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Como respondemos
às necessidades
de hoje?
Ir. Philomena Pazhuruparambil
Conselho Geral

N

o Salmo 12, Deus diz: “Por causa
da opressão dos fracos e do
aumento dos necessitados, me
levantarei.” Este é um apelo para cada
uma de nós, para nos levantarmos e
darmos uma resposta
criativa à forma como
estendemos as nossas
mãos aos nossos irmãos
e irmãs necessitados,
próximos e distantes.
Continuamos a ouvir
o clamor dos pobres
de diversos ângulos,
de diversas maneiras.
Também ouvimos
diferentes respostas a
esses gritos. Algumas
respostas fazem
mudanças estruturais
e outras atendem às necessidades
imediatas daqueles que são material,
espiritual e emocionalmente fracos.
Em muitos países, eleições
estaduais e nacionais estão ocorrendo.
Aqueles que lutam para se tornarem
líderes fazem grandes promessas de
governar o país com igualdade, respeito

e dignidade a todas as pessoas. No
entanto, os gritos dos fracos ficam mais
altos. É comovente ler, de diferentes
cantos de nossa congregação, que
nossas Irmãs, junto com os associados,
têm sido muito criativos em seus
programas de ajuda aos outros seguindo
as restrições durante esta pandemia. A
cada dia, ganhamos novas percepções
sobre as maneiras pelas quais podemos
assumir a segurança e integridade de
nossos irmãos e irmãs em nossas mãos,
sem esquecer que eles fazem parte da
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a vida e a missão das Províncias,
Regiões e Missões. Também estamos
discernindo a escolha de líderes
que conduzirão as províncias de
acordo com as direções futuras,
lendo fielmente os sinais dos tempos.
Nesse ponto, é bom perguntar a si
mesmo: há avanços na forma como
agora lemos os sinais dos tempos?
Mudei minha visão sobre meu
apostolado desde que o contexto
mudou? Como posso avançar na
missão, em relação ao contexto
atual, dentro de nossos ministérios
institucionais acrescentando um
pouco mais de postura profética?
Tocando a realidade de hoje, uma
das maneiras de ser profética
é por meio da compaixão, uma
compaixão que todos podem ver,
não ler ou ouvir, mas simplesmente
ver. Podemos nos expandir além

de nossos horários estabelecidos,
para fazer de nossos lugares e de
nós mesmos um lar bem-vindo para o
outro? O Capítulo é um momento para
dar uma olhada ousada em uma nova
abordagem corajosa dos sinais dos
tempos, de modo que cada membro
possa ser levado a se levantar e ver as
mudanças necessárias e participar com
entusiasmo para fazer essas mudanças
acontecerem.
Todos nos países desenvolvidos
ou em desenvolvimento, estão
enfrentando graves crises de saúde,
sociais e econômicas. Esta é uma crise
coletiva. Portanto, o que é necessário
é energia coletiva e compromisso para
reconstruir nossa comunidade e nosso
mundo em geral. O Espírito está nos
convidando a pensar além do próprio
espaço geográfico e a caminhar juntos
com total transparência e abrangência,

esquecendo nossa própria identidade
pequena e trabalhar com a identidade
única de HUMANIDADE. Em toda a
preparação dos capítulos e na criação de
declarações de visão e missão, que cada
uma eleve o espírito de interdependência
em todas as suas formas, a fim de
aumentar essa consciência coletiva.
Podemos não ser capazes de
controlar a pandemia, mas estamos
no controle da maneira como vivemos
nossas vidas em todas as escolhas
que fazemos. Que cada reflexão e
decisão sobre as orientações futuras
e cada líder que você escolher, leve
nossas Províncias e a Congregação a
se levantar e tomar o caminho menos
percorrido. Deixe que as vozes que você
ouve, vozes dos pobres e de outros
que se levantam, formem a visão para
o futuro, um futuro cheio do amor e da
justiça de Deus.

J P I C

Projeto Redução: Fazer uma
dieta à base de vegetais
Ir. Elaine Betoncourt
Estados Unidos

