficinas e ricas 
partilhas, trocas de experiências entre 
participantes de todo o Brasil. 
No dia 29, cinco ônibus de diferentes 
regiões de Goiânia trouxeram os 
participantes. Além de carros e motos 
que também iam chegando ao local. Um 
delicioso café da manhã esperava todos 
e os organizadores davam calorosas 
boas-vindas aos participantes. As 
atividades 
do dia começaram com uma 
bonita oração dinamizada por 
grupo de jovens paroquiais.  
A oração nos fez refletir 
sobre a situação do Meio 
Ambiente e sobre nossa 
responsabilidade em 
defendê-lo e a cuidar do 
Planeta.
Uma grande caminhada 
tomou conta das ruas 
da cidade. Crianças, 
Jovens e adultos 
soltaram a voz pedindo 
e chamando a atenção 
dos moradores para a 
urgência de cuidar da Terra, 
nosso chão nesse Planeta. 
Durante o percurso, foram 
coletados materiais recicláveis, 
realizamos o plantio de árvores e 
alertamos os moradores do bairro, 
convocando todos a fazerem sua 

parte pela nossa Casa Comum. Além 
da caminhada, aconteceram oficinas 
com temáticas ligadas ao meio 
ambiente e à preservação do Planeta. 
Contamos com a presença e apoio 
do Assessor Educacional no Fórum 
Mudanças Climáticas e Justiça Social, 
Ivo Poletto, além de articuladores de 

Movimentos, Entidades e Pastorais 
Sociais militantes da defesa dos 
direitos sociais das populações afetada 
pelos transtornos provocados pelo 
aquecimento global. 
Na Carta Pública, redigida no Seminário,  
os participantes manifestam seu 
comprometimento em denunciar 
as várias formas de destruição do 
Cerrado e criar canais de partilha e de 
conhecimento a fim de construir um 
novo mundo possível com base nos bens 
comuns. Além da Carta Pública, o Dia 
do Planeta lançou um Abaixo Assinado,  
exigindo por parte da Prefeitura um 
cuidado maior na conservação e 
manutenção das nascentes dos vários 
córregos existentes  na cidade.                                                  
A Carta Pública, elaborada no final 
do Seminário Cerrado, é linda! Além 
de nos tocar fundo no coração, 
ela alia contundente denúncia à 
renovação das esperanças na 
união e lutas de nossos povos.                                                            
Não pode faltar nossa palavra sobre 
a realização do Sínodo da Amazônia. 

Esse evento nos estimula a lutar 
cada vez mais por um meio ambiente 

respeitado e saudável no presente 
em que vivemos e para o amanhã das 
futuras gerações a viverem o Planeta 
como uma tarefa e um desfrute. Nossa 
partilha quer ser uma semente, de 
mostrada no coração de cada leitor/a 
de nosso relato.

Ir. Ana Maria de Jesus e 
Leonardo Xavier (LLPP)

Brasil

“O Grito da Terra e dos 
Pobres clama por justiça”         
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Oferecendo um futuro para as 
crianças em Songea  
Ir. Marian Connor
Tanzânia

Este ano de 2019, mudamos o 
nome do Hostel em Songea para 
St. Joseph’s Chambery Center. Nós, 

IrmãsMalathi e Marian, pela primeira vez, 
introduzimos  uma aula  pré – 1º Ano do 
Ensino Médio,  para meninos e meninas 
locais, aquelas que vivem na área de 
Mateka, nosso bairro. Anteriormente, 
oferecíamos aulas pré – 1º Ano do 
Ensino Médio,  apenas para as meninas 
que ficariam no Centro (o albergue) por 
4 anos.
Essas aulas são  muito importantes 
porque ajudam a preparar os estudantes 
para o Ensino Médio. Os estudantes que 
concluem e passam no exame no final da 
escola primária (7ª série) foram 
ensinados em suaíli e, geralmente, sabem 
pouco ou nenhum inglês, que  é o idioma 
usado para o ensino nas escolas 
secundárias do governo. As aulas pré – 
1º Ano  oferecem formação em inglês e 
os preparam para estudos adicionais. No 
entanto, essas aulas são oferecidas 
apenas por instituições privadas e 
geralmente são muito caras. Por isso, 
decidimos oferecer aos estudantes locais

