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Chamadas a ir                      
além ... 
Ir. Sally M. Hodgdon        

Conselho Geral

Enquanto penso nas duas semanas 
do Conselho Amplo de 2020, 14 dias 
passados   com as líderes de nossas 

Províncias, Regiões e Missão, 
continuo ouvindo o chamado 
para ir além ... um chamado 
ecoado por muitas vozes de 
maneiras diferentes.
Certamente, somos 
chamadas a ir além do 
mundo estreito de nossa 
existência cotidiana, o 
que para a maioria de 
nós significa viver em uma 
pequena área de uma vila, 
local  ou cidade de um 
estado, localizada em um 
país que é apenas parte de 
um continente e uma parte 
ainda menor do planeta.
Mas quando cerca de 50 
líderes, nativas de mais de  
dez países, estavam reunidas em Monte 
Cucco, não importava se exercíamos o 
nosso ministério em uma pequena vila 
ou vivíamos e trabalhamos no mesmo 
prédio, ou se todos os dias viajávamos 
pelo bairro. Para todas nós, nossa visão 
foi ampliada pelas diversas culturas 
com sua riqueza que poderia ser tocada 
e explorada. Essa experiência fez a 
vastidão do nosso planeta parecer 
menor e tornou mais fácil pensar em ir 

além de nossos próprios bairros.
Ir além significa ampliar o escopo de 
nossas preocupações, mesmo que isso 
signifique deixar o bem que estamos 
fazendo para ir para outro lugar em 
busca de um bem ainda maior. Esse 
movimento requer vontade de correr 
riscos, de passar para o desconhecido. 
Requer flexibilidade e resiliência, uma 
vida profundamente enraizada em 
nosso relacionamento com Deus e um 
profundo senso de nossa identidade 
como mulheres religiosas ou associadas 

comprometidas.
Se quisermos responder a esse 
chamado para ir além, para ser uma 
parte maior da realidade global, 
devemos estar dispostas a sair de nossa 
rotina, fora dos círculos de pessoas 
com quem estamos sempre. Então 
podemos mudar para outros lugares 
onde podemos nos conectar com 
novas pessoas, novas culturas e novos 
rostos, pessoas que refletem a mesma 



CSJournal l Janeiro - Fevereiro2

         
                               

Conselho Amplo de 2020
O Conselho Amplo tocou o coração de cada Irmã que foi abençoada em participar.  

Cada uma se sentiu desafiada pelo Espírito através dos palestrantes e das ricas 
discussões.  Oferecemos  a vocês quatro reflexões sobre essa experiência.                          

Ir.  Marit e Ir. Jona estavam entre as provinciais que haviam participado de outros 
Conselhos Amplos, enquanto Ir. Linda e Ir. Navya, ambas conselheiras, participaram                           

pela primeira vez de um Conselho Amplo.

Ir. Navya Neelamvilail 
Província de  Pachmarhi, India

Movimento do Espírito

compaixão pelas preocupações 
globais que desejamos abraçar.
Ser chamada para ir além exige não 
se conter. Devemos avançar para um 
novo lugar ou aprofundar algo que já 
existe. Para alguns, o novo local pode 
ser outro continente ou outra parte 
de nosso próprio país. Para a maioria 
de nós, o novo local pode ser apenas 
uma curta caminhada por uma rua ou 
por um bairro que nunca visitamos. 
Esse chamado para aprofundar algo 
que já existe permite que todas as 
idades façam parte do progresso.
Cada uma de nós precisa ir além de 
nosso próprio preconceito, ir além 
de nossos próprios medos de 
inadequação, para podermos acolher 
livremente outras pessoas, incluindo 
as Irmãs de nossa comunidade ou a 
equipe leiga com quem vivemos ou 

trabalhamos. Nosso carisma de unidade 
e nosso desejo de oferecer hospitalidade 
alegre aos outros exigem que façamos 
isso. 
Agora é a hora de levarmos nosso 
carisma de construção de comunhão 
às áreas de preocupação global, áreas 
repletas de caos e conflito. Nosso tempo 
é agora e a necessidade é urgente. A 
Irmã Patricia Murray, IBVM, perguntou-
nos se, quando nos imaginamos como 
uma comunidade global, nos vemos 
presentes em meio a áreas de conflito, 
como o Oriente Médio ou a República 
Democrática do Congo? Usamos 
nossa voz corporativa e a associamos 
a outras pessoas para aumentar a 
conscientização sobre as injustiças 
nesses países?
Tim Norton, SVD, em sua apresentação 
sobre Vivência Intercultural, afirmou 

que uma cultura é uma série de 
comportamentos aprendidos. Como uma 
congregação, chamada a se concentrar 
na interculturalidade viva, desejando 
conhecer mais sobre outras culturas e 
aprendendo a apreciar as diferenças em 
nossas culturas, teremos que ir além dos 
comportamentos aprendidos de nossa 
cultura particular.
Durante a sessão sobre formação, 
perguntaram-nos se estamos dispostas 
a ir além do nosso estilo de vida atual, 
como parte do “como” acolheremos 
as novas gerações de mulheres que 
desejam viver conosco a vida religiosa.
Esses apelos para “ir além” não geram 
uma resposta fácil, mas devemos 
responder, confiando na graça de Deus 
que nos espera em qualquer que seja 
o espaço que represente “além” para 
cada uma de nós.

