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Que essa pandemia 
traga o melhor                     
de nós! 
Ir. Philomena Pazhuruparambil      

Conselho Geral

Hoje, lembro-me de um dos 
compromissos que assumimos no 
final do Conselho Amplo de 2020: 

“Ser uma presença de esperança, 
abertura, disponibilidade, enfatizando 
o positivo e sem medo de correr riscos

e sair de nossas zonas de conforto”. 
Então, depois de um mês voltando para 
nossas casas, ouvimos as mesmas 
notícias de todos os cantos do mundo: 
“bloqueio”. As pessoas são instruídas 
a ficar em casa; países fecharam suas 
fronteiras. Todas as nossas interações 

pessoais são com distanciamento social. 
Hoje, em minha reflexão, percebo 
que nada pode me impedir de ser 
uma presença de esperança, de estar 
disponível e sem medo de mudar para 
os necessitados de muitas maneiras 
criativas. 
“Que essa pandemia traga o melhor 
de nós” é o que ouço atualmente 
em todas as nossas conversas e em 
relatórios vindos de todo o mundo. Eu, 

pessoalmente e como comunidade, 
procuro maneiras de responder ao pavor 
do vírus corona, às pessoas forçadas a 
ficar em casa sem compromissos sociais 
e com um horário de trabalho diferente 
por medo do vírus corona - alguns 
trabalhando remotamente, outros sem 

Ir. Sally, Ir. Ieda, Ir. Philo e Ir. Mariaelena preparando alimentos                          
para os necessitados
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Ir. Gisela Heitz
Dinamarca

A pandemia do Covid-19
O mundo está enfrentando a pandemia do Covid-19 neste momento. 

Nenhum país foi poupado. Com esses quatro artigos curtos, damos uma 
pequena ideia de como os diferentes países e Irmãs estão lidando com                       

essa crise. Também damos uma noção das dificuldades que as 
 pessoas estão enfrentando no momento. 

A Região da Dinamarca e a Pandemia do coronavírus

emprego e sem salário.
No passado, vimos países enfrentando 
tragédias, epidemias e calamidades, 
às vezes, um país em particular ou 
talvez alguns países juntos. Mas nunca 
antes enfrentamos uma crise na saúde 
que afetou o mundo inteiro, como está 
ocorrendo agora com a pandemia de 
coronavírus.
O que me conforta é ver que muitas 
pessoas estão procurando maneiras 
de dar sentido a esses dias loucos de 
bloqueio. Muitos em todo o mundo 
estão buscando maneiras de viver em 
solidariedade. À medida que cada um 
cuida de seu próprio sofrimento, eles 
mantêm seus corações abertos em uma 
comunhão de profunda compaixão e 
amor generoso.
Por causa do bloqueio, muitos têm 
tempo para olhar pela janela e ver raros 
pássaros voando livre e alegremente 

cantando em uma atmosfera não 
poluída. Isso mostra que temos a 
capacidade de impedir tudo o que 
destrói a maravilhosa criação de Deus e 
manter nosso planeta bonito para todas 
as criaturas.
A época agraciada da Quaresma e a 
celebração da Páscoa 2020 tiveram um 
rosto diferente para todas as pessoas. 
O fato de as igrejas e centros de 
peregrinos de todas as religiões terem 
sido fechadas levou, para muitos, a uma 
maior consciência do Deus compassivo 
dentro de cada uma.
Nos lugares de dor mais profunda, de 
dor mais intensa, de perda mais 
profunda e onde não podemos imaginar 
o que o futuro nos reserva, confiamos
no Cristo ressuscitado para nos ajudar a
ser positivos e sem medo. Não é este o
compromisso do nosso Conselho Amplo
de 2020?

O que experimentamos hoje em dia 
continua a nos unir a todos, 
independentemente de casta, cor 
ou credo, em uma comunidade 
interdependente e inter-relacionada 
de amor, acolhendo com graça a todos 
como são. A tristeza e a paralisia que 
experimentamos nos ajudam a continuar 
nossa missão de tornar este mundo e 
esta Igreja melhores, mais justos, mais 
pacíficos, mais inclusivos. O futuro que 
esperamos, seja em relacionamentos 
pessoais ou realidades globais, começa 
com o amor e a construção do outro. 
Todos nós juntos podemos ser e somos 
“agentes de mudança” para tornar 
este mundo um lugar melhor. Nem 
sempre podemos ter certeza de onde 
a sabedoria nos chamará. Sejamos 
atentos e, com coragem, corramos o 
risco de avançar para trazer o melhor                                  
de cada um.

