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“A vida consagrada é 
linda, é um dos 
tesouros mais 

preciosos da Igreja. Então 
é bom ser   formadores/
as. É um privilégio”. Estas 
são palavras do Papa 
Francisco aos formadores 
e formadoras reunidos em 
Roma, em abril de 2015, 
para o ano dedicado à vida consagrada. 
Na ocasião, o Papa lembrava que 
a formação é a oportunidade 
entusiasmante de “participar da obra 
do Pai que forma o coração do Filho 
naqueles que o Espírito chamou”. Esta 
fascinante ação trinitária é o pano de 
fundo do novo Manual de Formação da 
Congregação que será publicado nos 
próximos dias.

A elaboração do documento começou 
com a Sessão Internacional de Formação 
de 2019, que recolheu os desafios 
e provocações. Sua elaboração é 
resultado da colaboração de várias 
pessoas e isso tem contribuído para 
uma visão mais ampla e global. Um 
comitê editorial elaborou o esqueleto 
durante a sessão e esse rascunho foi, 
então, confiado ao grupo coordenador 
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da sessão, também internacional, 
que trabalhou no desenvolvimento 
do conteúdo por mais de um ano. 
Finalmente, o texto foi examinado 
pelo Conselho Geral, que aperfeiçoou 
sua linguagem  numa perspectiva 
intercultural. 
A partir deste intenso trabalho, um 
grande documento foi tomando forma 
que, como as formadoras  pediram, 
quer oferecer, não só a visão do projeto 
de formação da congregação, mas 
também, tornar-se uma ferramenta 
útil nas mãos das diversas agentes de 
formação. Um “manual”, na verdade, a 
ser consultado sempre que estiver em 
jogo uma escolha que diz respeito à 
formação ou quando surgem problemas 
específicos. 
Em comparação com as Diretrizes 
anteriores de 2002, o novo Manual 
abandona a referência às etapas 
do processo de formação, dando 
lugar a um processo de conversão e 

transformação em vista da plena 
realização da pessoa em Cristo. Não 
há metas a serem alcançadas para 
passar para a próxima etapa, mas 
sim um desenvolvimento contínuo que 
começa com o encontro com Jesus e 
que dura a vida inteira. Portanto, no 
discernimento vocacional é essencial 
que a pessoa “faça a profunda 
experiência de sentir-se filha amada 
de Deus. Sua resposta missionária 
será uma expressão viva desse 
intenso amor”.
O manual adverte as formadoras a 
não “oferecer respostas pré-
elaboradas” mas, em vez disso, 
indica o segredo de envolver-se 
nas questões das jovens gerações. 
“Essa atitude de abertura permite 
que as jovens se expressem e dêem 
sua contribuição à comunidade. “A 
pedagogia do acompanhamento é 
a de Emaús, ao passo que a atitude 
formativa recomendada é aquela 

atitude amorosa e reveladora de Jesus 
no lava-pés”.
O documento enfatiza que “uma 
resposta responsável, livre e madura ao 
chamado de Deus requer um trabalho 
pessoal de integração”. Isso envolve 
uma mudança radical na maneira de 
considerar a formação: a pessoa em 
formação é a principal responsável 
por seu caminho formativo; todos as 
outras agentes de formação, como a 
formadora, a líder e todas as Irmãs 
da comunidade não passam de um 
apoio. 
O projeto do manual é ambicioso: mirar 
a formação de testemunhas. Mulheres 
capazes de “jogar-se nos braços 
da vida e ouvir o coração de Deus 
bater. Sem fugas. Sem idealização”.
Mulheres prontas para dar sua vida no 
ordinário e oferecê-la livremente no 
extraordinário, numa referência contínua 
a Jesus e com uma cultura de formação 
contínua.

Durante esses quatro meses da 
Pandemia Global Covid-19, junto 
com vocês, passei um tempo 

refletindo sobre a situação crítica em 
todo o mundo. Eu me vi relendo minha 
vida de oração para re-experimentar 
a fonte da minha esperança quando 
as notícias eram tão trágicas e os 
sentimentos de desamparo eram tão 
fortes.
A Itália, especialmente a parte norte, foi 
dizimada de várias maneiras pela 
Covid-19. Mais de 150 médicos 
morreram. O número de mortes 
por dia aumentou quase 1000 e o 
número de novos casos aumentou 
exponencialmente para mais de 5.000 
por dia. Vimos isso acontecer na 
Espanha e em outros países da Europa 
e dos Estados Unidos, onde mais de 
113.000 pessoas morreram. Agora, 
assistimos às pessoas no Brasil e em 
toda a América Latina, Índia e Paquistão, 
bem como em muitos países africanos, 
sendo atingidas com um sofrimento 
igualmente grande.

Inicialmente, enquanto assistíamos às 
reportagens da TV e orávamos com 
o Papa Francisco e todos os italianos 
todas as noites, imaginávamos o que 
poderíamos dizer às congregações e 
dioceses que perderam muitos padres, 
Irmãs e Irmãos e o que diríamos às 
famílias cujos pais, avós, cônjuges e 
outros morreram sozinhos em hospitais 
ou em seus apartamentos? Esse 
sentimento de desamparo realmente 
bateu forte quando recebemos o 
telefonema das Irmãs em Pinerolo nos 

dizendo que todas as 23 Irmãs da Casa 
Mãe estavam doentes com a Covid-19. 
Não podíamos ir ajudá-las, pois as 
fronteiras de cada região estavam 
fechadas.
Muitos de vocês viram nas Notícias 
Nacionais e nas mídias sociais o que era 
uma fonte de conforto e de esperança 
na Itália. Eram pessoas batendo palmas 
de suas varandas para os profissionais 
de saúde; famílias com velas acesas 
e bandeiras italianas se movendo na 
brisa enquanto todos cantavam canções 

Ir. Sally M. Hodgdon    

Conselho Geral

Permanecer na esperança 
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convidado principal enfatizou em seu 
discurso para cuidar da Mãe Terra. 
Ele disse: “Quando cuidarmos da 
mãe terra, ela cuidará de nós”. No 
dia seguinte, cada classe plantou três 
árvores em colaboração com seus 
professores. 
Toda sexta-feira, organizamos o 
“Swatch Bharat”. A equipe e os 
alunos limpam os arredores da 
escola e as ruas da vila também. O 
foco é colocado nos plásticos, que 
são prejudiciais à Mãe Terra e na 
insistência em proibir seu uso.