Eu experimentei o movimento do 
Espírito com muita força na 
congregação quando o Conselho 

Geral convidou toda a equipe provincial 
a participar do Conselho Amplo 2020, 
em Roma. Foi a primeira vez que todo 
o conselho participou de um Conselho 
Amplo e, para mim, foi a primeira 
vez que participei de um encontro  
congregacional.
Desde o ritual de abertura, que trouxe 
uma profunda experiência do que 
significa ‘Encarnar o Amor com Alegria’, 
até o ritual de encerramento, onde as 
equipes de liderança assinaram seu 
compromisso com esse desafio, eu 
experimentei como o Espírito continuava 
inspirando as Irmãs presentes no 
Conselho Amplo 2020.
Senti o Espírito abrindo novos horizontes 
de pensamento e ação para a 
congregação. O discurso de abertura 

de Ir. Sally e a sessão de Ir. Patricia 
Murray, IBVM, me conscientizaram de 
minhas próprias zonas de conforto como 
religiosa e me desafiaram a me lançar 
para o desconhecido, dar as boas-vindas 
ao estrangeiro e estender minha tenda 
para o amor realmente encarnado com 
alegria.
A sessão do Pe. Tim Norton, SVD, sobre 
‘Interculturalidade para missão e 
ministério’, foi um convite feito à 
congregação para abraçar a vida 
intercultural como uma resposta ao 
mundo atual, onde as comunidades 
se tornam mais internacionais e 
interculturais. Eu tenho um entendimento 
totalmente novo da interculturalidade 
e da necessidade de as comunidades 
religiosas se tornarem mais 
interculturais.
Durante todo o conselho, o que eu 
experimentei foi a abertura do grupo 

para acolher e abraçar o ‘novo’. 
Era uma plataforma em que todas 
compartilhavam com liberdade, respeito 
e abertura. A presença de todos os 
membros do conselho de diferentes 
províncias fez a diferença.
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Ir. Linda Pepe
Província de EUA

“Trasna” – o ponto de travessia 

Desafiadas a crescer

Ir. Jona Chinnapan
Província de França

Fiquei muito grata por ter tido 
a oportunidade de 
participar do Conselho 

Amplo de 12 a 26 de janeiro. 
Foi um encontro que desafiou 
e inspirou desde o início com 
o discurso de abertura de Ir. 
Sally quando ela declarou que 
nós e todos os batizados somos 
chamadas a manifestar Deus 
ao nosso mundo, oferecendo 
uma experiência de Deus como 
AMOR.
O desafio foi reiterado por Ir. 
Patricia Murray com seu desafio 
de expandir nossas tendas com 
visão e ação globais. Embora 
o desafio de “expandir nossa 
tenda” não fosse novo para nós, 
Pat apresentou esse desafio no 
contexto do poema “Trasna” de 
Ir. Raphael Consideine, IBVM. 
Enquanto Pat lia o poema. a 
imagem projetada era a de uma 
pessoa sentada no meio de uma 
ponte suspensa, contemplando 
a decisão de voltar ao que 
era confortável, familiar e 

seguro, ou seguir adiante em 
uma aventura desconhecida. 
Esta foi uma pergunta e uma 
imagem que me vi pensando 
muitas vezes durante este 
encontro, quando nos pediram 
para refletir sobre o que 
poderia estar nos impedindo de 
responder às necessidades do 
mundo globalizado. 
Olhar ao redor da sala de 
reuniões para as várias culturas 
e idiomas presentes eu não 
podia deixar de ver o mundo 
globalizado visível em cada Irmã 
de São José presente encontro. 
Foi inspirador para mim ouvir 
e ver as muitas maneiras pelas 
quais nossa Congregação 
estava respondendo às 
necessidades do mundo 
globalizado.
Continuo refletindo sobre a 
imagem de Trasna e a pergunta 
de Patricia Murray: “Como 
devemos, sendo membros de 
uma Congregação Internacional, 
nos imaginar membros da 

comunidade global?” Para mim, 
uma maneira concreta de agir como 
integrante  de uma comunidade 
global é através de um cuidado mais 
consciente da terra. Esperamos 
que o novo foco da Comissão JPIC 
ajude todas nós a perceber que 
nossas ações únicas têm impacto na 
sociedade global. 

O tema, Encarnar o 
AMOR com Alegria, 
evocou em mim uma 

experiência de ressurreição, 
que permitiria a mim e a 
outros crescer; libertando-
nos para dar vida nova a 
todos que cruzam nosso 
caminho. Este é Trasna, “o 
ponto de passagem”, do 
qual Pat Murray falou. As 
duas semanas do Conselho 
Amplo foram um “ponto de 
passagem” para mim, onde 
aprendi e experimentei algo 
sobre o desafio da jornada 
interna e externa.
Fui enriquecida, desafiada e 
renovada pelo encontro, 
com todas as suas 
contribuições ricas e as 
muitas oportunidades de 
partilhar.
Começamos na Epifania com 
a visita dos magos que 
seguiram a verdadeira luz. 
Para mim, seguir a estrela 
significa expandir minha 
mente e coração para mudar 

as ideias fixas, abandonar 
meu caminho individual 
e, assim, ser uma ouvinte 
criativa, ouvindo a voz 
oportuna e inoportuna de 
Deus com paixão e amor. 
“Alargue o local da sua 
tenda, estenda bem as 
cortinas” “não se segure” 
“Aumente suas tendas, 
fortaleça suas estacas.” 
Essas palavras ecoram em 
minha mente e coração 
em minha vida cotidiana, 
exortando-me a regozijar-
me no diferente, ouvir 
criativamente, entender o 
novo.
Minha esperança e desejo é 
continuar percorrendo 
o caminho da vida, 
vivendo o amor de Cristo 
mais profundamente e 
comemorando as diferenças 
em viver nossa jornada 
intercultural. Tornou-se mais 
claro para mim, durante as 
duas semanas, que esta é 
minha vocação e missão 

como Irmã de São José, encarnar 
o amor com alegria. Para mim, foi 
um Conselho Amplo inesquecível. 
Nas palavras de Mahatma 
Gandhi “Nossa maior habilidade 
como seres humanos não é 
mudar o mundo, mas mudar 
a nós mesmos”. Sim, é minha 
responsabilidade me mudar.
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Reflexões sobre o Conselho Amplo 