P

rojeto Redução é uma organização
sem fins lucrativos fundada em
2014; é o recurso líder mundial
para soluções climáticas. “A redução
é o momento futuro em que os níveis
de gases de efeito estufa na atmosfera
param de subir e começam a diminuir
continuamente. Este é um ponto crítico
para a vida na Terra - um ponto que
devemos alcançar o mais rápido, seguro
e equitativamente possível ”.
Em 2017, Paul Hawken publicou o
livro aclamado, Projeto Redução: O
plano mais abrangente já proposto
para reverter o aquecimento global,
que influenciou currículos universitários,
planos climáticos locais, compromissos
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de empresas e agências filantrópicas
e muito mais. Em seu livro, Hawken
descreve 100 maneiras que podemos
trabalhar em direção à Redução.
Olhando para as soluções de acordo
com seu impacto no aquecimento global,
lidar com o desperdício de alimentos é a
maneira de n. º 3, consumir uma dieta
baseada em vegetais n. º 4 e a educação
das meninas é n. º 6.
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Mais de 1/3 dos
alimentos produzidos
são desperdiçados.
Nos países pobres,
os alimentos são
desperdiçados devido à
falta de armazenamento
adequado e / ou
dificuldade de
transporte para
os mercados. Nos
países desenvolvidos
os alimentos são
desperdiçados depois
de enviados aos
mercados. Com relação
ao consumo de alimentos, podemos
ajudar na mudança para a redução,
alterando nossas dietas para uma dieta
baseada principalmente em vegetais.
Criar animais para consumo alimentar
não só usa grandes quantidades de
recursos, mas também cria grandes
quantidades de gás metano, que é 27
vezes mais prejudicial ao meio ambiente
do que o dióxido de carbono.

Existem terras adequadas
disponíveis para produzir alimentos
suficientes para toda a população
mundial, sem a necessidade de derrubar
florestas para a agricultura. Mudar nossa
dieta para alimentos principalmente
à base de plantas e eliminar o
desperdício de alimentos juntos faria
uma enorme diferença e nos moveria
substancialmente para a Redução. Das
20 maneiras mais úteis de mover para
a Redução, oito estão relacionadas com
alimentos e quatro estão relacionadas
com o uso da terra. À medida que nos
tornamos mais conscientes de como os

alimentos, sua produção e desperdício,
afetam o aquecimento global, todos
podemos desempenhar um papel para
resolver isso. É digno de nota também
para nós, Irmãs de São José. reconhecer
que estamos entre aqueles que estão
envolvidos no 6º lugar da lista, a
educação de meninas.
O Projeto Redução publica uma
revisão semestral em inglês, francês
e espanhol (disponível no site do
proejto), com a revisão mais recente
contendo pesquisas e análises de
soluções climáticas com dez percepções
principais para oportunidades e

ações em todos os setores. O site e
a Revista Redução apresentam uma
visão geral das soluções que temos
em mãos agora para nos ajudar a
começar a trazer os sistemas vivos
de volta ao equilíbrio. Essas soluções
são ferramentas para todos no que
parecem desafios intransponíveis. Não
são apenas para especialistas ou grupos
selecionados. Como o Papa Francisco
(citando os bispos da África do Sul)
afirmou na Laudato Si: “Os talentos e o
envolvimento de todos são necessários
para reparar os danos causados pelo
abuso humano à criação de Deus”.

Mudanças climáticas
e roupas indesejadas
Ir. Rosemary Wrinn
Estados Unidos

V

ocê já examinou seu armário de
roupas com o desejo de organizálo? Você já considerou que a Mãe
Terra também tem o mesmo desejo? Ela
precisa evitar que bilhões de toneladas
de roupas descartadas cheguem aos
aterros. A decomposição de resíduos
têxteis libera gases tóxicos na atmosfera,
retendo o calor do sol, o que causa
poluição e doenças respiratórias. O
volume de roupas despejado em aterros
sanitários dobrou nos últimos vinte anos,
passando de cerca de sete para 14
bilhões de toneladas. Não é de admirar
que a Mãe Terra não esteja bem. Nosso
planeta está em profunda angústia.
Podemos ajudar a recuperar sua saúde
por meio de nossas ações e escolhas.
É importante expandir nosso
conhecimento sobre como os aterros
sanitários afetam as mudanças
climáticas. Também podemos ficar mais
informados sobre o que muitas pessoas
estão fazendo para criar novos usos
para roupas descartadas. Existem muitas
maneiras de reutilizar e reaproveitar
roupas. Só porque algo não pode ser

vestido, não significa que não possa
servir a outro propósito. Uma blusa
velha pode ser transformada em um
chapéu de inverno e luvas que aquecem
as mãos. As meias podem ser usadas
para fazer brinquedos para crianças e
animais de estimação. A internet oferece
vídeos que mostram como fazer novas
criações.
Também é bom levar roupas que
não precisamos mais para um centro
de doações. E ainda podemos comprar
nossas roupas em brechós e lojas que
as reaproveitam, que vendem apenas