Salvar o meio ambiente começa 
conosco e é nossa responsabilidade 
agir contra as terríveis ameaças 

de preservação do planeta para as 
gerações futuras. Todo mundo sabe da 
importância da natureza. Consiste em 
todos os seres vivos da Terra, que são 
mutuamente dependentes um do outro. 
Mas devido à poluição causada pelos 
seres humanos, muitas espécies estão 
se extinguindo e o clima global também 
está mudando em um ritmo muito 
rápido.
Vendo esses problemas e condições, 
nós, funcionários e alunos da Escola St. 
Thomas Nongjri, MEGHALAYA (Nordeste, 
Índia), tomamos essas medidas para 
educar outras pessoas sobre as 
mudanças climáticas, usando diferentes 
plataformas que nos permitem difundir 
nossa mensagem com facilidade na 
escola e no albergue, na paróquia e nas 
aldeias.
O tema do programa anual deste ano foi: 
“Salve o Meio Ambiente”. Este programa 
enviou uma importante mensagem a 
nossos alunos, pais e todos aqueles que 
estavam presentes. Isso foi feito através 
da dança, esquete, fala e música. O 

Aqueles que permanecem no albergue 
limpam todo o ambiente do albergue 
e suas instalações todos os sábados. 
Eles são incentivados a cuidar do meio 
ambiente, plantar árvores e amar a 
natureza. 
Depois de cada programa na paróquia 
ou vila, há alguns voluntários para 
cuidar da limpeza dos arredores. E o 
pároco apregoa firmemente que, se 
alguém for pego jogando plástico ou 
lixo, será multado em 500 Rúpias / -. 
Então, cada um assume sua própria 
responsabilidade.

J  P  I  C

nacionais nos terraços, pátios ou 
janelas abertas; e músicos talentosos 
cantando e tocando para manter o 
espírito daqueles em lockdown. Era 
um sentimento de comunidade, de 
ser UM, independentemente dos 
muros e sem saber o nome um do 
outro.
Ver isso acontecer repetidamente, 
especialmente nas primeiras seis 
semanas, foi uma experiência de 
respeito e de admiração. Isso me 
lembrou de outros momentos da minha 
vida, quando experimentei momentos 
semelhantes da maravilha do Espírito 
de Deus se movendo na minha vida ... 
me elevando a espaços de esperança e 
alegria que eu não conhecia antes. Um 

desses momentos foi quando soube 
que fui chamada para ser Irmã de 
São José. Aquela lembrança e outros 
momentos de sentir o movimento 
de Deus e o profundo amor da 
família e dos amigos voltaram a 
mim fortemente durante esses 
meses.
Acredito que esses momentos de 
admiração e de esperança, lembretes 
de minha própria fé e confiança 
no Deus que está diante de nós, e 
sabendo que não estamos sozinhos, 
foram o que alimentou minha 
esperança, mesmo quando não pude 
oferecer ajuda concreta.
Durante as semanas da Páscoa, as 
leituras diárias refletiam o que 

estávamos vivendo globalmente ... 
pessoas compartilhando quem são, 
o que tinham, oferecendo o melhor 
que podiam para aqueles em suas 
“comunidades” e muitas dando a vida 
para cuidar de pacientes com Covid -19 
e suas famílias.
O Espírito de Pentecostes veio para nos 
oferecer conforto, conhecimento, 
sabedoria e fé de que esta jornada 
sem precedentes de uma pandemia 
global é exatamente onde devemos 
estar presentes. É aqui que devemos 
testemunhar a esperança, buscando 
aqueles momentos de admiração, esses 
momentos de Deus em uma jornada 
muito nova, mas real, com nossos 
vizinhos globais.

Responder às mudanças 

Ir. Brigit Ekka    

Província de Nirmala - Índia
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“A vida verde é uma das me-
lhores maneiras de salvar o 
planeta e conservar nossos 

recursos naturais”. 
A mudança climática é uma das 
questões definidoras de nosso 
tempo. Agora é certo que os seres 
humanos estão mudando o clima 
da Terra. A atmosfera e os oceanos 
aqueceram, acompanhados pela 
elevação do nível do mar, um forte 
declínio no gelo do mar Ártico e 
outras mudanças relacionadas ao 
clima. As principais razões, por 
trás disso tudo, são as atividades 
humanas que aumentam o dióxido 
de carbono e outros gases de 
efeito estufa, o desmatamento e a 
exploração de recursos naturais. 
Devido aos diversos impactos das 
mudanças climáticas, é amplamente 
reconhecida a necessidade ime-
diata de lidar com esses impactos 
adversos.
Responder às mudanças climá-
ticas envolve duas abordagens 
possíveis: mitigação e adaptação. 
O primeiro, a mitigação, trabalha 
na redução e estabilização dos 
níveis de gases de efeito estufa na 
atmosfera, enquanto o segundo, a 
adaptação, busca uma maneira de 
conviver com o que está aconte-
cendo.
Salvar o meio ambiente começa co-
nosco e é nossa responsabilidade 
agir contra essas terríveis mudan-
ças para preservar o planeta para 
as gerações futuras. Existem várias 
medidas que podemos tomar para 
fazer isso, entre eles, a conserva-
ção, a reciclagem, o uso de energia 
renovável e a educação do público 
sobre os perigos das mudanças 
climáticas. 
O belo universo que Deus criou 
está sendo ameaçado. A necessi-
dade imediata é restaurar a tota-
lidade e a harmonia da mãe terra. 