Ir. Marit Brinkman
Província de Noruega

Ir. Nair Mazzochin    80    Brasil  12.01.2020

Ir. Mônica Pinheiro de Azevedo  103  Brasil  17.01.2020

Ir. Thérèse Leclair   95    Estados Unidos    17.01.2020  

Ir. Sabina Miglia Vacca   91    Brasil  19.01.2020

Ir. Anne Schmitz   79    Dinamarca 25.01.2020

         
                               

NOVAS 
  SANTAS

Como um dos membros mais 
antigos do Conselho Amplo, fui 
convidada a compartilhar minhas 

impressões de nosso tempo juntas em 
Monte Cucco. 
Fiquei muito feliz com o tema 
“Encarnar o Amor com alegria”, que 
apontava para o fato de que este é 
um processo contínuo. Nós nunca 
terminamos com o amor encarnado; 
ele nos renova constantemente, 
trazendo à vida seu fruto contagioso, 
que é a alegria, como disse Ir. Sally em 
seu excelente discurso de abertura. 
Pela primeira vez, as conselheiras 
foram convidadas junto com as 
provinciais. A princípio, fiquei cética, 
pensando em tempo e dinheiro. 
Mas, no final, fiquei feliz com a 
decisão, porque ela criou uma 
atmosfera aberta, com mais pessoas 
envolvidas nos diferentes tópicos, e 
na preparação inicial para o Capítulo 
Geral. 
Gostei muito do discurso de abertura 
de Ir. Sally, a visão da vida religiosa 
global da Ir.  Patricia Murray, IBVM e 
Interculturalidade de Tim Norton SVD. 
Fui desafiada quando fomos lembradas 
de como é importante ser um povo 
global e intercultural, atualizando 
nosso Carisma, estando aberta a novas 
fronteiras, tanto geográfica quanto 
mentalmente. Isso nos abrirá para 
trabalhar com outras congregações 
e leigos, fazer contatos e fortalecer 
parcerias. Juntas, somos chamadas 
a responder aos gritos dos pobres 
e avançar para novas periferias, 
recuperando a paixão e o zelo de 
nosso fundador. Assim, incentivaremos 
maior criatividade e habilidades de 
liderança em nossas Irmãs e viveremos 
em solidariedade com a mãe terra, 
cuidando dela.
Durante o encontro, a pergunta 

“Quem sou eu como Irmã de São José 
no mundo de hoje?” cresceu  em mim. 
Ou, como o Papa Francisco expressou: 
“Para quem sou eu aqui e agora? 
Perdemos alguns itens essenciais? O 
que o padre Médaille nos diria hoje? 
Estamos trabalhando para o nosso 
próprio amor e honra ou estamos 
trabalhando para trazer amor ao nosso 
querido próximo? Por que tantas jovens 
Irmãs estão saindo? Quem está no 
centro de nossas vidas? Jesus Cristo e 
sua missão? Ou nós mesmos? Ainda 
acreditamos, como Maria, que “nada é 
impossível para Deus”? 
Tentamos viver a interculturalidade, 
mas o que isso significa? Desfrutamos 
apenas dos bens da outra cultura, que é 
confortável, ou estamos em missão com 
os pobres, as pessoas necessitadas? 
Ousamos ir a outros lugares que 
precisam do carisma das Irmãs de 
São José e não nos deter? Precisamos 
alongar nossos tendas  e aprofundar 
nossas estacas. Temos que nos tornar 
especialistas em comunhão e aprender 
a estar abertas a um encontro dentro 
das comunidades e outras pessoas?
Uma ideia em que nunca pensei antes 
era como falamos de missão. Pensamos 
nisso como um compromisso vitalício? 
Em alguns lugares, as Irmãs estão em 
missão por toda a vida. Elas nunca 
voltaram ao seu país de origem, 
exceto para breves visitas. Essa foi a 
ideia original de Mére Felicite e outras 
pessoas que enviaram Irmãs em
missão ao longo da vida? Como 
respondemos a essa pergunta faz 
diferença na maneira de vivermos a 
interculturalidade. Para mim, outro 
ponto é o da vida comunitária. O 
que isso significa quando moramos 
separadamente em nossos próprios 
apartamentos, mesmo quando 
necessários para nossa missão? 

Quão difícil é voltar e se integrar 
novamente a uma comunidade? Para 
mim, o importante é oração, oração 
comunitária, oração compartilhada, vida 
comunitária intercultural e tempo para 
retiro e oração pessoal; Jesus Cristo nos 
dirá quem é o centro de nossas vidas: 
nós mesmos ou  Ele?
Ouvimos muitas ideias inspiradoras 
sobre liderança, Direito Canônico e 
pela Ir. Philo sobre a importância da 
formação. Ouvimos sobre a situação 
de nossas Irmãs de Pinerolo e China e 
compartilhamos os frutos do Espírito em 
discussões em grupo. 
O Conselho Geral e o grupo da CIC 
trabalharam muito, tudo estava bem 
preparado, desde o excelente livro 
de orações até a atmosfera amorosa 
e aberta. A ótima ideia de criar um 
grupo do WhatsApp facilitou o contato, 
principalmente depois de chegar em 
casa. 
Recebi muitas inspirações e energia.
Mais uma vez e rezo para que essa 
experiência seja uma bênção para todas 
nós vivermos o amor encarnado com 
alegria.
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Aquecimento global:                               
em que consiste? 
Giosuè Pacchiano     