roupas que foram
reformadas
com peças
usadas. Roupas
indesejadas
podem se tornar
lindas roupas
novas. Isso
pode exigir que
mudemos nossa
perspectiva
sobre o uso de
roupas recicladas
e reusadas.
Devemos nos
orgulhar de usar
esse tipo de
roupa, porque
evitamos que as
roupas caiam
em aterros
sanitários e
estamos nutrindo
o bem-estar da Mãe Terra. Em tudo
isso podemos contribuir muito ao nos
tornarmos promotoras dessa missão
global.
Ao longo dos anos, nossa
província americana forneceu duas lojas
de roupas em Kentucky, relacionadas
com nossa missão em Appalachia. Essas
roupas usadas ganharam vida nova nas
casas de pessoas que se encantaram
com compras a preços acessíveis.
Recentemente, uma de nossas
associadas organizou um evento
paroquial para o qual ela convidou
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uma palestrante que é especialista em
reaproveitamento de roupas. Ela exibiu
muitos exemplos de seu trabalho e
compartilhou suas razões para fazer
isso: ajudar a proteger nosso planeta.
Em nossa província, muitas de

nós levamos nossas roupas usadas
para um centro de reciclagem que
desvia mais de 700 milhões quilos
de roupas de aterros sanitários
anualmente.
O destino das roupas

descartadas está em nossas mãos.
Elas vão para aterros para criar gases
tóxicos que nos faz adoecer, assim
como a terra, ou elas são recicladas ou
reusadas para ter uma segunda chance
de vida e ajudar a proteger a Mãe Terra?

P ROVÍNCIA/R EGIÃO/M ISSÃO

Programa Diversidade Cultural
e Resolução de Conflitos
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Brasil

N

os dias 10 e 11 de setembro e
19 de outubro de 2020, as
Irmãs Elisa de Fátima Zuanazzi
e Eliana Aparecida dos Santos
estiveram reunidas com um grupo
de 30 colaboradores da Maternidade
Nossa Senhora de Fátima de Curitiba
para um programa formativo sobre
“Diversidade Cultural e Resolução de
Conflitos.
O conteúdo do programa
abordou temas como: espiritualidade;
comunicação; comunicação não–
violenta; cultura e diversidade;
vivência saudável nas relações. Além
desses temas também trabalhamos
sobre: conflitos e resolução de
conflitos; ouvir atentamente;
engajamento crítico com a diferença; o
papel da empatia para a compreensão
e relações corretas numa Instituição
diversificada. A ternura e o
compromisso de vida, também tiveram
espaço nas reflexões. Todos os temas
foram adaptados para a realidade
institucional. Um tema acrescido ao
conteúdo foi a história Congregacional
das Irmãs de São José, carisma,
espiritualidade e presença no mundo
Cada colaborador foi convidado
a trazer um símbolo que o
representasse, que falasse algo de
si, de sua história. As partilhas foram
ricas e uma oportunidade para dar-se
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Ir. Eliana (primeira da esquerda) e Ir. Elisa (primeira da direita)
com os colaboradores da maternidades

a conhecer um pouco mais. A simbologia
de uma janela foi utilizada e junto um
convite ao recomeço. A motivação
para “abrir a janela” e recomeçar
em algum aspecto da vida despertou
expressões como “preciso recomeçar a
amar, recomeçar a sonhar, recomeçar a
relaxar, recomeçar a sorrir etc”.
Entre as questões que
favoreceram profundas reflexões
destacamos: E a minha comunicação
como vai? O que é comunicação? Como
me comunico? Uma oportunidade para
olhar para si, suas ações diárias, seus
relacionamentos muitas vezes não
saudáveis. Alguém expressou “nunca
pensei em colocar as relações pessoais
em minha lista de prioridades. Agora
percebo como são essenciais”.
O método da Comunicação-Não
Violenta, criado por Marshall Rosenberg,
foi apresentado e amplamente discutido.
Os quatro pilares: Observação,
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Sentimentos, Necessidades e
Pedido, foram trabalhados, inclusive
com exemplos concretos que os
colaboradores trouxeram após
um trabalho em grupo. O método
da Comunicação-Não Violenta foi
bem acolhido e mais que isso, os
participantes tiveram a ideia de criar um
grupo de discussão sobre o método na
Maternidade. Isso os ajudará a identificar
como estão se comunicando e como
podem aplicar em suas vivências diárias,
no ambiente de trabalho, os pilares da
Comunicação-Não Violenta. Além desse,
o tema sobre conflitos e resolução ou
manejo de conflitos foi desenvolvido com
a participação do grupo.
Todo o programa foi desenvolvido
com o intuito de apresentar pistas, dicas
e facilitar as relações no trabalho, bem
como, desenvolver uma comunicação
com empatia e ternura nos diferentes
ambientes.