Por isso, nos esforçamos para fazer 
com que os alunos compreendam 
a dor da mãe terra e os tornem 
ecologicamente sensíveis. Um es-
forço que fazemos a esse respeito 
no Saint Joseph College. Ranjhi está 
organizando a “Semana do Amigo 
da Ecologia”.
Consideramos importante crescer 
na conscientização sobre a es-
cassez de água e desenvolver um 
senso de responsabilidade pelo uso 
pessoal da água, além de entender 
melhor a situação das pessoas 
atingidas pela falta de água. Para 
isso, exibimos gráficos durante a 
reunião da manhã, representando 
a importância da captação e con-
servação da água da chuva. Para 
realizar isso na prática, unidades 
de captação de água da chuva fo-
ram instaladas no campus da es-
cola para promover a conservação 
da água e da energia e, ao mesmo 
tempo, melhorar a qualidade e a 
quantidade do nível da água sub-
terrânea.
  Como o plástico causa danos a se-
res humanos, animais e plantas por 
poluentes tóxicos, afetando todos 

os organismos da cadeia alimentar, en-
tendemos a importância de compreender 
isso, realizando uma manifestação pú-
blica. Os alunos marcharam carregando 
cartazes com mensagens para evitar 
o uso desnecessário de plásticos. Eles 
também entoaram slogans sobre plásti-
cos e as desvantagens de seu uso. 
A importância das árvores na purificação 
do ar e na manutenção do equilíbrio 
ecológico é bem conhecida. Um grupo de 
serviço comunitário da escola organizou 
o Plantio de Árvores como uma maneira 
de sensibilizar os alunos para a necessi-
dade de preservar o meio ambiente e a 
ecologia.
Além disso, o ‘Encontro Anual de Atle-
tismo’ foi organizado em torno do tema 
“Meio Ambiente”. Por meio de um treina-
mento em massa, uma das melhores ma-
neiras de mostrar o talento das crianças 
na Índia, os alunos deram uma mensa-
gem maravilhosa de como podemos nos 
unir para tornar a terra livre da poluição, 
colorida e um lugar melhor para viver 
para as gerações futuras.
“Vamos nos comprometer de curar e 
cuidar da nossa Mãe Terra em cujo colo 
estamos protegidos. Vamos nos tornar 
ecologicamente corretos”.

Ir. Maria Vaz     

Província de Nirmala - Índia

Mudança climática e vida verde
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Sorrir com os olhos e fazer                      
comunhão com o coração 

A pandemia que o mundo 
está vivendo trouxe-
nos muitas surpresas e 

afetou o que tínhamos de mais 
sagrado nos relacionamentos: 
o sorriso aberto, franco 
e acolhedor que tanto 
bem nos fazia e, nós nem 
apreciávamos o bastante. Hoje, 
estamos aprendendo a viver 
intensamente os gestos, a 
palavra, o serviço, as pequenas 
delicadezas que criam a 
comunhão entre nós e nos 
fortalecem para a solidariedade 
e presença aos irmãos mais 
vulneráveis. Nosso sorriso 
está escondido atrás de uma 
máscara protetora que, infelizmente 
precisamos usar.
Essa postura, no contexto em que 
vivemos é um tanto incômoda, mas 
muito importante para que a vida 
continue seu ciclo normal. Por isso, nós 
irmãs e  Leigas do Pequeno Projeto 
assumimos confeccionar máscaras e 
distribuir para as pessoas, a fim de 
que se protejam e protejam a vida das 
demais, já que outras atividades de 
grupo, não são permitidas.
Estamos todas unidas nesse mutirão 
solidário e de comunhão com toda a 
humanidade, dizimada pelo Covid 19. 
Além das máscaras, articulamos a 
distribuição de cestas básicas. Usamos 
o WhatsApp das famílias que atendemos 
no Centro Alternativa Solidária, para 
insistir nas medidas de prevenção e para 
acompanhar a situação de saúde das 
mesmas.  Como não é possível continuar 
desenvolvendo as atividades do Projeto 
na forma costumeira, decidimos 
redimensionar o Projeto para o tempo 
da pandemia. 
As crianças continuam recebendo as 
atividades para serem desenvolvidas em 

casa e devolvem para o Centro, através 
da mãe, uma vez por semana e recebem  
outra para a semana seguinte.
O Centro vive de doações. Os doadores 
sempre foram muito fiéis e agora 
nesta situação, a generosidade se 
tornou ainda maior. Por isso, decidimos 
continuar preparando 70 refeições 
de segunda à sexta-feira. Às mães, 
chegam com suas vasilhas, seguindo 
todo o protocolo de higienização e nós 
servimos as porções. 
Outra ação que nós irmãs e leigas do 
Pequeno Projeto, decidimos marcar 
presença solidária junto aos profissionais 
da saúde, que estão na linha de frente 
no cuidado dos afetados pelo Covide 19, 
enviando um lanche, um dia por semana, 
para que eles possam refazer as forças 
na missão tão séria que desempenham.
Há muitas pessoas que nos pedem 
orações e escutas por videos 
chamadas, a fim de se aliviarem do 
medo, da angústia, da ansiedade e das 
preocupações.
Estamos aprendendo a dar valor ao 
tempo, à convivência, à vida simples. 

Parece que esta pandemia veio 
para nos mostrar que era preciso 
desacelerar o ritmo, e colocar o foco 
nas coisas mais essenciais da vida. 
Lamentamos que tenhamos de passar 
por essa triste experiência para nos 
reeducar nos nossos relacionamentos 
e na interação com o meio 
ambiente.
O mais doloroso desse calvário é que os 
nossos governantes não estão nem 
ai,  com a vida do povo que está 
morrendo. Estão focados em questões 
interesseiras e grosseiramente anti-
democráticas, enquanto o povo, dotado 
de senso humanitário, se organiza e 
realiza  belos e heróicos gestos de 
solidariedade.
 Está ficando muito claro para nós, que a 
pandemia nos fez sentir que somos 
todos iguais  e é preciso deixar de 
lado  as categorias. Daí porque sorrir 
com os olhos e viver a comunhão com 
o coração, implica sensibilidade para 
descobrir novas maneiras de expandir 
a proposta de Jesus para que todos 
fossem UM.   