A Dinamarca foi um dos primeiros 
países da Europa a reagir à 
pandemia. Já em 11 de março, a 

paralisação do país começou. O surto 
da pandemia e as restrições que se 
seguiram na sociedade e na Igreja 
afetaram as três comunidades em nossa 
região: 
Quatorze de nossas Irmãs idosas 
residem no novo lar de idosos que foi 
construído perto de nossa antiga casa-
mãe. Este é um estabelecimento público 
e está fechado desde 12 de março. Para 
nossas Irmãs, isso significa que elas 
precisam renunciar à Eucaristia diária e 
que não podemos visitá-las. Em vez de 
visitar, agora fazemos muitas chamadas 
telefônicas. No Domingo de Ramos,  Ir. Jaya, Ir. Suzanne e Ir. Marianne do lado de fora com Ir. Mechtilde
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trouxemos um “pacote espiritual” para 
a casa de repouso e encontramos 
algumas Irmãs individualmente fora 
do pátio, onde receberam os pacotes 
para distribuí-los a todos. O mais 
importante do conteúdo: a Eucaristia. As 
Irmãs organizaram pequenas reuniões 
em diferentes salas e receberam a 
Comunhão. Uma experiência maravilhosa. 
Outras coisas: um pequeno pacote de 
ramos de palmeira para cada uma delas 
e uma leitura espiritual para a Semana 

Santa. Mais adiante, encontraram 
chocolates para ajudá-las a ter bom 
humor e muito amor de todas nós do 
lado de fora. 
Repetimos isso na quinta-feira Santa e 
no domingo de Páscoa e tentaremos 
continuar enquanto durar a pandemia. 
A comunidade de Irmãs idosas e de 
leigos tem muita sorte, pois algumas 
vezes durante a semana elas podem ter 
missas em sua capela, com a restrição 
do distanciamento social. 

No centro de retiros e em sua 
comunidade, todos os retiros e outros 
acordos foram cancelados desde o 
fechamento do país. Como não devemos 
abrir a igreja para o público, colocamos 
galhos de palmeiras na frente da porta, 
para que as pessoas possam levá-los 
para casa. Muitos também  fizeram isso. 
Como estamos “fora de ordem”, 
usamos o tempo para trazer ordem à 
nossa própria vida e à vida de nossa 
comunidade.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, o COVID-19 é 
causado pelo vírus SARS-CoV-2 

(síndrome respiratória aguda grave,  
novo coronavírus ). Para impedir a 
propagação do COVID-19 em um país 
com a população de 1.387.297.452 
pessoas, o primeiro-ministro 
indiano Narendra Modi anunciou um 
bloqueio de 21 dias na Índia a partir 
de quarta-feira, 25 de março. Há 
caos e fome em todo o país devido 
a esse bloqueio. Trabalhadores 
parados fizeram fila em vários 
terminais. As pessoas mais afetadas 
são os que trabalham por dia e os 
trabalhadores migrantes. Agora eles 
não morrerão de COVID-19, mas de 
fome. Milhares deles foram forçados 
a voltar para casa, das cidades 
para as suas aldeias, sem nada nas 
mãos. Suas casas estão localizadas 
principalmente nos estados vizinhos 
da Índia, a centenas de quilômetros 
de distância.
Mais tarde, o primeiro-ministro 
expressou seu desamparo e pediu 
desculpas à nação pela escolha do 

Pandemia COVID-19 na Índia
Ir. Navya Neelamvilail 
Província de Pachmarhi, Índia

bloqueio. “A batalha contra o Covid-19 
é difícil e exigiu decisões tão duras. 
É importante manter o povo da Índia 
seguro”, disse o primeiro-ministro, “o 
coronavírus está empenhado em matar 
pessoas, portanto toda a humanidade 
deve se unir e resolver eliminá-lo".
Para combater o SARS-CoV-2, a Indian 

Railways/ Estrada de Ferro da Índia 
decidiu converter vagões dormitórios 
em enfermarias de isolamento para 
tratar pacientes com COVID-19. Muitos 
industriais, empresários, atores e 
pessoas de boa vontade estão se 
apresentando para ajudar a Índia a 
combater essa pandemia.