Um “sim” em unanimidade
Ir. Gemma Valero
(Superiora Geral de Pinerolo)
Itália

G

ratidão, alegria, ansiedade: estes
são os sentimentos que acolheram
o resultado final dos votos que
expressaram, por unanimidade, o “sim”
à fusão da Congregação de Pinerolo
com a Congregação de Chambéry.
Por cerca de sete meses, devido
à pandemia, não tivemos a
oportunidade de nos reunir. Felizmente,
no dia 27 de setembro foi possível.
Foi muito bom poder encontrar-nos
na Casa Mãe de Pinerolo, tanto para
celebrar os Jubileus, 50, 60 e 70 anos
de Profissão Religiosa, quanto para
realizar, em oração, as votações
oficiais, com a escolha individual para
fazer parte da Família das Irmãs de
São José de Chambéry. Para poder
fazer a contagem, esperamos as fichas
enviadas por nossas Irmãs em missão
no Brasil e da Argentina.
Após o pedido formal de fusão,
que enviamos à Irmã Sally M. Hodgdon
e seu Conselho pela festa
de Pentecostes em 2019, a
caminhada continuou com
reuniões via zoom e presenciais,
entre os dois Conselhos Gerais
e com a troca de documentos e
informações para conhecimento
mútuo sobre comunidades,
atividades apostólicas, a
colaboração com os Leigos do
Pequeno Projeto, etc.
Em outubro de 2019, por
ocasião da Assembleia da
Federação em Turim, tivemos a
alegria de hospedar o Conselho
Provincial da província italiana
em Pinerolo por um dia. Com Ir.
Maria Cristina Gavazzi, Ir. Maria
Teresa Lombardi e Ir. Alessandra
tivemos outras oportunidades de
intercâmbio e somos muito gratas
a elas.
Nosso Conselho Geral teve

Da esquerda para baixo: Ir. Ada, Mariapaola e Patrizia,
o alto à esquerda: Ir. Liliana, Mariarita e Silvana

outras belas experiências de
“irmandade”: a Assembleia Provincial em
Roma, em novembro, onde conhecemos
muitas Irmãs da Província Italiana, e
o encontro do Conselho Amplo, em
Roma, de 12 a 19 de janeiro de 2020.
Aproveitamos assim de ricas partilhas
e reflexões e nos aproximamos de uma

Irmãs Mariapaola, Liliana,
Ada (falecida em maio) e Franca

realidade intercontinental imbuída do
mesmo carisma.
Em fevereiro, a visita a Pinerolo
de Ir. Sally, Ir. Ieda, Ir. Philo e Ir.
Mariaelena nos comoveu: apesar
do pouco tempo, visitaram as cinco
comunidades de Pinerolo e a pequena
comunidade de Piossasco (Diocese de
Turim), vivendo “a cultura do encontro”
e nos oferecendo todo seu tempo
com disponibilidade e simplicidade.
A disseminação do
coronavírus, então, nos impediu de
viajar para visitar as comunidades
italianas. Por enquanto, estamos
satisfeitas com trocas virtuais...
Ao longo dessa jornada, por
um lado, nos sentimos
“impulsionadas pelo sopro do
Espírito Santo” que nos animava
a seguir em frente com fé, apesar
das incertezas e ansiedade, e por
outro, fomos encorajadas pelo
acolhimento carinhoso e cordial
do Conselho Geral de Chambery.
A elas realmente agradecemos de
coração. Confiantes continuamos
oferecendo cada passo em direção
à “fusão”, à nossa fundadora
Madre Esperança que, de
Chambéry, em 1825, deu vida à
Congregação de Pinerolo.
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Covid-19 não
interrompe projetos da
CSJ Missions na Tanzânia
Ir. Maria Giovanna Titone
Itália

A

Campanha Panetone de
Solidariedade do CSJ Missioni
estava pronta para começar
quando as restrições à saúde,
devido a Covid-19, interromperam a
produção de panetone, protagonista,
agora indiscutível, por dez anos, das
arrecadações de fundos de Natal do CSJ
Missioni e das mesas de muitas famílias
italianas e além.
As campanhas anuais de
panetone solidário permitiram, nos
últimos anos, dar vida e crescimento
ao Centro São José de Chambéry,
administrado pelas Irmãs de São José
de Chambéry e patrocinado pelo CSJ
Missioni.
O centro, mais conhecido como
Hostel São José, recebe 61 jovens
tanzanianas, 40 delas com bolsas de
estudo, financiadas pelo CSJ Missioni.
A maioria das meninas vem de famílias
de um pai, são órfãs e apoiadas pelos
avós, ou são cuidadas por parentes
próximos. O contexto em que crescem
é o de famílias ampliadas com muitas
crianças e adultos para alimentar, que,
especialmente nas aldeias, vivem de uma
economia de subsistência. Muitas delas
vivem em aldeias próximas a Songea,
que estão num raio de 25 a 100 km,
onde não há escolas secundárias e
universidades. São locais remotos e de
difícil acesso.
Esses anos de captação de
recursos possibilitaram a ampliação
da estrutura do hostel, suprindo as
necessidades essenciais das meninas,
financiando bolsas de estudo e
acompanhando e apoiando-as em
suas vidas estudantis. Só este ano, um
professor particular foi contratado para
melhorar seu aprendizado, dando-lhes
6