Ir. Rosalia Fávero

Brasil

 Ir. Rosalia e LLPPs  preparam alimentos para os profissionais de saúde

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO
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“A Rússia soltou 500 leões na rua 
para manter as pessoas dentro 
de casa”. Esta é uma mensagem 

que foi encaminhada no WhatsApp. Uma 
mensagem semelhante: “O presidente 
russo, Vladimir Putin, liberou 800 leões 
e tigres, em toda a Rússia, para devorar 
quem sair de casa. Fique em casa ou 
morra”, era uma notícia que circulava 
no Twitter. E ambas, com as imagens 
que as acompanham, também foram 
divulgadas no Facebook. Quando vemos 

essas notícias, o que fazemos? Lemos ... 
acreditamos ... passamos adiante. Nem 
pensamos se é verdade ou não. É assim 
que nos tornamos parte da circulação 
de notícias falsas.
O Serviço de Notícias Global rastreou a 
foto do leão retomando a uma história 
do Daily Mail, de abril de 2016. A foto do 
leão foi tirada em Joanesburgo, na África 
do Sul, em 2016, como parte de uma 
produção local de filmes. Não tem nada 
a ver com a Rússia ou com a pandemia 
de coronavírus.
Hoje em dia, muitos publicam notícias 
falsas. Mas o que é isto realmente? 
Notícias falsas são notícias, uma 

Entendendo Notícias Falsas
história ou uma farsa criada, para 
deliberadamente desinformar ou 
enganar os leitores. De acordo com 
a Time Magazine, notícias falsas ou 
histórias notícias falsas, geralmente de 
natureza sensacional, são criadas para 
serem amplamente compartilhadas 
online, com o objetivo de gerar ibope 
com publicidade via web ou desacreditar 
uma figura pública, movimento político, 
empresa. Martina Chapman, da Media 
Literacy Experts, afirmou certa vez: 
“Existem três elementos para as notícias 
falsas: desconfiança, desinformação e 
manipulação”.
A manipulação pode ser feita por 
editores ou especialistas em 
mídia, que sabem que as pessoas 
prestarão atenção, se editarem as 
notícias para apontar algum grande 

resultado.
Notícias falsas são propaganda que 
alguns editores de notícias usam para 
ganhar dinheiro com sua distribuição. 
Isso pode gerar muita receita para 
a empresa de mídia, que precisa de 
notícias o mais cedo possível. Ao vazá-la 
em sites sociais como Facebook, Twitter, 
WhatsApp, eles recebem renda, porque 
cada mil ações ou mil tweets traz muito 
lucro para eles. Basicamente, isso é 
feito para gerar lucro e pode enganar 
as pessoas, parecendo sites confiáveis 
ou usando nomes e endereços da Web 
semelhantes a organizações de notícias 
respeitáveis.

No mundo de hoje, isto é desafiador 
porque algumas notícias falsas podem 
mudar todo o impacto de uma história 
e o ponto de vista de uma pessoa 
em relação a uma situação. Notícias 
falsas podem até levar as pessoas a 
desenvolverem o ódio contra outra 
religião, um grupo político, celebridades 
ou empresas.
É importante verificar a fonte de uma 
história, tentar reconhecer o site e obter 
mais informações através do Google. 
É preciso ler além das manchetes. 
Muitas notícias falsas usam manchetes 
sensacionais ou chocantes para atrair a 
atenção. Muitas vezes, as manchetes de 
tais notícias estão em maiúsculas com 
ponto de exclamação. Essas informações 
podem conter datas incorretas ou 
prazos alterados. Você sempre pode 

verificar a data original de publicação de 
um artigo. Também existem sites online 
populares, eles criam sátiras ou histórias 
engraçadas. Conheça-os. 
Existem muitos sites confiáveis para 
verificar a veracidade de fatos, 
como:  https://piaui.folha.uol.com.br/
lupa/, http://nilc-fakenews.herokuapp.
com/, https://www.e-farsas.com/
Abra qualquer um desses sites, 
coloque suas informações / fotos no 
espaço de pesquisa e você poderá 
obter informações genuínas sobre as 
notícias ou fotos que está vendo. Este 
é apenas um método de verificação de 
fatos.

Ir. Laveena de Souza    

Província de Tanmaya - Índia



CSJournal l Ano 2020 - n. 3 7

Ir. Gisela Heitz    

Dinamarca

“Irmã, você acha                                        
que vamos morrer?” 

Este ano de 2020 marca o 75º 
aniversário do bombardeio 
de uma das escolas das 

Irmãs de São José na Dinamarca. 
Lembramos do acontecimento e 
dos muitos que morreram naquele 
dia.
Um dia, durante os últimos meses da 
Segunda Guerra Mundial, em 21 de 
março de 1945, às 11h15 - várias 
bombas caíram - por engano - em 
uma escola das Irmãs de São José na 
Dinamarca. A ala de bombardeiros 
veio da Inglaterra; seu destino era 
a sede dos ocupantes alemães, 
localizada perto da escola. Uma série 
de acontecimentos infelizes levou a uma 
das piores catástrofes da Dinamarca. 
Foi uma tragédia para as Irmãs de São 
José, que administravam a escola para 
meninas e um jardim de infância desde 
1924. Cerca de 500 pessoas estavam 
no prédio e muitas foram salvas. 
Porém, 89 crianças e 18 adultos foram 
mortos. 10 entre os adultos eram Irmãs. 
Este foi um dia de profunda tristeza e 
pesar. 
Uma das Irmãs que sobreviveu foi Ir. 
Helene Rosenberg (1912-2003). 
Num livro, escrito por uma criança 
sobrevivente, Alice Maud Guldbrandsen, 
Ir. Helene fala sobre as horas após o 
ataque da bomba, antes de ser salva e 
levada para um hospital. 
(A seguir, uma citação do livro 
“Tavshed blev min sang / O Silêncio 
se tornou minha música”, lançado em 
2005).
Ir. Helene Rosenberg assim se expressa: 
“Tinha acabado de almoçar, quando ouvi 
um barulho terrível de uma aeronave 
bem em cima do prédio. Era um avião 
danificado que explodiu a alguns metros 
da escola. A escola inteira tremeu 
e fogo e fumaça preta saíram pelas 
janelas. Alguns momentos depois, a 
primeira bomba de um dos aviões, que 