Ir. Lúcia Vian   88 Brasil 19.02.2020
Ir. Anastasia Kakanatt   88 Pachmarhi 06.03.2020
Ir. Gemma Boza  99 Brasil 15.03.2020
Ir. Gema Galiotto  87 Brasil 05.04.2020
Ir. Maria Matiello  86 Brasil 08.04.2020
Ir. Frances Tighe  95 Estados Unidos 16.04.2020
Ir. Ann Charlotte Watkins 100 Pachmarhi       23.04.2020

                     

NOVAS
SANTAS
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Aqui em Connecticut, moramos na 
área metropolitana de Nova York, 
o ponto principal do surto de

Covid-19 nos Estados Unidos. O vírus 
está se espalhando lentamente em 
nossa área e, portanto, todo o Estado 
está em quarentena desde 20 de março, 
embora muitos tenham começado a se 
distanciar socialmente antes desta data.  
Sem cultos na igreja, sem aulas nas 
escolas, sem reuniões de mais de cinco 
pessoas. 
Estamos entre os que têm muita sorte, 
que têm um lar seguro, comida na mesa, 
dinheiro para comprar o que precisamos. 
Isso não é verdade para muitos 
americanos. Quem trabalha no setor de 
serviços ou em serviços não essenciais: 
restaurantes, lojas que não sejam 
mercearias ou farmácias, quem limpa 
casas ou escritórios, muitas empresas 
de manufatura, perderam o emprego. 
Nos bons tempos, eles vivem de um 
salário para outro, mal cobrindo o custo 
das necessidades. Agora, as pessoas 
não sabem como pagarão o aluguel em 
seu apartamento, como alimentarão 

Ir. Barbara Bozak

Província de Estados Unidos

Covid-19 lança luz sobre desigualdades

suas famílias, como terão acesso aos 
cuidados de saúde necessários. Para 
muitos, perder o emprego significava 
perder o seguro de saúde. Embora as 
escolas tenham mudado seu ensino para 
on-line, muitas famílias não têm conexão 
à Internet ou um local tranquilo para 
as crianças estudarem. Muitas escolas 
deram aos alunos a única refeição do 
dia. Agora, foram encontradas outras 
maneiras de alimentar as crianças que, 
de outra forma, passariam fome. Em 
apartamentos lotados, as famílias vivem 
em locais muito apertados e não têm 
lugar para privacidade ou espaço para 

si. Não é de surpreender que a violência 
doméstica esteja aumentando durante 
esse período de estresse. 
Esta crise da saúde mostrou o quanto 
os Estados Unidos se importam com 
todos os seus cidadãos. Muitos não 
têm cobertura de assistência médica. 
Muitos trabalham em empregos de 
baixos salários sem capacidade de 
economizar dinheiro. Muitos não têm 
acesso à tecnologia que a maioria 
de nós considera um dado adquirido 
Esperemos, à medida que sairmos desta 
crise, darmos resposta às necessidades 
que têm surgido nos últimos dias e 
meses. 

 Ruas vazias da Times Square em Nova York

Quarentena em Mumbai 
Ir. Laveena D’Sousa

Província de Tanmaya - Índia

A cidade de Mumbai, que nunca 
descansou antes, está em 
repouso total. A maioria da 

população de Mumbai é de migrantes, 
que chegaram aqui porque, de 
uma maneira ou de outra, eles 
sabem que a cidade os atenderá. 
Trabalhadores diários, motoristas de 
táxi, trabalhadores da construção civil, 
vendedores ambulantes e moradores 
de favelas são as pessoas mais 
afetadas pelo bloqueio. 
Alguns trabalhadores da construção 
deixaram a cidade antes do bloqueio, 
mas ficaram presos no caminho. 
Aqueles que permanecem na cidade 
são os que sofrem de fome, vida 
limitada, saneamento inadequado e 
incerteza indefinida. Governo, ONGs, 
instituições, jovens estão tentando 

alcançar aqueles que precisam, mas 
parece tão pouco ou não atinge casos 
merecedores. 
O aumento do preço de leguminosas 
(lentilhas, feijões) e vegetais deixa as 
pessoas nervosas. Os moradores da 
cidade, ricos e pobres, se preocupam 
se a situação vai piorar a partir de 
agora. Apesar das repetidas garantias 

do governo, as 
pessoas estão 
cada vez mais nas 
ruas para estocar 
itens alimentares 
essenciais. Os 
lojistas alegam 
que não há 
suprimento 
adequado de 
bens essenciais. 
Pe. Lancy Pinto, 
pároco de Nossa 
Senhora do 
Perpétuo Socorro, 
Mahim, Mumbai, 
disse: “o bloqueio 
aumentou os 

problemas nas famílias. Os pais acham 
difícil controlar a geração do milênio e 
a geração Z.” Ao narrar a situação em 
sua paróquia, ele disse: “a maioria deles 
vive em uma sala e uma cozinha. Eles 
não sabem como gastar seu tempo. Eles 
começam a brigar um com o outro. Meu 
tempo passa ouvindo suas histórias on-
line e aconselhando-as."
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Vamos Salvar a Terra
Ir. Aradhana Beck   