aulas de reforço.
A Covid-19 parou a
produção de panetone,
mas não interrompe a
solidariedade! A Campanha
de Natal Online 2020,
intitulada: “Vamos ajudar
as meninas em Songea a
ir para a universidade”, foi
lançada na festa de Cristo
Rei, em 22 de novembro. O
objetivo deste ano é apoiar
as meninas mais brilhantes,
que já estão com bolsas de
estudo no Centro São José,
enquanto continuam seus
estudos acadêmicos.
O acompanhamento
dessas jovens à
maturidade corre o risco
de ser frustrado pela
impossibilidade das famílias
apoiarem a continuidade
de seus estudos. Com o
único título de maturidade,
Ir. Marian (sentada) e Ir. Malathi
as meninas, muitas vezes,
(em pé) com duas meninas do Hostel
voltam para suas aldeias,
voltando para uma vida à
beira da subsistência.
Ao se formar, as meninas têm a
A Campanha de Natal 2020
oportunidade de acessar o mundo
tem como objetivo acompanhar
do trabalho e atividades profissionais
economicamente as meninas que
mais bem pagas. O resultado será uma
obtiveram as notas mais altas no
melhoria no seu padrão de vida e no de
exame para continuar seus estudos
suas famílias. E esse crescimento afetará
na escola pública, passando pelos
gradualmente suas aldeias também.
anos preparatórios (5º e 6º Anos
Ir. Clementina Copia, Presidente
- período após ensino secundário
do Comitê de Missões do CSJ,
e anterior à universidade) e até a
escreve na carta de apresentação
formatura. A bolsa de estudos que a
da Campanha de Natal: “A educação
Campanha de Natal financiará, arcará
e o treinamento globais são a chave
com todos os custos relacionados
para o desenvolvimento na Tanzânia.
aos estudos: taxas escolares
Com pequenos gestos podemos
dos formulários dos 5º e 6º,
garantir 12 meninas à universidade,
mensalidades, materiais didáticos,
permitindo que elas entrem no mundo
alimentação e hospedagem,
com um título completo no trabalho e
despesas de saúde e viagens
em atividades profissionais mais bem
familiares. As meninas geralmente
pagas. Certamente, o principal resultado
estudam do outro lado do país e as
será o aumento da qualidade de vida
famílias nem sequer são capazes
para elas, suas famílias, sua aldeia, sua
de garantir-lhes os custos do
sociedade”.
transporte público.
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Encontrar pessoas
em suas dificuldades
Ir. Jaya Meda
Província Tanmaya - Índia

“L

ockdown” ... “Fique em casa”
… “Fique seguro” são os
slogans globais de 2020. A
pandemia de Covid- 19, em curso, tem
um tremendo impacto em todo o mundo.
Todos testemunharam um forte choque
em todas as esferas da vida. O medo
da doença afetou todos os indivíduos
e a maioria dos países adotou alguma
versão de lockdown impactando todas as
atividades sociais.
Durante esta trágica situação, a
Conferência de Religiosos da Índia,
Bhopal, se apresentou para ajudar o
governo a fazer um levantamento das
pessoas afetadas pela Covid-19 e para
dar-lhes alguma compreensão sobre
como a doença se espalha. Na época,
eu estava fazendo minha formação
de juniorista em Bhopal. Quando me
disseram que faria parte da equipe de
pesquisa, fiquei com medo e ansiosa,
mas depois tomei coragem e disse
que sim. A pesquisa continuou por três
dias. Um breve treinamento foi dado no
início para nos equipar para trabalhar
no campo e cumprir os requisitos. Kits
de segurança foram fornecidos. No
dia da pesquisa, fomos divididos em
pequenos grupos de três. Estávamos
todos preocupados com a reação
do povo, mas também confiantes em
nossas responsabilidades. A maioria
nos recebeu bem e apreciou nosso
serviço, mas alguns estavam relutantes
e hesitantes em revelar quaisquer
detalhes. Foi chocante ver e ouvir a
situação das pessoas, ricas e pobres,
jovens e velhos.
Meu grupo visitou a área
contaminada da cidade de Bhopal. O
equipamento de proteção que usávamos
estava realmente sufocando no calor
do verão. Das 9h às 16h, sem comida