vinha em seguida, atingiu 
a capela e destruiu uma 
das escadas onde muitas 
crianças, juntamente com 
seus professores, estavam 
usando para encontrar a 
saída da escola. A seguir, a 
parte principal da casa foi 
atingida por três bombas. 
No entanto, junto com a 
terceira e a quarta série, 
chegamos ao porão, 
quando fui arremessada 
para frente e vi muitas 
meninas e professores 
sendo soterradas pelos 
muros. Estava escuro como a noite e era 
quase impossível respirar sob o peso 
do monte de entulhos. Não esquecerei 
os gritos sufocados das crianças ... 
“Papai”, “Mãe”, “Jesus”, “Maria nos 
ajude”. Pouco a pouco, as vozes se 
calaram. Depois de um tempo, ouvi 
uma voz trêmula: “Irmã, você acha que 
vamos morrer?” “Sim!”, eu sussurrei. 
“Sim, acho que vamos morrer”. “Você 
acha que vai demorar muito tempo?” 
Eu ouvi a voz perguntando. “Talvez”, eu 
respondi; “Talvez. Mas eu não sei “.
Não estávamos nos movendo ... 
deitadas, impotentes e esperando que 
logo terminasse, entregando-nos à 
vontade de Deus, com medo em nossas 

almas e a palavra do 
Senhor em nossas 
mentes: Eu tenho 
um batismo para 
ser batizado, e quão 
grande é a minha 
angústia até que seja 
cumprido! (Lucas 
12,50). No entanto, 
tínhamos paz de 
espírito e sabíamos que 
“nem um único pardal 
pode cair no chão sem 
que seu Pai saiba” 
(Mt 10,29). O milagre 
estava acontecendo! 

Sem saber como ... de repente a ajuda 
estava próxima ... em uma tentativa 
dramática de me puxar de onde eu 
estava presa e cercada, e eu me libertei. 
Um segundo depois, uma chuva de 
faíscas e vigas queimadas caíram onde 
eu estava deitada ... (p.29-33)
Outro pequeno milagre aconteceu: uma 
cruz de uma das salas de aula foi 
encontrada nas ruínas sem danos, foi 
salva e levada para a casa-mãe. Todas 
as irmãs que foram mortas durante este 
ataque estão enterradas no cemitério, 
onde um memorial foi preparado para 
elas. E em 1953, um monumento foi 
erguido pela cidade de Copenhague no 
local onde estava a escola.

 O monumento aos que morreram, erguido pela cidade de                                      
Copenhague no local da escola

   Ir. Helene Rosenberg

Lembrando o bombardeio de uma escola na Dinamarca 
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Cenas chocantes que atingem  
o coração dos                   
trabalhadores migrantes  
durante o bloqueio nacional

Ir.  Navya Neelamvilail

Província de Pachmarhi - Índia

“Sataria Hembrom e seis outros 
trabalhadores migrantes 
caminharam quase 1.800 km 

de Mumbai para chegar a sua casa no 
distrito de Chaibasa, em Jharkhand, 
viajando até 45 km por dia e sem 
comida às vezes”. Jornal Sanjoy Dey, 
Hindustan Times, 14 de maio de 2020.
A situação de quase 100 milhões de 
trabalhadores migrantes interestaduais 
durante o bloqueio nacional que 
começou em 24 de março, na Índia, 
devido à COVID-19, é chocante e de 
ferir o coração. Centenas e milhares 
deles atravessaram estados por 
muitos dias, na tentativa de voltar 
para casa. Aroon Purie, editor-chefe 
do India Today, o chama de “um dos 
maiores deslocamentos humanos do 
planeta neste século”.
Os trilhos e estradas da Índia 
testemunham a difícil situação dos 
trabalhadores migrantes, durante 
sua longa e árdua jornada. Eles não 
tinham dinheiro, comida e água. Alguns 
deles morreram de fome e sede. Ao 
andar quilômetros e quilômetros, a 
pele de seus pés começou a rasgar, 
causando lesões e hematomas graves. 
As crianças choravam alto, incapazes 
de avançar. Um trem atropelou 16 
migrantes que dormiam nos trilhos à 
noite e morreram instantaneamente. 
Mulheres com bebês recém-nascidos 
e mulheres com parto previsto para 
breve, todas caminharam quilômetros 
juntas. Algumas delas morreram em 
trens especiais, organizados para 
levar trabalhadores migrantes para 
casa.
Os governos central e estadual não 
forneceram comida, transporte e 

abrigo aos trabalhadores migrantes 
da Índia. Eles tinham apenas quatro 
horas de aviso prévio, antes de o 
país entrar em recesso, no dia 25 
de março. Muitas pessoas afetadas 
pela Covid-19, na Índia, agora são 
trabalhadores migrantes que voltaram 
para suas aldeias de vários estados. 
Essas notícias são apenas a ponta do 
iceberg que dá um vislumbre da difícil 
situação dos trabalhadores migrantes 
na Índia. O governo indiano organizou 
missões “Vande Bharat” para trazer 
de volta os indianos presos no exterior. 
Mas não havia feito nenhum acordo 
adequado para transportar migrantes 
interestaduais, a espinha dorsal de 
nossa economia. Os esquemas do 
governo não os atingiu, porque a 
maioria desses trabalhadores trabalha 
no setor informal.
Existem milhões de trabalhadores 
migrantes na Índia trabalhando 
em canteiros de obras, ajudantes 
domésticos, vendedores ambulantes 
e em outros empregos com salários 
diários. “Micro estudos conduzidos por 
institutos de pesquisa e ONGs sugerem 
que cerca de 80 milhões de migrantes 
diaristas estão trabalhando na Índia: 40 
milhões na indústria da construção, 20 
milhões de trabalhadores domésticos, 