Província de Pachmarhi - Índia

J  P  I  C

“Os principais desafios para a
humanidade são três - 
preservar a paz, erradicar a 

pobreza e conservar o meio ambiente. 
O caminho que o mundo percorreu até 
agora na busca do domínio tecnológico 
colocou em risco a paz e o meio 
ambiente e falhou em proporcionar 
prosperidade e igualdade a todos os 
povos do mundo. Uma grande mudança 
é necessária em nossa perspectiva e 
nossos métodos. ” São palavras do 
Relatório Brundtland, entregues à ONU 
em 1987. 
Desde então, os desafios que o mundo 
enfrenta não mudaram muito. A encíclica 
do Papa Francisco sobre ecologia, 
Laudato Si, publicada em 2015, afirma 
que a mudança climática é real e 
principalmente “resultado da atividade 
humana”. A esmagadora maioria dos 
cientistas climáticos concorda com ele, 
que a atividade humana, especialmente 
a queima de combustíveis fósseis 
(carvão, petróleo e gás), é responsável 
pela maior parte das mudanças 
climáticas atualmente observadas. Com 
a temperatura média da superfície da 
Terra aumentando em mais de 1,4 F 
(0,8˙C) nos últimos 100 
anos, a comunidade 
científica disse que 
as consequências do 
aquecimento contínuo 
provavelmente serão 
severas. Os efeitos de 
altos níveis de gases 
de efeito estufa incluem 
o aumento do nível do
mar, a mudança dos
padrões climáticos e
o clima extremo, com
consequências para
o acesso à água e à
produção de alimentos,
sem mencionar
riscos políticos e de
segurança, riscos

à saúde humana e impacto nos 
ecossistemas. 
A Índia já está experimentando um 
clima quente, com um aumento na 
frequência de chuvas fortes. Mais de 
60% da agricultura da Índia depende 
de chuvas e as secas já afetaram mais 
da metade da área de cultivo da Índia e 
levou a uma enorme queda na produção 
agrícola. Muitas partes da Índia já estão 
enfrentando estresse hídrico. Espera-
se que as mudanças climáticas tenham 
grandes impactos na saúde na Índia, 
com os pobres sendo mais afetados. 
Além disso, o impacto das mudanças 
climáticas na agricultura e nos meios 
de subsistência quase certamente 
aumentará o número de refugiados 
climáticos.  
O Relatório Brundtland nos lembra 
que “a terra é uma, mas o mundo não 
é. Todos nós dependemos de uma 
biosfera para sustentar nossas vidas. 
No entanto, cada comunidade, cada país 

luta pela sobrevivência e prosperidade, 
com pouca consideração pelo seu 
impacto nos outros. Alguns consomem 
os recursos da Terra a uma taxa que 
deixaria pouco para as gerações 
futuras.” 
Resolver as mudanças climáticas é 
essencial se queremos proteger o 
planeta e as pessoas vulneráveis. 
Devemos ouvir “tanto o clamor da 
terra como o clamor dos pobres”. A fé 
pode nos guiar, pois “todo o universo 
material fala do amor de Deus e de um 
carinho sem limites por nós. Solo, água, 
montanhas - tudo é, por assim dizer, 
uma carícia de Deus.” Os problemas são 
grandes e urgentes, mas a esperança 
permanece se agirmos juntos com 
honestidade e amor. A humanidade 
ainda tem a capacidade de trabalhar 
em conjunto na construção de nosso lar 
comum, respeitando nossa mãe terra. 
Vamos trabalhar juntos para um amanhã 
melhor.
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“Faça parte da solução, não 
faça parte da poluição”
Ir. Gloria Clarence   