Ir. Jaya e companheiros

nem água, caminhávamos de casa
em casa. Não foi uma tarefa fácil.
Eu experimentei a verdadeira
fome e sede que as pessoas
sofrem. Enquanto caminhava por
várias pistas, vi como as pessoas
estão enfrentando vários desafios
durante esse bloqueio pandêmico.
A preocupação com a saúde, a
alimentação diária e o desemprego
geraram grande tensão e estresse
em muitas famílias. As pessoas foram
vítimas devido ao despreparo e falta
de consciência sobre a pandemia e o
bloqueio.
Durante esses dias, aprendi
muito sobre as lutas do povo que
se tornaram exacerbadas pela
pandemia. Desde o confinamento
a maioria das diaristas ficou sem
emprego, aumentando a pobreza
extrema. Vi famílias lutando por um
prato de comida. Muitos disseram
que não tinham acesso a alimentos,
remédios e outros suprimentos
essenciais. Mulheres e crianças eram
as que mais sofriam com isso.
O bloqueio afetou a condição
física e intelectual das crianças.
Todo o sistema educacional está

interrompido. Embora as aulas online
estejam funcionando, os alunos que
vivem nesta área são de famílias pobres
e não têm instalações para optar pela
educação digital.
A pandemia também afetou a
saúde mental das pessoas. Embora
o governo tenha lançado linhas de
apoio para fornecer orientação e
aconselhamento, aqueles que são
analfabetos ou de setores mais fracos da
sociedade não têm acesso a eles. Muitos
vivem com medo constante de adoecer,
perdem a esperança e enfrentam uma
crise social e financeira.
Estar envolvida com esta pesquisa
me ajudou a tomar consciência da
situação da vida real enfrentada
por diferentes pessoas. Percebi que
as pessoas sofrem não apenas por
causa da pobreza, mas também
podem enfrentar sofrimentos físicos,
econômicos, psicológicos e sociais.
Embora eu não pudesse trazer nenhum
tipo de consolo às pessoas que visitei,
sou grata por esta experiência de ver
as dificuldades que essas pessoas
marginalizadas enfrentam em seu dia-adia. Isso me ajudou a compreender meu
chamado como Irmã de São José.
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A jornada de fé de uma
Associada
Connie Lundgren, associada na região da Dinamarca desde 2005,
compartilha sua vida e sua jornada de fé.

Ir. Gisela Heitz
Dinamarca

C

onnie Lundgren, associada na
região da Dinamarca desde
2005, nasceu e foi criada
em um lar cristão (protestante).
Quando criança, ela não duvidava
do fato de que Deus “estava lá” e
que ela podia orar a Deus. Junto
com sua irmã e sua mãe, tinham
o costume de rezar a oração da
noite. Deus “estava lá”. Até que
um dia sua irmã morreu em um
acidente de carro. Connie tinha
13 anos e orou a Deus para que
Ele deixasse sua irmãzinha viver.
Apesar da oração poderosa de
Connie, sua irmã morreu. Este
trauma e perda dolorosa a fizeram
abandonar tudo o que tinha a ver
com fé, Deus e Igreja. Mas Deus
não abandonou nem deixou Connie.
Um profundo anseio interior em sua
alma a fez tentar muitas buscas,
incluindo caminhos espirituais nãocristãos. Ela visitou um ashram na
Índia, praticou meditação. Como
enfermeira, trabalhou em um
hospital psiquiátrico cristão em
Copenhagen, capital da Dinamarca.
Em 2004, enquanto ela tomava
uma xícara de café com o capelão
do hospital, eles falaram sobre um
centro de retiro das Irmãs de São
José nas proximidades, onde ele
havia passado um fim de semana.
Connie ficou muito impressionada
com a experiência relatada de ficar
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Connie em conversa em Stella Matutina

em silêncio profundo e receber
orientação espiritual. O que ela
ouviu sobre a comunidade das
Irmãs e a atmosfera espiritual
da casa despertaram um desejo
profundo. Connie tinha certeza que
iria passar um fim de semana neste
centro de retiros, chamado Stella
Matutina: “Estrela da Manhã”.
“A partir daí”, disse ela,
“estive lá em retiros regulares
muitas vezes, e na orientação
spiritual. No silêncio as feridas
que a solidão e a dor da morte de
minha irmã deixaram em mim foram
curadas”. Em resposta à pergunta
sobre qual foi o melhor conselho
espiritual, ela disse: “tentar a oração
de centramento de acordo com
o monge cisterciense americano,
Thomas Keating. Estar no silêncio do
coração e encontrar Deus é o que
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mais me beneficiou. Eu encontro uma
presença profunda e amorosa que me
dá algo a mais para viver neste mundo e
fazer a diferença para os outros”.
Estando em contato próximo com
as Irmãs do centro, Connie se juntou ao
grupo de associadas em 2007. Após
sua aposentadoria em 2013, aos 62
anos, ela “estendeu” suas atividades,
tornando-se voluntária na cozinha do
centro de retiro. Um fim de semana
por mês, ela se oferece para ajudar e
dar forma a um belo cenário para os
convidados do retiro. “Procuro fazer
isso apresentando a comida lindamente
e respeitando o silêncio, porque sei o
que significa silêncio”.
O encontro com o capelão do
hospital psiquiatrico, as Irmãs do centro
de retiros e o silêncio, abriram a porta
para que Connie restaurasse sua
relação com Deus e a fé cristã.