7 milhões de trabalhadores do sexo 
e cerca de 12 milhões que trabalham 
em minas ilegais”. Segundo uma 
estimativa, os trabalhadores migrantes 
contribuem com 10% do PIB nacional. 
A vida das cidades é mantida viva pelo 
suor e sangue desses trabalhadores 
migrantes.
A situação dos trabalhadores migrantes 
coloca muitas questões difíceis para 
refletirmos. Podemos estar conectados 
com alguns desses homens e mulheres 
em nosso trabalho ou através de nossas 
instituições. Nós os conhecemos bem 
como também sua situação em casa. 
Por que eles deixaram seus parentes 
próximos e queridos para viverem 
frequentemente em condições sub-
humanas por sua escassa renda? 
Nosso coração sintoniza com o deles 
quando dedicamos um tempo para 
conhecer sua casa e suas condições de 
vida?
Muitas instituições fizeram o possível 
para ajudar esses trabalhadores 
migrantes sem trabalho. Esperamos que 
nosso coração compassivo, alertado 
com sua situação, nos leve ainda mais a 
permanecer conectadas em diferentes 
níveis e nos impulsione para nos 
alinharmos com esses marginalizados, 
agora e no futuro.

  Trabalhadores migrantes retornando ao estado de Bihar
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Um tempo que não 
imaginávamos passar

Ir. Sula Francisca França Costa  

Brasil

“Deus é maior! Maior é Deus, e 
quem está com Ele nunca está 
só. O que seria do mundo 

sem Ele? Pode a dor uma noite durar, 
mas um novo dia sempre vai raiar. E 
quando menos esperar, clareou. Para 
tudo tem um jeito, e se não teve jeito, 
ainda não chegou ao fim” (Rodrigo 
Leite).
No intuito de ajudar de alguma forma 
nosso povo mais vulnerável, fui 
convidada a participar de uma ação 
de enfermagem, por uma semana na 
campanha de vacinação contra a gripe 
influenza, na modalidade de drive thru, 
onde as pessoas idosas vinham de carro 
até o estacionamento do shopping e 
lá era aplicada a vacina. Isso bem no 
auge do surgimento do coronavírus 
em Manaus.  Foram oito dias de 
muita determinação, força e cuidados 
exaustivos para se evitar o contágio.
Eles esperavam ansiosos pela 
imunização, pois se sentiam consolados 
em saber que não iriam pegar a gripe 
influenza. Muitos de máscaras, mas 
dava pra ver o medo nos olhos deles, a 
maioria era acompanhada por familiares. 
Eles agradeciam a equipe formada por 
enfermeiros, técnicos e toda a estrutura 
de saúde do Estado. 
Diversos profissionais foram recrutados 
para a campanha de imunização. Todos 
nós, saímos muito felizes por contribuir, 
de alguma forma, para o bem dessa 
população de idosos. Foram diversos 
os gestos de gratidão expressos 
em palavras em palavras, orações e 
sorrisos.
Agora, estamos em extrema alerta, pois 
o que nos cerca é a proeminência 
da morte e envoltas ao sofrimento. 
As notícias que e acompanhando 
pelos meios de comunicação não são 
boas nem a nível local, nacional e 
internacional.
No dia 08 de abril descobri-me com 

sintomas do Covid-19, com perda total 
do olfato e dor de cabeça permanente. 
Em companhia de Ir. Maria Ana Pinto, 
fui à Unidade Básica de Saúde, no 
bairro. Chegando lá, encontrei rostos 
desolados, pessoas desesperadas com 
falta de ar, febre e com incertezas sobre 
suas vidas. Eu também estava muito 
aflita, porém graças a bondade de Deus, 
o médico que me atendeu disse que 
tinha sintomas leves. Não havia teste 
para diagnosticar a doença, mas tudo 
indicava ser realmente o coronavírus. 
Retornei para casa, em alerta sobre a 
evolução dos sintomas.
Desde então, a comunidade manteve 
uma organização diferenciada. 
Observamos o distanciamento de dois 
metros, evitei tocar nos objetos de uso 
comum, os utensílios das refeições 
foram separados, fiz refeições a 
distância, mantive-me em isolamento 
e usamos máscara em casa, o tempo 
todo. Felizmente meus sintomas foram 
desaparecendo, gradualmente, e voltei a 
me sentir bem e disposta. 
Em nosso bairro, vivemos as tristezas da 
vizinhança. Já se somam muitas mortes 
e pessoas infectadas com sintomas 
graves. O governo do Amazonas 
está se preparando mais para morte 

do que para a restituição da vida. 
Implantaram carretas frigoríficas em 
todos os hospitais de referência do 
Covid-19 para armazenar os corpos; 
as sepulturas, em forma de trincheiras, 
estão abertas no cemitério; há indícios 
de superfaturamento nas compras 
de respiradores e os mais simples 
não suprem a função necessária aos 
pacientes graves; há falta de médicos, 
enfermeiros e técnicos nas Unidades de 
Saúde.
E o que devemos fazer nesse tempo? 
Tempo esse, que não imaginávamos 
passar. Nossos projetos pessoais e 
comunitários foram todos cancelados, 
os estudos e estágios da Faculdade de 
Enfermagem também cancelados, nossa 
vivência com as pessoas foi distanciada 
e as notícias constantes de colegas 
doentes ou mortos pelo Covid-19 e 
pessoas vizinhas da caminhada de 
comunidade.  
E como manter o psicológico forte? Só 
Deus sabe, porém, estamos 
conseguindo, graça ao espírito de 
entreajuda e bom humor. Confiamos em 
Jesus Ressuscitado que nos fortalece a 
cada dia e nos diz para guardarmos a 
paz. Pedimos orações para o Estado do 
Amazonas e para o mundo todo. 