Itália

J  P  I  C

Um dos problemas que aflige, 
constantemente, toda a humanidade 
hoje, é o aquecimento global. Há anos 
a natureza está sofrendo por causa 
do homem e ninguém está agindo 
para resguardá-la: um problema que o 
próprio “criador” não consegue resolver. 
E todos nos ressentimos, quem de um 
modo direto e outros não; o primeiro 
aspecto fundamental é a poluição, que 
sob uma perspectiva bem distante da 
visão revolucionária do homem, foi 
iniciada pela revolução industrial. 
Fábricas, veículos, lixo e quem já os tem, 
mais os aumentam, são as principais 
causas deste problema. Existem 
muitíssimas outras consequências, como 
o aumento dos preços dos alimentos, 
que ocorrem ao seu redor devido à falta 
de fertilidade do solo.  Isto, sem falar 
daqueles que vivem da própria colheita, 

que neste preciso período histórico se 
encontram   numa real dificuldade. 
Ressentem-se também, os pobres, 
vítimas indiretas da feroz mão-de-obra 
dos poderosos. Por enquanto, 
podemos apenas afirmar que 
se tem perdido o conceito 
de natureza, visto 
que hoje ela é mais 
considerada como 
objeto do que como 
criatura, que deveria 
ser bem cuidada, 
preservada. 
Perdeu-se o 
significado de 
respeito com o 
ambiente, obra 
majestosa, único 
olhar primordial do 
homem. 
Fazendo uma simples 
relação, a humanidade não 
pode viver sem a natureza, 
e estamos vivendo, hoje, a 
demonstração efetiva disso. É preciso 
ver a natureza como uma constante de 
nossa existência, um fator fundamental, 
imperativo, necessário; mas a 

supremacia do humano reina soberana 
num mundo inclinado ao desprezo. O 
nível dos mares aumenta, os oceanos 

estão cheios de plástico e 
não mais de animais 

marinhos, as 
florestas 

queimam 
como se 

fossem 

inúteis. 
A 

vingança 
da natureza 

chegou, e a 
merecemos. 

O que custa ter um pouco mais 
de sensibilidade em relação a alguma 
coisa que não está assim tão longe                     
de nós?  
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Encontro dos associados:                 
Foco nas mudanças climáticas
Ir. Gisela Heitz     

Dinamarca

Como é tradicional na província 
dinamarquesa, o “dia da inspiração” 
para os Associados da Dinamarca 

e Suécia e Irmãs aconteceu em outubro 
de 2019. O evento ocorreu na casa de 
retiros em Stella Matutina, com foco 
no que hoje chamamos de “mudança 
climática”.
O programa começou com uma 
meditação da natureza. Após uma 
oração na capela, todos os participantes 
foram convidados a se dirigirem para 
o jardim e apreciar o frescor da manhã 
e a beleza das plantas, árvores, terra 
e água. O dia da inspiração é realizado 
em um ambiente silencioso e calmo, a 
atmosfera de silêncio promove o dom de 
ouvir, mesmo assim, é compatível com a 
partilha entre indivíduos e em grupos. 
Em suas reflexões, Ir. Angela Rammé 
destacou aspectos da questão das 
mudanças climáticas que estão afetando 
nosso cotidiano. Ela fez isso depois que 
a plateia foi lembrada de que somos 
chamados a contribuir aqui e agora para 
a construção de um mundo de justiça, 
amor e paz e a viver um estilo de vida 
ético no qual cada escolha que fazemos 
é fundamentada na consciência ética de 

seu impacto na sociedade e no planeta. 
(Constituição, página 6)
Uma questão-chave sobre a  mudança 
climática é como motivar as pessoas a 
mudar seus hábitos e comportamentos 
diários. Esses são hábitos comuns na 
Dinamarca: alto consumo de carne; viajar 
muito de avião; predomina o transporte 
individual de carro; abordagens diversas 
que levam ao consumo excessivo;  uso 
de energia muito alto e uma sociedade 
altamente digitalizada. O impacto 
ecológico da Dinamarca é, de acordo 
com dados do Living Planet Report 
semestral da WWF, o quarto maior do 
mundo e o maior da Europa. 
Com referência à carta encíclica do 
Papa Francisco Laudato Si (2015), Ir. 
Angela apontou o que é necessário para 
possibilitar uma mudança de hábitos. 
O Papa Francisco está convencido ... 
de que a mudança é impossível sem 
motivação e um processo de educação 
(13). O fim deve ser um “novo estilo 
de vida”. O Papa afirma que uma 
ecologia integral também é composta 
de simples gestos diários que rompem 
com a lógica da violência, exploração 
e egoísmo. A espiritualidade cristã 
propõe um crescimento marcado pela 
moderação e pela capacidade de ser 
feliz com pouco. É um retorno a essa 
simplicidade que nos permite… apreciar 
as pequenas coisas, ser grato pelas 
oportunidades que a vida nos oferece, 
ser espiritualmente desapegado do 