Província de Tanmaya - Índia

“Há uma questão que definirá
os contornos deste século 
de maneira mais dramática 

do que qualquer outra, e essa é a 
ameaça urgente de uma mudança 
climática” Barak Obama. 
A Escola Infantil do Convento de 
São José, Ratlam, comemorou seu 
Dia Anual com foco em dois temas: 
“Phulwari” (Jardim de Flores) e 
“Sonhando para um Eu e Nós 
melhores”. Após a iluminação da 
lâmpada tradicional, o tema que 
conduziu uma infinidade de ideias 
e conceitos se desdobrou em uma 
mistura magnífica de telas coloridas. 
Os pequeninos, por meio de uma 
apresentação, conscientizaram o 
público sobre a questão incômoda 
de “Mudanças climáticas”. Os 
danos causados   ao meio ambiente 
resultam em danos a todos os 
seres vivos, incluindo nós, seres 
humanos. Houve um tempo em que 
os humanos pensavam que poderiam 
egoisticamente usar recursos 
esgotáveis. Agora, sabemos que o 
mundo não é uma mercadoria. Para 
expor essas ideias, os pequenos 
apresentaram um esquete sobre 
“Salvar o meio ambiente” e “Diga 
‘Não’ ao plástico”. 
Como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
declarou 2020 como 
o Ano Internacional
da Saúde Vegetal, os
alunos descreveram a
história de uma árvore,
lar de pássaros, ao ser
cortada, deixando os
pássaros desabrigados.
Nos anos posteriores,
uma semente é plantada
e cresce  uma árvore,
trazendo imensa
alegria aos pássaros. A
mensagem foi lindamente
comunicada pelas
Âncoras e Pequeninos
do Berçário. Precisamos
salvar o meio ambiente

plantando mais árvores, tornando o 
planeta mais verde e saudável para as 
gerações presentes e futuras.
Outra questão social, dizendo “Não” ao 
plástico, foi destacada por meio de 
uma dança. Os produtos químicos 
adicionados aos plásticos são 
absorvidos pelos corpos humanos e 
frequentemente ingeridos pelos animais 
marinhos. O plástico enterrado nas 
profundezas dos aterros sanitários pode 
filtrar produtos químicos nocivos nas 
águas subterrâneas. Cerca de 4% da 
produção mundial de petróleo é usada 
como matéria-prima para a fabricação de 
plásticos, e uma quantidade semelhante 

é consumida como energia no processo. 
O problema dos plásticos se estende 
além do corpo humano. Mais de um 
terço de todo o plástico são embalagens 
descartáveis, como garrafas e sacos, 
muitos dos quais acabam se espalhando 
pelo ambiente. Uma estratégia 
conhecida como química verde fala 
em reduzir o uso desses produtos 
químicos, desenvolvendo alternativas 
mais seguras. Muita consciência é 
extremamente necessária. 
“Sejamos parte da solução, não parte 
da poluição.” Assim, nossos pequeninos 
forneceram ao  público uma solução 
para as mudanças climáticas.
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PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

Ir. Nilva Rosin   

Brasil 

Dinamismo e profecia

 Grupo em oração

De 03 a 09 de fevereiro de 2020, 
em Itu-São Paulo, Brasil, 
aconteceu o 7º Seminário das 

Congregações de São José na América 
Latina e Caribe (CSJ). Uma experiência 
ímpar que reuniu cento e duas 
pessoas de quinze congregações, 
de onze países: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, França, 
Haiti, Honduras, México, Peru e Porto 
Rico. A realização do seminário se 
dá a cada cinco anos e, nesta 7ª 
edição, contou com a presença de 
Irmãs, leigas/os associadas/os da 
CSJ, lideranças e colaboradores, para 
refletir sobre o tema: Dinamismo e 
profecia da Congregação de São José 
na América Latina e Caribe. 
Foi um momento oportuno para 
reavivar o nosso dinamismo profético 
a partir do contexto latino-americano 
e caribenho. A participação ativa 
possibilitou compartilhar sonhos, 
experiências, vivências, reflexões e 
ação, apresentação da riqueza e da 
diversidade de projetos, bem como 
de desafios diante do momento 
histórico pelo qual estamos passando, 
no propósito de alcançar um nível 
mais forte e esperançoso, entre a 
família das Congregações de São 
José na América Latina e Caribe. 
Com a integração das leigas e leigos 
no seminário, sentimos uma força 
impulsionadora na missão que se 
soma ao carisma congregacional 
e desafia a pensar criativamente 
outras formas de continuar vivendo 
o evangelho e o nosso carisma hoje,
que reflete a unidade num contexto
profético e dinâmico.
O tema do Dinamismo e profecia nos
põe na dinâmica de perceber
as mudanças que as realidades
continentais exigem. Inicialmente,