que, de outra forma, não teriam a 
oportunidade de continuar seus estudos. 
Tínhamos pelo menos 54 estudantes e  
mais outras 20 vindos das aldeias. 
Quinze meninas   desse grupo  ficavam 
no Centro de segunda a sexta-feira, o 
que elevou o número de estudantes no 
para quase 70. Pedimos uma 
contribuição financeira de 10.000 
shillings tanzanianos por mês (US $  
4,34). Isso serviu para cobrir o custo dos 
4 professores 
que contratamos para ensinar  sete 
disciplinas, bem como o material 
necessário para as aulas. Dois dos 

professores haviam acabado de receber 
a qualificação de professores no verão, 
assim, eles tiveram a chance de ganhar 
um pouco de dinheiro e adquirir 
experiência em seu campo de estudos. 
Ao fazer isso, muitos estudantes 
foram tirados das ruas de setembro 
a dezembro. Os alunos do 7º Ano da 
escola primária faz um exame estadual 
para ir para a escola secundária,  se 
falharem, esse é o fim de seus estudos, a 
menos que possam pagar, o que a 
maioria não pode fazer. É muito triste 
pensar que alunos de 12 e 13 anos 
não podem ter mais escolaridade se 
falharem neste exame, quando alguns se 
desenvolverão mais tarde.
Em dezembro, os alunos fazem dois 
exames; um após cinco semanas e outro, 
após dez semanas, para ver seu 
progresso. Alguns dos alunos são muito 
inteligentes e se saem bem, enquanto 
outros precisam de ajuda extra, pois suas 
notas são muito baixas. No entanto, 
como não há professores especiais nas 
escolas, eles simplesmente fazem o 
melhor que podem ou abandonam. 
Escolhemos 14 meninas para ingressar 
na turma do 1º Ano do Ensino Médio da 
Escola Mateka em 2020: nove são das 
aldeias da redondeza e cinco do próprio 
bairro Mateka. 
Estamos felizes em compartilhar com 
vocês nossos esforços para ajudar essas 
estudantes, especialmente as das aldeias 
com menor probabilidade de sucesso, a 
obter uma educação melhor e, 
esperançosamente, a um futuro melhor.
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Ir. Deepika D’souza 
Nirmala

“Não” para fazer Saligao um 
centro de lixo de Goa  

“Se nossa geração não se unir
e lutar por essa bagunça, 
essa vila se tornará um de-

 pósito de lixo podre e contaminado 
de Goa. Ou acorde agora ou esteja 
pronto para deixar esta vila em mais 
alguns anos!”
Uma reunião foi realizada em 12 de 
outubro de 2019 no complexo de 
Saligao Panchayat (Conselho da 
Vila), para se opor à proposta de 
expansão e instalação de incinerado-
res de queima de plástico na Estação 
de Tratamento de Lixo de Saligao, em 
Goa/ Índia.
Mais de 500 pessoas protestaram 
contra a expansão da fábrica de lixo 
e ameaçaram encenar satyagraha 
(resistência cívica não violenta) 
e impedir que caminhões de lixo 
entrassem em Saligao. O Sarpanch 
Shradha Borkar (Chefe da vila) havia 
recebido várias cartas sobre o mau 
cheiro já existente. Além disso, o ar 
será poluído se começarem a quei-
mar plásticos.
Eu, Ir. Deepika Dsouza, Irmã de São 
José de Chambéry, participei dessa 
marcha de protesto, juntamente com 
os membros de nosso bairro, para 
ser solidária com as pessoas de nos-
sa aldeia. 
Alguns falaram sobre os perigos que 
esta usina traz. Ashley Delaney, que 
tem filhos estudando na Escola do 
Convento de Lourdes, em Saligao, 
disse: “Todas as manhãs, quando os 
alunos chegam à escola, precisam 
esperar os caminhões passarem e 
são forçados a respirar o cheiro féti-
do, o que os afeta enquanto estudam 
na escola. O chorume derramado 
dos caminhões na estrada é um pro-
blema”.
Ramesh Gadge, um agricultor, falou 
sobre o que as pessoas precisam 
fazer: “Devemos estar unidos para 
salvar a herança de nossa aldeia. A 