que possuímos ... Isso implica evitar a 
dinâmica do domínio e o mero acúmulo 
de prazeres. Essa sobriedade, quando 
vivida livre e conscientemente, é 
libertadora. ... Felicidade significa saber 
como limitar algumas necessidades que 
apenas nos diminuem, e estar aberto às 
muitas possibilidades diferentes que a 
vida pode oferecer.
Então, olhando a situação da Dinamarca, 
foram propostas algumas mudanças 
favoráveis   ao clima na vida cotidiana: 
explorar hábitos alimentares com uma 
maior base vegetariana; desenvolver 
o hábito de reutilizar coisas (móveis, 
roupas, etc.); viajar de outras formas 
que não seja avião; usar transporte 
público e bicicleta. Para efetivar essas 
mudanças, seria importante criar uma 
situação em que todos saiam ganhando, 
para que, ao desistir de algo, recebesse 
algo melhor, por exemplo, mais vitalidade 
e alegria, melhores relacionamentos, 
tendo mais tempo, sentindo-me mais 
saudável. 
Os participantes tiveram tempo para 
refletir pessoalmente sobre as questões 
que haviam sido preparadas, incluindo: 
Qual é a minha preocupação? Onde vejo 
a preocupação e o cuidado com o meio 
ambiente ao meu redor? O que poderia 
ser um projeto comum para nós como 
Irmãs e associados? 
Mais tarde, o compartilhamento em 
pequenos grupos refletiu muitas 
experiências e a alegria de fazer as 
coisas de maneira diferente e criativa, 
tentando novas maneiras de cuidar de 
nossa terra, o provedor da vida para 
todos como dom de Deus.



CSJournal l Ano 2020 - n. 1 7

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

Ir. Laveena D’Souza    

Tanmaya

Está tudo bem conosco...                         
o povo da Índia?                    

 Estudantes protestam em frente ao Portal da India, Mumbai

Ativistas, estudantes, jovens e 
idosos, mulheres e crianças, de 
todas as castas, credos e religiões, 

estão se unindo para protestar em 
todo o país. Protestar contra a nova 
Lei de Emenda à Cidadania da Índia. 
Desde nove de dezembro de 2019, 
o povo da Índia está nas ruas e em 
locais públicos, levantando suas vozes 
quando o Partido Bhartiya Janata (BJP), 
promulgou a Lei de Emenda à Cidadania 
com uma vasta maioria.
O preâmbulo da Constituição indiana 
declara a Índia uma república soberana, 
socialista, secular e democrática. No 
entanto, a agenda oculta do partido no 
poder (BJP) deseja fazer da Índia uma 
nação hindu, contrária à  Constituição. 
A Lei Alteradora da Cidadania, que 
faz da religião um critério para a 
cidadania, opõe-se à igualdade para 
todos no território da Índia, um 
direito fundamental consagrado na 
constituição.
Uma marcha de vinte e um dias,  a 
Gandhi - Paz, que começou no dia nove 
de janeiro em Mumbai, na Índia, chegou 
a Delhi em 30 de janeiro. Dia em que 
Gandhiji (“Ji” adicionado a um nome é 
uma maneira de honrar a pessoa) foi 
assassinado, atravessando quase seis 
estados indianos.
Apesar da raiva das pessoas com a 
Emenda à Cidadania, o Ministro do 
Interior da Índia afirma que “2024 é o 
prazo para concluir o Registro Nacional 
de Cidadania em todo o país”. Em 
alguns estados, campos de detenção 
estão sendo construídos para aqueles 
cuja cidadania não é reconhecida.
Quando as instituições falham, as 
pessoas se levantam e isso fica 
claro em toda a Índia. Em Mumbai, 

estudantes de várias faculdades 
protestaram por dois dias e duas 
noites fora do Portal da Índia. Isso foi 
em resposta à violência e brutalidades 
cometidas contra estudantes pela 
Polícia de Délhi no Jawaharlal Nehru 
College (JNU), Délhi. Em todo o país, as 
pessoas sentiram que algo está errado 
e devemos esquecer nossas diferenças 
e dar as mãos.
Desde 11 de dezembro de 2019, 
houve um protesto 24 horas por dia, 
sete dias por semana em Nova Délhi. 
Foi uma manifestação pacífica, liderada 
por mulheres contra 
a Lei de Cidadania 
e a consequente 
intervenção policial 
contra estudantes que 
se opunham à Emenda. 
Podemos ver muitas 
mulheres e estudantes 
desempenhando 
um grande papel 
na salvaguarda da 
Constituição indiana.
A Lei de Emenda à 
Cidadania, excluindo 
muitos muçulmanos, 

não é a única lei recente que é contrária 
à Constituição. O Registro Nacional de 
Cidadãos, que tem sido usado para 
excluir minorias no estado de Assam, é 
mais uma questão que as pessoas estão 
protestando.
Os “bons dias” de Modi derrubaram a 
economia deste país. Lei e ordem foram 
silenciadas. O partido no poder está 
reescrevendo a Constituição indiana para 
se adequar à sua ideologia, enquanto 
NÓS, o povo da Índia, participa de um 
protesto exigindo “Salve a Índia” e ouve 
a”NÓS, o povo da Índia”.
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Franceses  da Savoia fazem 
peregrinação ao sul do Brasil
Ir.  Dominga Zolet   