tivemos uma Análise da conjuntura e 
realidade latino-americana, com o Dr. 
Fernando Altemeyer, que ajudou a olhar 
para a nossa realidade de colonizações, 
ditaduras e globalizações. Evidenciaram-
se grandes desafios para a nossa 
atuação por estarem ligados, sobretudo, 
ao fenômeno: da urbanização, dos 
migrantes, do envelhecimento e da 
ecologia. Na sequência, a teóloga 
Ivone Gebara convidou-nos a refletir 
sobre o Profetismo hoje no contexto 
Latino Americano. Ela caracterizou o 
atual momento histórico como período 
da complexidade do conhecimento 
humano, e que nem sempre é conhecido, 
especialmente no mundo religioso. 
A América Latina vive um momento 
acentuado de insegurança cultural, 
política e religiosa. Precisamos viver um 
novo tipo de relação e compreender 
a humanidade na diversidade que 
caracteriza o humano, retroalimentando-
nos permanentemente. Finalmente, 
Griselda Martinez Morales (ISJ-Lyon/
México), com o tema Profecia e Carisma 
da Congregação de São José na 

América Latina e Caribe, destacou que 
o discernimento é fundamental para
assegurar a fidelidade à missão, a partir
da contemplação da realidade. Revisitar
Puy é beber da fonte para o que as
Irmãs e as leigas e leigos desejam viver,
a partir de 2020, porque esse é o lugar
de onde todas/os devem se posicionar,
para que brote o compromisso fiel à
missão originária, entre a pequenez e a
maioridade. A força vital (Deus) é a total
unidade com Ele e o que nos rodeia,
numa profunda conexão que se vive
desde 1650, com olhos abertos para
a realidade e a utopia que se deseja
alcançar.
É necessário abrir o coração ao
dinamismo profético para dar respostas
às necessidades atuais e reais de
nossos povos. O momento atual
exige que, à luz da evangélica opção
pelos pobres e do nosso carisma
de comunhão, aprofundemos nossa
compreensão da realidade, para que
possamos nos comprometer de modo
ainda mais consistente e decisivo
com VIDA.

VII Seminário das Congregações de São José na 
América Latina e Caribe
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Ter participado de um curso de nove 
meses sobre Animação para 
Formadoras no Instituto Mater 

Dei, em Goa, foi muito enriquecedor. 
Mater Dei é uma Instituição única e de 
prestígio, um berço para o conhecimento 
teológico e a formação holística de 
milhares de religiosos em todo o mundo. 
Entre os trinta e dois tópicos 
apresentados, “Uma nova maneira de 
ser formadora” foi, talvez, o mais 
valioso. De maneiras práticas, simples, 
chegamos a entender qual é o papel de 
uma Formadora hoje.
Entendemos duas maneiras pelas quais 
as pessoas encaram a vida, ambas com 
impacto no processo de formação: a 
Psicologia de Controle Externo (PCE) e a 
Teoria da Escolha (PC). 
A Psicologia do Controle Externo coloca 

todo poder e controle nas mãos de quem 
tem autoridade, tirando a liberdade 
daqueles que estão sob eles. Coagindo, 
usando punição e recompensa para 
controlar, viola a liberdade humana e, 
assim, destruindo relacionamentos. Isso 
está fundamentado em punição e poder 
sobre o outro. A Teoria da Escolha, por 
outro lado, foca nas consequências 
e não na punição. Enfatizando a 
importância dos relacionamentos, 
oferece a liberdade de ver e ouvir, de 
dizer o que a pessoa pensa e sente, 
de perguntar o que o outro quer e de 
correr riscos por eles.
Com seu impacto negativo nas pessoas, 
a Psicologia de Controle Externo seria 
usada por um gerente chefe que domina, 
força, culpa, ameaça e castiga. Portanto, 
é necessário mudar do gerenciamento 
do chefe para o gerenciamento do líder, 
com sua mensagem central: “nós nos 
preocupamos com você”, com lugar de 
importância nos relacionamentos. 
O que é necessário para a formação de 
hoje é Gerenciamento de Lideranças, 
com o formador liderando o candidato 
com igual respeito, confiança, 
cooperação, abertura e honestidade 
para criar uma atmosfera melhor e criar 
vocações de qualidade.