  Comunidade Ousadia ( Ir. Sula ao centro) 
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Paquistão confronta a Covid-19                       
Ir. Permila                  

Paquistão

O Paquistão impôs medidas severas 
para a contenção da Covid-19 
global, incluindo o fechamento 

de escolas, o eliminação de reuniões 
públicas e o fechamento de todas as 
empresas, exceto aquelas que vendem 
apenas mantimentos ou remédios. 
Como um país islâmico, os homens do 
Paquistão têm a obrigação religiosa 
de participar da oração de sexta-feira 
na mesquita, onde muitos se reúnem 
para a oração comunitária. Mas este 
ano, a oração do Ramadã foi feita 
separadamente, dentro das próprias 
casas e não nas mesquitas. Os cristãos 
no Paquistão têm serviços online, 
enquanto alguns se juntam a vizinhos 
em seus ambientes familiares, onde os 
sermões são em voz alta e hinos são 
cantados em coro uníssono.
Muitos cristãos, que vivem de modo 
muito pobre no país, também 
foram demitidos de seus empregos 
e, com pouco acesso à ajuda do 
governo, estão se perguntando como 
sobreviverão. A maioria dos cristãos 
faz trabalhos braçais como varredores 
de rua, faxineira e cozinheira. Estes 
perderam o emprego. E eles vivem 
em famílias numerosas e com várias 
gerações, onde o distanciamento 
social é praticamente impossível. 
Neste momento, no Paquistão, 
um quarto dos paquistaneses não 
tem como comer duas vezes por 
dia.

À medida que o país emite medidas de 
contenção mais rigorosas e obriga as 
pessoas a ficarem em casa, muitos 
assalariados diários - de vendedores 
de comida de rua a engraxates de 
sapatos - agora não ganham uma 
rupia há semanas e passam fome. 
Esta é a grave realidade do Paquistão. 
Os líderes admitiram: “Se fecharmos 
as cidades, de um lado, nós os 
salvamos da Covid -19, mas, de outro, 
eles morrerão de fome”.
O Paquistão, concentrando-se no 
desastre que a humanidade 
enfrenta durante esta pandemia, 
vem incentivando líderes de toda 
a sociedade para mostrarem sua 
solidariedade com as famílias 
enlutadas pela Covid-19. Com a 
Covid-19, muitos muçulmanos 
paquistaneses ricos doaram 2,5% de 
sua riqueza para zakat (caridade), 
com doações para a criação de 
raashan (sacolas de alimentos) 
mensais que fornecem aos diaristas 

e os itens de mercearia básicos aos 
menos afortunados, como lentilhas, 
manteiga, farinha, óleo, açúcar e chá e 
também incluem sabão antibacteriano. 
Estes foram distribuídos especialmente 
durante o Ramadã apenas aos 
muçulmanos pobres. 
Nesse momento difícil, nós, da 
comunidade de Quetta, também 
estamos ajudando aos necessitados, 
fornecendo itens básicos de mercearia, 
como lentilhas, manteiga, farinha, 
óleo, açúcar e chá em fardos. Também 
continuamos a pagar os professores 
contratados para a nossa escola, ao 
contrário da maioria das outras escolas. 
A Covid-19 transformou rapidamente a 
vida como a conhecemos para milhões 
de pessoas em todo o mundo. Muitos 
estão sentindo medo, ansiedade, 
sofrendo dificuldades econômicas, 
isolamento e outras tensões. Como 
comunidade, continuamos a rezar 
por todos aqueles que sofrem desta 
pandemia.

Ir. Mary Ann Mendonca   97  Nirmala 03.05.2020

Ir. Luzia De Barcelos   79  Brasil  06.05.2020

Ir. Irena  Pilz    90  Brasil  13.05.2020

Ir. Teresa Emilia Pinto   88 Nirmala 31.05.2020

Ir. Luke Oliapurath   86 Pachmarhi 04.06.2020

Ir. Valdomira Vaccaro   92 Brasil  08.06.2020

Ir. Maria Flora Lermen   88 Brasil  16.06.2020

         

                               

NOVAS 

  SANTAS

  Irs. Permila e Nasreen distribuindo pacotes de comida em Quetta 
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Criatividade, cuidado                                 
e solidariedade em tempo                       
de pandemia                    
Ir. Ires Lídia Grandi  

Brasil

  Irmã Ires Lídia e doadores da comunidade

Escola de Educação Infantil, Caxias/
RS, fevereiro de 2020. Tudo 
começou na alegria, no 

entusiasmo, no movimento, no desafio 
e na confiança de um ano promissor. 
Professoras trabalhando, planejando, 
partilhando, aproveitando muito dos 
momentos de formação do início do 
ano letivo. Está tudo pronto para 
acolher as crianças. E elas chegam 
alegres, confiantes. Aqueles abraços e 
beijos são trocados entre professoras, 
funcionárias com os pequenos seres 
que vêm em busca de conhecimento, 
sim, mas, sobretudo, de carinho, de 
afeto, de colo, de espaço para brincar e 
de comida. Segundo os nossos planos, 
tudo certo, tudo bem. Mas eis que no 
nosso caminho, se atravessa algo que 
não sabemos bem explicar como isso 
aconteceu: o temido coronavírus. E o 
medo e a incredulidade tomam conta de 
nós. E no dia 18 de março, nossa vida e 
a das famílias mudaram na radicalidade. 
Os pais que trabalhavam, viram o 
emprego escapar de suas mãos. As 
mães sentiram a necessidade de cuidar 
de seus filhos e ficar em casa, as 
crianças sentindo falta e saudades da 
escola e as professoras e funcionárias 
se reportando às necessidades das 
crianças por conhecerem seu estado 
de vulnerabilidade social. Em tempo 
de pandemia, porém, compreendemos, 
que é necessário ter criatividade, 
cuidado e solidariedade e não o 
medo que nos paralisa. E o tempo 
passa... A Professora, sabendo de sua 
importância de estar próximo à criança, 
usa o meio que está a seu alcance para 
chegar perto de cada família: o telefone. 
E a família acolhe essa visita virtual 
com alegria. A Criança ouve a voz da 
professora e consegue dizer o quanto 
quer voltar à Escola. 
E eis que surge uma luz: realizar, na 
escola, uma campanha solidária. E 
essa iniciativa mexeu não só com o 