França

Um grupo de 14 peregrinos da 
Diocese da Savoia (França) 
se colocou a caminho do sul 

do Brasil de 20 de outubro a 04 
de novembro de 2019. O objetivo 
foi conhecer os lugares para onde 
partiram as primeiras Irmãs de São 
José de Moutiers. No total, 92 Irmãs 
e cinco padres do Vale de Tarentaise 
saíram da região da Savoia para o sul 
do Brasil entre 1896 a 1950.  
A peregrinação foi organizada pelo 
Serviço Diocesano de Cooperação 
Missionária em colaboração com as 
Irmãs de São José das províncias da 
França e do Brasil.
A iniciativa nasceu na ‘Jornada da 
Igreja Universal’, em julho de 2018, 
cujo tema foi: “Fazer memória do elã 
missionário da Tarentaise, entre 1850 
a 1950, assim resumido: Celebrar 
o passado, vitalizar o presente 
e estimular o futuro”. Durante a 
preparação, muitas pessoas se 
envolveram na busca de documentos 
históricos e no contato com familiares 
dos antepassados, especialmente 
das Irmãs de São José que partiram 
para o Brasil. Esses foram os 
primeiros envolvidos na jornada e 
interessados na peregrinação. Neste 
evento participaram em torno de 100 
pessoas, dessas, 35 eram familiares 
das Irmãs missionárias. 
Para a visitação o grupo priorizou 
momentos de partilha com Irmãs 
de algumas comunidades, escolas, 
projetos sociais e um hospital. O tema 
refletido nas visitas foi: “Como viver a 
missão de batizados e da Irmã de São 
Jose, hoje, no Brasil e na França?”
Os encontros nos enriqueceram e 
emocionaram muito: com as diversas 
comunidades das Irmãs; grupo de 
Justiça e Paz (JPIC – Brasil); freis 
capuchinhos de Garibaldi; Irmãs, 
Vigário e Prefeito de Pinto Bandeira; a 
Romaria das Capelinhas, expressão da 
religiosidade popular; as celebrações 
nos cemitérios fazendo uma Ladainha 
de Intercessão com os nomes das 

Irmãs francesas enterradas em 
Garibaldi e Curitiba e a conferência 
sobre a situação da Igreja no Brasil. 
Algo marcante para nós peregrinos 
foi o testemunho das Irmãs 
idosas que, com a força de seus 
engajamentos passados, e sua 
fidelidade na oração, carregam a 
missão de maneira muito forte. 
Podemos dizer que “nós, franceses, 
estávamos ainda vendo os frutos 
produzidos pela Evangelização das 
Irmãs de Moutiers! E que frutos”,
afirmou um dos peregrinos.
Um destaque especial foi o encontro 
com os colaboradores que 
trabalham no Cajuru (Paraná). 
Eles organizaram um teatro sobre 
a história da Congregação. Foi 
um grande momento de “olhar o 
passado para vitalizar o presente e 
estimular o futuro”. Além do previsto, 

proporcionaram visitas a lugares 
históricos, a cooperativas de vinhos e 
de outras frutas, conhecimento sobre 
o folclore e a degustação das boas 
comidas regionais. 
O que vivemos foi tudo positivo, mas 
não nos impediu de ter uma visão da 
situação social, política e eclesial do 
Brasil. Por que tantas crianças, jovens e 
pessoas idosas precisando de projetos 
sociais? Tantas favelas? Moradores de 
rua, vendedores ambulantes? Saúde e 
educação em decandêcia!  Verificamos 
retrocesso nas políticas sociais, das 
Comunidades Eclesiais de Base. 
Perguntamo-nos: por que esta “apatia” 
e certa inércia do povo, dos sindicatos, 
dos movimentos e pastorais sociais? 
Mesmo diante dessa realidade podemos 
dizer que vimos um testemunho de 
Igreja, onde os pequenos e os pobres 
encontram seu lugar.  
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A importância dos        
sacramentos na vida familiar                          
Ir. Catherine George  

Paquistão

Atualmente, no Paquistão, existem 
muitos desafios na vida familiar. 
As despesas são mais do que a 

maioria pode suportar. As pessoas 
pobres sofrem devido a questões 
políticas, sociais, econômicas e religiosas 
que, muitas vezes, levam a problemas 
psicológicos, depressão, individualismo 
e preconceito. Embora nossa 
comunidade cristã esteja enfrentando 
muitas provações, as pessoas estão 
sustentando sua fé.
Nós, Irmãs São José, estamos servindo 
no meio das pessoas e observamos as 
situações críticas das famílias. Como 
temos uma boa interação com as 
comunidades cristã e muçulmana em 
nossa escola e paróquia, decidimos 
organizar um programa de renovação 
familiar para maridos e esposas. O 
tema deste programa, realizado em 
Jameelabad, Multan, foi: “A Importância 
dos Sacramentos na Vida Familiar”. 
Convidamos Pe. Nadeem Patras, 
diretor da “Comissão da Vida Familiar” 
na diocese de Multan e Pe. Farhan, 
Reitor do seminário menor de Multan, 
para falar sobre a vida sacramental. 
Pe. Farhan descreveu a importância 
dos sacramentos na vida familiar. 
Ele começou com o papel da mãe de 
participar da criação, trazendo uma 
criança a este mundo e depois receber 
a luz no batismo. O sacramento da 
reconciliação aproxima os membros 
da família se praticarem o perdão. Ele 
também observou que, assim como os 
pais compartilham tempo, conversa e 
comida com seus filhos, Deus também 
nos alimenta com o alimento espiritual 
que precisamos para ter a mesma 
atitude de Jesus Cristo, vivendo e 
promovendo amor, união, tolerância, 
reconciliação e cuidado. O Padre Farhan 
concentrou-se na importância das 
orações em família.
Enquanto o sacramento do Matrimônio 
é, nas palavras do Papa Francisco, 
“um presente dado para a santificação 
e salvação dos cônjuges, uma vez 
que pertencem mutuamente, é 