Este tópico foi aprimorado ainda mais, 
aprendendo a importância de dar 
atenção a cinco áreas da vida; 
ambiente, capacidades e habilidades, 
valores e crenças, identidade e missão 
/ propósito / objetivo. Problemas 
podem surgir em qualquer nível. 
Quando o Controle Externo é usado 
para resolver os problemas, a 
formadora pode usar seu poder para 
controlar a formanda.
Em um ‘Novo Modo de Ser Formadora’, 
consideramos Jesus carregando 
Seu ‘Coração’ em formação e 
transformando doze homens comuns e 
improváveis em líderes. Ele os formou 
em equipe, os viu como dons de Deus 
e deu-lhes uma visão maior do que eles 
mesmos: “Eu farei de vocês pescadores 
de homens.” Jesus acreditou neles, os 
tratou como iguais, os responsabilizou, 
orou por eles e com eles. Ele os 
reconheceu em público e em particular, 
os serviu e os amou até o fim. É isso 
que a formadora é chamada a fazer. 
Apreciamos e valorizamos essa 
experiência única à medida que 
avançamos para trazer esperança ao 
mundo da formação, comprometendo-
nos a ser faróis de esperança na vida 
dos outros.

Uma nova maneira de
Ser Formadora                                     
Ir.  Harshita Joseph   
Província de Nirmala - Índia            

Ir. Promila Guria
Província de Nagpur - Índia

 Futuras Formadoras da Mater Dei, incluindo Irs. Harshita e Promila, ouvindo uma palestra
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Postulantes fazem 
experiência de Missão  

Tendo em mente o tema do nosso 
Conselho Amplo - Encarnar o Amor com 
Alegria -  em 10 de fevereiro de 2020, 
Ir. Jaya Nampally, Ir. Sushimita e as 11 
postulantes da Província de Nagpur, 
na Índia, embarcaram em uma jornada 
missionária de 20 dias para Kotba, 
Chhattisgarh,  na parte central da Índia, 
onde a tecnologia moderna ainda não 
tocou a vida dos moradores. Em grupos 
de três, elas visitaram todas as casas em 
quatro aldeias, para encarnar o amor 
com alegria. As aldeias estavam longe da 
comunidade de Kotba e todas as aldeias 
eram compostas por apenas poucas 
famílias. A tarefa que lhes foi dada 
pelo pároco era ensinar a fé, edificar 
a vida espiritual do povo e incentivá-lo 
a participar da liturgia da igreja e do 
domingo. Ele preparou o povo muito 
antes da chegada das Irmãs, para abrir 
seus corações e lares para recebê-las. 
Com um profundo senso de simplicidade 
e generosidade, as pessoas, de bom 
coração, deram as boas-vindas ao grupo 
e graciosamente as aceitaram como 
família. 
No primeiro dia, quando foram visitar as 
famílias em suas casas, dificilmente 
encontraram alguém na casa. 
Desanimadas e desapontadas por 
encontrar tão poucos em casa, foram 
procurar os aldeões e os encontraram 
nos campos, cuidando do seu gado 
que estava pastando.  Enquanto as 
Irmãs ensinavam orações simples, 
começando com o Sinal da Cruz, elas 
se maravilhavam com a simplicidade, 
receptividade e abertura das pessoas 
para aprender as orações básicas, 
independentemente da idade. Foi 
incrível ver até as pessoas que não 
compartilham a fé católica participando 
ativamente de orações e hinos 
devocionais. O entusiasmo, o grande 
interesse e a ânsia de nossas Irmãzinhas 
deram-lhes grande esperança e 
coragem para prosseguir com sua 
atividade missionária. As pessoas 
começaram lentamente a assistir a 
cultos e orações na igreja. Embora 
muitos tenham sido batizados, não 
participavam de celebrações litúrgicas 
e atividades da igreja. Mesmo que o 

povo não tenha sido capaz de articular 
sua fé em termos teológicos, ficou claro 
que, no fundo, eles têm uma grande 
fé e estão em contato com Deus. A fé 
humilde e a sinceridade dessas pessoas 
era algo para admirar. Algumas delas, 
de fato, pediram às Irmãs aulas extras 
para se preparar para os sacramentos 
que receberiam.
Os grupos interagiram com as pessoas, 
jantaram juntos, ensinaram orações e os 
prepararam para receber o sacramento 
do batismo, reconciliação, comunhão, 
matrimônio. As Irmãs faziam parte 
de sua celebração tradicional como 
Chatti (cerimônia de acolhimento de 
uma pessoa na sociedade). O dia 25 
de fevereiro foi  cheio de graça para 
as pessoas e também para as Irmãs. 
Muitos adultos e crianças receberam 
o sacramento do batismo, 34 no total;