Brasil realiza um
Ano Vocacional 2020-2021
Ir. Eliane dos Santos Alves
Brasil

A

Província da Congregação das
Irmãs de São José de Chambéry no
Brasil revive um longínquo passado,
que foi e que é, fonte de inspiração, de
busca da vontade de Deus, de doação
e serviço ao querido próximo. Uma
história, um carisma enraizado nos
mistérios da Trindade, da Encarnação e
da Eucaristia com a missão de ser pão
partilhado.
Foi com espírito de profunda
alegria e gratidão por essa longa e
fascinante história congregacional,
que comemoramos os 370 anos da
Congregação de São José. A celebração
Eucarística se deu em Curitiba/PR, no dia
15 de outubro de 2020. Na ocasião, a
província brasileira deu por aberto um
Ano Vocacional.
Com o tema: “Colocai vossa
alegria em servir” e o lema: “Para que
todos sejam um” (Jo 17,21), o Ano
Vocacional é um convite a intensificar
a opção de seguir Jesus Cristo e a
testemunhar a alegria do Evangelho.
É um compromisso com as vocações
sacerdotais, matrimoniais, religiosas e

NOVAS
SANTAS

missão; intensificar a oração
pelas vocações; proporcionar
experiências de unidade
por meio da animação
vocacional e fazer dos meios
de comunicação verdadeiros
instrumentos para o
despertar vocacional.
Que todos se
sintam convidados e
motivados a fazer parte
Logomarca elaborada para animação
desta história e a viver nosso
vocacional nas redes sociais
carisma de Comunhão, como
leigos e leigas, Juventudes e
leigas, em vista da vivência do carisma
aqueles e aquelas que desejarem unir
da Irmã de São José. É um apelo na
forças nesta caminhada, pois juntos
construção de relações saudáveis
somos mais.
que favoreçam a unidade e a cordial
Neste Ano Vocacional, somos
caridade.
chamados a colocar nossa alegria em
Um dos motivos para realizar
servir, naquilo que somos, fazemos
esse Ano especial foi a percepção de
e vivemos, em qualquer fase da vida,
que muitos irmãos e irmãs, jovens e
sentindo-nos pertença a este corpo
adultos, expressam falta de sentido de
congregacional e consequentemente, ao
vida. Por isso, queremos manifestar
projeto de Jesus Cristo.
nosso compromisso em ajudar às
O itinerário do Ano Vocacional
pessoas a encontrarem sentido
contará com: Hino do Ano Vocacional
para suas vidas. Um deles está na
- projeto de Fé das Irmãs de São
“descoberta de se sentir amado por
José; orações; celebrações; convites;
Deus (chamado). E outro “na beleza
reflexões; encontros formativos; Lives;
de se sentir convocado para colocar
Podcast; partilhas; testemunhos de
os próprios dons e talentos a serviço
vida em missão; entre outras ações
da ação evangelizadora (voc-ação) ”.
importantes.
(Papa Francisco)
O Ano Vocacional será encerrado
Com a realização deste Ano
em 15 de outubro de 2021, durante
Vocacional, a Congregação deseja
o Capítulo Geral da Congregação das
também: tornar seu carisma mais
Irmãs de São José de Chambéry, que se
conhecido nos diferentes espaços de
realizará em Curitiba/PR.

Ir. Rosa Helena Torcheto

85

Brasil

06.11.2020

Ir. Marie Alix Chanron

80

França

06.11.2020

Ir. Marie Jacinta Jorgensen

94

França

08.11.2020

Ir. Marie Aimée Chaumaz

95

França

20.11.2020

Ir. Marie Michèle Montaz-Rosset 92

França

21.11.2020

Ir. Louise Zdunich

Canadá

27.11.2020

94
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A magia na vida de alguém
Ir. Lorraine Marie Delaney
Província de Nagpur - Índia

A

o longo dos últimos meses
de confinamento, muita
água fluiu sob a ponte,
engolfando vidas e meios
de subsistência, indivíduos e
famílias, negócios e empregos
em sua maré turbulenta. Nada
foi deixado intocado pelo vírus.
Todos foram afetados de uma
forma ou de outra.
Dia após dia, podíamos
ouvir as notícias terríveis na
TV, nos aplicativos móveis e
no rádio sobre quantos casos
positivos de Covid-19 surgiam a
cada dia. Isso foi desanimador,
agonizante e trágico.
Alimentamos nossas mentes e
sistema com as estatísticas e
dados mais recentes.
Consideramos a vida e
tudo o mais como certos, como
se devêssemos receber tudo
“de graça” e isso, infelizmente,
é uma das principais causas da
negatividade. Quando tomamos
as coisas como certas, não
estamos agradecendo por
toda a magia que acontece em
nossas vidas diárias.
Gratidão é um modo de
vida e ser grato pelos benefícios
de cada dia é uma forma de
aproveitar a vida e os dons
de Deus. Foi apenas durante
esses meses de pandemia que
percebemos quantas vezes
deixamos de ser gratos: pela
vida; pelo ar que respiramos;
pela comida em nossa mesa;
pelo trabalho que temos; pelos
amigos; reuniões; festas e
diversão. De repente, tudo isso
parou ... assim que a Covid-19
nos atingiu.