uma representação real do mesmo 
relacionamento entre Cristo e a Igreja”. 
O Padre Nadeem Patras fez diferentes 
perguntas sobre conflitos, argumentos, 
discordâncias e mal-entendidos que 
ocorrem ou são contrários às suas 
expectativas. As mulheres disseram que 
isso acontece quando as necessidades 
não são atendidas, enquanto os homens 
dizem que ocorrem conflitos quando a 
esposa não atende às suas demandas 
ou não entende seus pensamentos. 
Hoje, essas situações conflitantes 
podem terminar em divórcio. Isso é 
ajudado pelo sistema familiar conjunto 
no Paquistão, onde as famílias de vários 
irmãos compartilham a mesma casa 

com os pais. Isso pode facilmente levar 
à interferência de outros membros 
da família e resultar em muitos casais 
desrespeitando a santidade desse 
sacramento. 
Durante a sessão, os padres e as Irmãs 
aconselharam os casais recém-casados   
a aceitar, confiar, amar e tratar uns aos 
outros com dignidade como um presente 
de Deus. Quando isso é passado para 
os filhos, também será passado para 
o mundo inteiro e para a Igreja, com 
os cônjuges tornando-se um sinal da 
presença de Deus.
A partilha  durante a sessão trouxe 
muitas esperanças, sonhos e 
compromissos.
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Reunião JPIC da LAC                              
– Bangalore                       
Ir. Navya Neelamvilail                  

Pachmarhi

Trinta e três Irmãs das três 
congregações de Lyon, Annecy e 
Chambéry se reuniram em Ananda 

Sadan - Casa Provincial das Irmãs de 
São José de Lyon em Bangalore, de 
13 a 15 de novembro de 2019. Esses 
membros do JPIC se reuniram a pedido 
de Ir. Barbara Bozak, CSJ, diretora 
administrativa e coordenadora da 
presença das Congregações de São 
José nas Nações Unidas em Nova York 
e Genebra. Ela aproveitou sua presença 
em Bangalore para outra reunião com 
as Irmãs da JPIC-LAC/Índia. Em consulta 
com as equipes de liderança provinciais, 
os membros da equipe de coordenação 
do JPIC/Índia, Rojamani (Lyon), Dorothy 
Beck (Chambéry) e Anitha (Annecy) 
organizaram esse encontro de três dias.
Barbara explicou a estrutura e as 
funções da ONU, bem como o papel das 
ONGs. Ela também descreveu como as 
Congregações de São José são uma 
ONG com Status Consultivo Geral no 
Conselho Econômico e Social da ONU, 
que dá voz ao grupo dentro da estrutura 
da ONU. Referindo-se aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, Barbara 
explicou como a Justiça Paz e Integridade 
da Criação (JPIC) pode ser alcançada e 
o mundo transformado através desses 
17 objetivos, com foco nas pessoas, no 
planeta e na prosperidade. 
Cada participante esclareceu o grupo 

sobre como sua província está envolvida 
no JPIC e trabalha através de seus 
ministérios. Esse compartilhamento deu 
a Bárbara uma imagem clara do trabalho 
que é realizado em diferentes níveis nas 
três congregações. 
Olhando para o próximo ano e além, 
o grupo do LAC decidiu um plano de 
ação concreto para os próximos três 
anos, com foco em: mudança climática 
/salvar o planeta, proteger a vida e a 
igualdade de gênero. As ações concretas 
propostas e acordadas são: um serviço 
de oração comum preparado por cada 
uma das oito províncias do LAC uma 
vez a cada três meses, sobre um tema 
específico desses meses: plantio de 
árvores: campanhas de assinatura... Ir. 
Barbara aconselhou o grupo a enviar 
suas atividades para o Facebook para 
incluir um círculo social mais amplo.
Em suas palavras de boas-vindas e de 
abertura, Ir. Cecily Saveriyar, Províncial 
de São José na província de Lyon, disse 
que as Irmãs São José serão mais 
eficazes se permanecerem juntas como 

uma família do LAC e, juntas, levantarem 
as vozes contra injustiça, violência e 
outras questões, na Índia e no mundo. 
Também era uma preocupação de 
Barbara  as congregações de Lyon, 
Annecy e Chambéry ainda não estarem 
trabalhando juntas como um órgão 
eficaz para questões de justiça e paz 
na Índia. “Somos mais eficazes quando 
somos um grupo maior”, disse Barbara. 
O próximo encontro da JPIC da LAC será 
em novembro de 2020 na província de 
Tanmaya, Bhopal. Os atuais membros da 
equipe de coordenação continuarão até 
o encontro das equipes de liderança da 
LAC em fevereiro de 2020, quando será 
sugerida  uma nova equipe. As Irmãs 
que emergiram deste encontro como 
a nova equipe de coordenação são: 
Neha, de Chambéry, Remya, de Annecy 
e Vinnarasi, de Lyon. Como sempre, o 
encontro de Lyon-Annecy-Chambéry 
trouxe maior proximidade às três 
congregações e todas estão ansiosas 
para se  tornarem um forte corpo da 
LAC de São José na Índia.
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Mídia social e nós                    
Ir. Laveena D’Souza  