corpo docente e funcionárias, mas com 
firmas, vizinhos, amigos e pessoas que 
se deixam levar pelo sentimento de 
compaixão. E muitas cestas básicas, 
roupa, kit de limpeza começaram 
chegar. 
O maravilhoso de tudo isso é ver a 
alegria, a presteza e a emoção dos pais 
ao receber uma dessas cestas. Nos 
sensibiliza muito tomar conhecimento 
do que passam certas famílias que 
estão tão próximas de nós. O que mais 
brota em seus corações é o sentimento 
de gratidão. Logo que recebiam o 

telefonema dizendo que poderiam 
buscar, na escola, uma ajuda, 
aí vinha a família e ao receber 
a comida é unânime a frase: 
“Graças a Deus, isso nos ajuda 
bastante”.  
Isso porque nossa Escola é 
Filantrópica, mantida pela 
Associação Caritativo-Literária 
São José. As famílias são oriundas 
de invasões, periferia do Bairro 
Cruzeiro onde estamos situadas e 
Bairros vizinhos. Todas de grande 
vulnerabilidade social, familiar, 
cultural. 
E a ajuda solidária continua hoje 
podendo assim dar assistência 
às famílias em suas necessidades 
básicas e as crianças, melhor 
alimentadas, conseguem 
brincar com mais alegria com 
o KIT pedagógico preparado 
com a ajuda das professoras e 
funcionárias da Escola.
Reconhecemos que, como Escola, 
somos privilegiadas em poder 
trabalhar auxiliando essa clientela 
e sentimos todo carinho, amparo, 
ajuda e apoio da Diretoria da 
Associação Caritativo literária São 
José. 
A coragem está presente, animando-nos 
na caminhada, porque Deus está 
conosco e nos ampara. E como nos diz 
o Papa Francisco:  “A Imaginação é a 
metade da doença; A tranquilidade é a 
metade do remédio; E a paciência é o 
começo da cura!” Alimentos para serem doados
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Centro da Missão de São José                      
de Chambéry                

Este ano, um Deus de promessa, com 
surpresa e graça encheu nossos 
dias quando começamos o 

ano acadêmico em 7 de janeiro. 
Anteriormente conhecido como 
Pensionato São José, o governo deu 
permissão para a troca, passando a ser 
denominado de Centro da Missão de 
São José de Chambéry, pois esse centro 
ajuda meninas que vivem em situação 
de vulnaribilidade. Para atingir nossos 
objetivos, tivemos que planejar, mudar e 
revisar nossa maneira de administrar o 
Centro.
Para nossa surpresa, o Centro está 
lotado, com 60 meninas. Portanto, 
dizemos, com a população local, no 
idioma suaíli: “Asanta Bwana Yesu 
kwa neema yako”, que significa: 
“Obrigado, Jesus, por suas graças”. O 
Centro está se juntando lentamente a 
outras ONGs reconhecidas e a alguns 
patrocinadores, amigos e famílias 
generosos para ajudar a cobrir os 
custos. A maioria das meninas que 
está lá é patrocinada pela Missão CSJ 
da Província Italiana, cujos voluntários 
arrecadam fundos para o nosso Centro 
da Tanzânia.
A Paróquia de Santa Mônica, em Dublin, 
apoia muitas meninas para seus 
estudos e cobrir a taxa escolar  antes 
da faculdade. O orfanato croata e 
a Organização Anglicana também 

apóiam algumas meninas em nosso 
Centro, e uma família dos EUA está 
patrocinando estudantes para sua 
educação e estadia no Centro. Também 
temos alguns “estudantes que pagam 
integralmente”, cujos pais cobrem os 
custos.
A resposta dos pais e responsáveis   
locais foi positiva, pois tivemos uma 
reunião de pais em que expressamos 
nosso futuro e nossas lutas passadas 
para administrar o Centro da Missão 
de São José de Chambéry. Tem sido um 
grande desafio para os pais dar às filhas 
o apoio econômico necessário. Assim, 
muitos pais das meninas com bolsas 
completas de estudo entendem que 
sua filha está tendo uma oportunidade 
no Centro de receber uma educação 
de qualidade e um desenvolvimento 
completo. Às vezes, é muito dolorido 
testemunhar os mais pobres dos pobres 
em sua luta para apoiar generosamente 
sua filha com pertences pessoais 
e produtos de higiene pessoal. Em 
alguns casos, os pais das meninas 
não se importam, nem sentem ou 
pensam ou não compreendem a 

necessidade da filha por seus pertences 
pessoais ou produtos de higiene 
pessoal.
Apesar de vários problemas familiares, 
algumas mães solteiras lutam para 
suprir as necessidades básicas de 
suas filhas, sem derramar lágrimas 
ou expressar sua incapacidade de 
atender essas necessidades. Em 
casos como esses, fornecemos ajuda 
econômica para as necessidades da 
menina. Testemunhamos mulheres 
simples, humildes, boas líderes, 
trabalhadoras, visionárias e generosas. 
Acima de tudo, eles são solidários 
com a sociedade e a Igreja quando 
conseguem.
Somos muito gratas às nossas 
Províncias, Regiões e Missões que 
apoiam as meninas e seus pais no 
Centro da Missão de São José de 
Chambéry, em Songea, por meio de 
orações e visitas ao site, sem mencionar 
as Irmãs que optam pela missão. 
Sabemos que podemos dizer isso 
em suaíli com nossos vizinhos: “Yote 
ni wema”, que significa “Tudo está 
bem”.

Ir. Malathi                

Tanzânia
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