18, o Sacramento da Reconciliação; 
7 casamentos de casais foram 
abençoados; 18 fiéis receberam a 
sagrada comunhão. No final do ensino 
de cada dia, alguns eram capazes de 
liderar orações e conduzir o Rosário, 
enquanto outros achavam difícil 
aprender as orações. No entanto, 
nada os afastou do amor de Deus.
Depois de chegar ao destino, foi uma 
experiência emocionante preparar e 
provar alimentos de vários tipos. A 
interculturalidade entre as pessoas era 
visível e maravilhosa. O grupo voltava 
todos os dias com amendoins, tomates e 
legumes, tirados dos campos. As Irmãs 
da comunidade Kotba juntaram-se às 
Irmãs na visita às famílias. Todas elas  
terão sempre  em seus corações as 
experiências que tiveram com os aldeões 
e sua missão.

Ir. Jaya Nampally   

Província de Nagpur - Índia

  Ir. Swhency e Ir. Balkumari ensinando formação bíblica

 Postulantes - Província de Nagpur
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Estou esperançosa ao pegar 
minha caneta para escrever 
sobre a atual pandemia. Hoje 

existem 197 países no mundo. Entre 
eles, 167 países foram afetados em 
alguns meses pelo vírus assassino 
COVID-19, que se espalhou por 
todo o mundo, enviando bilhões de 
pessoas para o confinamento.
Desde 15 de março, o Paquistão 
está observando o afastamento 
social, a quarentena. Embora a vida 
em isolamento seja difícil, é a única 
maneira de salvar vidas. Pessoas 
de várias crenças e religiões estão 
unidas, orando pela misericórdia, 
compaixão e cura de Deus.
Em união com o Santo Padre, Papa 
Francisco, em 25 de março, um 
dia de silêncio foi observado pela 
igreja no Paquistão. A adoração, 
a leitura da Palavra de Deus e a 
contemplação do poema ‘Bloqueio’ 
/ ‘Lockdown’, escrito por Richard 
Hendrick, OFM, nos ajudaram a 
esperar com esperança.
No mesmo dia, às 16h, oramos 
juntos o Pai-Nosso, expressando 
nossa unidade com toda a criação 
como uma porção sagrada do 
universo. Deus é nosso criador 
e protetor e não um juiz. Nosso 
Deus é compassivo. Tendo criado 

o mundo com amor, Deus não o
destruirá. Jesus é o caminho, a
verdade e a vida. Portanto, devemos
ter esperança de que, por meio dele,
com ele e nele, podemos lutar contra
o assassino COVID-19.
Todos os dias oramos juntos e isso
nos dá esperança - a garantia de
que tudo vai dar certo no final. É ver
que há luz, apesar de toda a
escuridão. Ter esperança é tudo o
que é necessário neste momento.
Sabemos que é essencial procurar

significado nos momentos mais 
desafiadores e encontrar o ponto 
de vista otimista em uma situação 
negativa. Também sabemos que 
tudo o que acontece traz uma 
lição a ser aprendida. Nesta crise, 
estamos mais conscientes do fato 
de que somos um e vivemos em um 
mundo globalizado. Cada um de nós 
precisa olhar não para o corona, 
mas para o karma (nossas ações), 
nossos fracassos em cuidar da terra 
e do próximo. Vamos nos levantar e 
cuidar de nosso lar comum.

Barbara Bozak
Eliana Aparecida dos Santos

Navya Neelamvilail

Anette Jensen                                         
Cristina Gavazzi

Joyce Baker
Margherita Corsino

Maria Elisabete Reis
Marie-Pierre Ruche

Preeti Hulas

Rossella Galli
www.csjchambery.org

E - MAIL
icc@csjchambery.org

Ir. Sumera, Ir. Flonia, Ir. Shakila, Sumera postulante e                                                  
S. Kiran, reunidas em oração

Mantendo-se esperançosa 
em meio ao COVID-19       
Ir. Sumera  

Paquistão

EDIÇÃO

PROJETO GRÁFICO

TRADUÇÕES DISTRIBUIÇÃO