Tanmaya

Muitos de nós usamos as mídias 
sociais em nossas vidas para 
nos conectar com as pessoas 

e construir relacionamentos. É 
importante observar que as mídias 
sociais combinam comunicação 
pública e pessoal.
No passado, havia uma grande 
distinção entre comunicação 
pessoal e pública. 
A comunicação 
pessoal era 
limitada a 
conversas 
com pais, 
amigos 
ou 

aqueles 
que 

conhecíamos. 
A comunicação 
pública, como 
televisão e jornais, 
destinava-se à transmissão. 
Mas a mídia social agora combinou 
esses dois tipos de comunicação em 
um.
É importante entender como as 
plataformas de mídia social funcionam 
e por que elas existem. Antes de tudo, 
essas plataformas de propriedade 
de grandes empresas corporativas, 
capturam dados e conteúdo de outras 
empresas. Através do Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat,
Instagram e outros, as pessoas podem 
fazer upload de informações, conectar-
se com outras pessoas e compartilhar 
esse conteúdo.
Embora possamos pensar que essas 
plataformas sejam gratuitas, elas 
existem para obter lucro, que é o 
motivo final de todos os setores de 
negócios ou mídia. Para fazer isso, 
as empresas precisam vender um 
produto. No caso das mídias sociais, 
as empresas vendem dados do 
usuário para 

anunciantes ou para aqueles que 
desejam promover seus produtos 
ou serviços. É por isso que eles nos 
permitem usar essas plataformas, para 
que possam usar nossas atividades 
para obter lucro.
As plataformas de mídia social 
armazenam todas as nossas 

informações, que são compartilhadas 
ou vendidas. Mesmo quando excluímos 
essas contas, as informações que 
inserimos no banco de dados são 
armazenadas para sempre.
Enquanto estamos nas mídias sociais, 
precisamos priorizar nossa segurança. 
Todo canal de mídia social tem maneiras 
pelas quais se pode aumentar a 
privacidade nessa rede. É importante 
educar-se para manter as contas 
pessoais o mais particulares possível. 
Algumas diretrizes de segurança são as 
seguintes: sempre que estiver online, 
desative a visibilidade de localização; 

crie senhas fortes (não use 
sua data de nascimento); 

não compartilhe 
suas informações 

de contato 
publicamente; 

não 

identifique 
você ou 

seus amigos 
nas fotos, pois, 

quando você faz isso, 
essas fotos tornam-se 

detectáveis quando as pessoas 
pesquisam seu nome.

É importante ter comunicação e explorar 
as mídias sociais, o que é útil para 
coletar informações. Ao mesmo tempo, 
não precisamos ser amigos de todos que 
solicitam. Vamos usar essas plataformas 
sociais com sabedoria, mantendo nossas 
informações privadas em segurança 
e sempre lembrando que estamos no 
mundo mas, não somos do mundo. 
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Encontro de                          
missionárias na França                  
Irs. Savita, Sapna, Nirmal, 
Sujata & Jayarani                

França

EDIÇÃO

PROJETO GRÁFICO

TRADUÇÕES DISTRIBUIÇÃO

Irmãs indianas das Congregações de 
Annecy, Lyon e Chambéry se reuniram 
de 27 a 29 de outubro de 2019 em 

Lyon para se apoiarem e se fortalece-
rem como missionárias na França. São 
12 Irmãs que agora se beneficiaram 
com a presença das três novas Irmãs 
professas: Ir. Nirmal, Ir. Sapna e Ir. 
Savita da Congregação de Chambéry.                                     
Os principais objetivos deste encon-
tro foram enriquecer umas às outras 
e realizar uma partilha autêntica e 
aberta de suas missões: novos co-
nhecimentos, desafios e surpresas.                                                           
As Irmãs de Lyon haviam planejado 
muito bem os três dias: oração, lem-
brança, visita a diferentes comunida-
des das Irmãs, os Arquivos da Madre 
Fontbonne, o museu da história dos 
primeiros cristãos, e a visita ao túmulo 
da Madre São João Fontbonne. 
Começamos o encontro com meio dia 
de lembrança, durante o qual  Irmã 
Rita, uma Irmã de Lyon, desenvolveu 
o tema: Ser um agente de mudan-
ça “ecológica e humanamente”.                                                          
Cada Irmã participou ativamente da 
partilha de suas experiências. Dentre 
as quais algumas observações foram 
comuns: os franceses são muito aco-
lhedores; as pessoas são generosas, 
de mente aberta e positivas; estão 
felizes por ter uma religiosa em seu 
grupo. Cada um expressou sua espe-

rança e o desejo de continuar sendo  
essa presença missionária na França.                                                                            
As Irmãs compartilharam suas dife-
rentes atividades. Encontram-se como 
presença viva no meio de nossas 
Irmãs, na comunidade e fora dela. 
Seu trabalho pastoral inclui catecismo 
em escolas e paróquias, animação de 
missas em paróquias e em lares para 
idosos e participação em diferentes 
grupos de oração. Também trabalham 
com os pobres na distribuição de 
provisões ou refeições para refu-
giados e emigrantes, na cantina de 
Savoy ou no Restaurante do Coração. 
Estão em contato com jovens em 
internatos e em seu trabalho pasto-
ral com crianças em idade escolar. 
E ainda visitam doentes e idosos 
em casas de repouso e hospitais.                                                                        
O grupo teve surpresas: a falta de 

compromisso entre os casais e as 
muitas crianças que sofrem com a 
separação dos pais, bem como os 
poucos jovens que frequentam a igreja. 
Também falaram da dificuldade de falar 
abertamente sobre Deus e notaram o 
envelhecimento das Irmãs, bem como a 
falta de vocações para a vida religiosa.                                             
Acima de tudo, disseram que têm muito 
orgulho e privilégio de serem Irmãs 
de São José. Estar no local de origem 
da congregação as enche de energia 
e entusiasmo para seguir em frente e 
superar todos os tipos de obstáculos.                                                                 
Seu zelo é evidente em suas palavras: 
“Como novos rebentos, crescemos, 
estendemos nossos ramos para se ma-
nifestarem nos passos de nosso funda-
dor Padre Médaille, o amor de Deus é 
nossa convicção e nosso desejo ao final 
desses três dias de encontro". 