usina deveria ser usada como local 
de piquenique, mas hoje as pessoas 
não podem comer nem em suas 
casas. Se não nos unirmos, eles 
jogarão lixo por aqui. ”
Declarando que a usina falhou em 
suas operações, Austin de Gama, 
presidente da Comunidade de Sa-
ligao, disse: “Vamos iniciar um sa-
tyagraha e bloquear as estradas. Se 
eles continuarem com a expansão, 
não permitiremos que os caminhões 

entrem na vila. A comunidade está 
apoiando o povo na oposição a essa 
expansão: “Vamos sair e parar os 
veículos, e só então o governo dará 
atenção”. 
Os protestos despertaram o povo da 
vila e, na manhã seguinte, começaram 
a parar os caminhões que vinham de 
Saligao para despejar seus resíduos 
aqui. Foi um movimento prático e prova 
a verdade do ditado: “Unidos, estamos 
de pé; divididos, caímos ”.
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“Um chamado  para cuidar da 
Casa Comum” – Jornada da 
Juventude   
Ir. Francisca Dias de Medeiros           
Bolívia

EDIÇÃO

PROJETO GRÁFICO

TRADUÇÕES DISTRIBUIÇÃO

Uma Jornada da Juventude foi 
organizada por jovens da paróquia 
de San Ramón, Bolívia. Inciada 

no dia 12 de outubro e seguida por 
diferentes dias (14 e 16) em  comunhão 
com o Sínodo para a Amazônia. A Jornada 
reuniu 45  jovens que foram motivados a 
refletir  sobre o problema que estamos 
enfrentando hoje, em relação as 
mudanças climáticas e a destruição da 
natureza. O objetivo foi conscientizar 
sobre os cuidados com nossa Casa 
Comum. Também sensibilizar 
o coração dos jovens para que eles
mudassem de atitude diante do caos que
enfrentamos.
Iniciamos o dia lembrando a beleza da
criação de Deus e louvando o criador
com o canto das criaturas. Entre
canções e dinâmicas, chegamos ao
momento da sensibilização ao observar
o que acontece com nossa Mãe Terra,
a nível local e mundial. Trabalhamos
criativamente em pequenos grupos
sobre a importância de cuidar de água,
plantas, animais, ar e tudo o que usamos
que polui o meio ambiente.
Realizamos um passeio, observando a
depredação do meio ambiente em
que vivemos. Saimos pelas ruas e
paramos em um local de recreação,
onde encontramos muito lixo deixado

por quem usa o local. Fizemos um 
ato penitencial pedindo perdão à Mãe 
Natureza pelo mau tratamento que 
lhe damos. 
Outro dia de coleta de plástico foi 
realizado nas ruas da cidade, 
conscientizando as pessoas  de que 
todo ato que fazemos contra o meio 
ambiente prejudica a Mãe Terra e 
coloca em risco a qualidade de vida 
das gerações futuras.

A Jornada de dias pela criação foi 
encerrada  com um concurso de vídeos 
e fotos, sobre conscientização e cuidado 
com o meio ambiente. Os jovens 
colocaram toda a sua criatividade e 
entusiasmo criando vídeos muito bonitos 
e mensagens edificantes. Concluímos 
esses dias com um momento de oração 
usando o roteiro enviado pela        equipe 
do JPIC.