Sou grata por estar viva
todos os dias? Não ouvimos
sobre amigos e conhecidos
estarem vivos em um dia e
partirem no outro? Parei para
pensar e agradecer a Deus por
minha própria vida e por estar
viva e livre do vírus mortal?
Não costumamos
considerar as coisas como
certas, como devidas a nós?
E, claro, isso resulta em
reclamações, pensamentos e
palavras negativas. Portanto,
quando reclamamos,
obviamente encontramos
mais coisas para reclamar e
perdemos a alegria de viver
e amar. Isso se torna um
obstáculo para o fluxo de coisas
boas em sua vida.
Vamos relembrar as
palavras de Gautama Buda:
“Vamos nos levantar e ser
gratos, pois se não aprendemos
muito hoje, pelo menos
aprendemos um pouco, e se
não aprendemos um pouco,
pelo menos não adoecemos,
e se adoecemos, pelo menos
não morremos, então vamos
todos ser gratos.” Que essas
palavras sejam uma inspiração
para nós! Como seríamos gratas
pelos amigos e família, pelo
ar e pelo sol, pelos pássaros
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e rastejantes, por tudo ao
nosso redor. A magia da
gratidão é maior do que
qualquer situação negativa e
existem maneiras ilimitadas
de transformar uma situação
negativa em positiva. Tudo o
que precisa é uma prática de
gratidão e a mágica aparece.
Não recebemos luz e
orientação, ajuda ou apoio
em algum momento ou outro
quando mais precisamos? Foi
em momentos como estes,
quando nossas próprias vidas
foram mudadas por uma
palavra de encorajamento
ou consolo, de orientação ou
simplesmente por estarmos
lá no momento certo. Estes
são os momentos mágicos
em nossas vidas, quando
consideramos aqueles
indivíduos mágicos que nos
impactaram.
A constatação do poder
da gratidão trabalhando em
nossas vidas está no fato
de que ela nos faz felizes
e gratos. A felicidade que
experimentamos depois de
expressar gratidão atrai mais
acontecimentos maravilhosos.
E esta é a magia da vida, o
poder mágico da gratidão e de
ser positivo.

A comunicação e o carisma
de Comunhão
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Brasil

A

bem ao “querido próximo”.
Por outro lado, no entanto,
constata-se hoje que há necessidade
de atualizar, de dar às coisas antigas
um sentido novo, e a comunicação
oferece infinitas possibilidades
de inovar e, ao mesmo tempo,
conservar a essência. Dessa forma,
compreende-se também o quanto é
necessária e até vital a comunicação
em todos os seus aspectos para a
vida da Congregação. Conforme foi
verificado, sente-se que a atualidade

fazer chegar a lugares mais remotos as
“boas notícias”. A internet é pelo menos
em potencial, “espaço de comunhão”.
Além das videochamadas, outros
canais nos ajudam a viver essa conexão.
O CSJournal, é um exemplo, o simples
fato de compartilhar as ações diversas
acontecidas nas distintas localidades,
é um fator que possibilita compreender
os aspectos comunicacionais na
Congregação e identifica-se como se
entende, se pratica e se vivencia a
comunicação entre as Irmãs. Também,

comunicação “constrói a
realidade” e deve ser estudada
a partir das circunstâncias em
que ela ocorre.
No decorrer da história
identifica-se
diversos aspectos
evolutivos da
comunicação na
Congregação das
Irmãs de São José,
desde o uso das
cartas, escritas a
próprio punho, ao
uso massivo da
internet, e-mails,
mídias digitais,
redes sociais,
videochamadas,
entre outros.
Um aspecto
importante no
contexto de
comunicação na
Congregação,
talvez, o de mais
relevância é o fator
Irmãs reunidas em videoconferência para rezar pela saúde da humanidade
referente a relação
comunicação, que
sugere, entre outras
coisas, comunicar, compartilhar,
exige um novo comportamento. O
pode-se dizer que o Site csjchambéry é
falar, … com a cultura carismal que
Papa Francisco afirma, em muitas
uma ferramenta que atinge um público
está na essência da Congregação,
ocasiões que a Igreja deve estar em
grande de forma instantânea, e que
um chamado ao aniquilamento,
saída, ir ao encontro das pessoas,
une a Congregação, em especial, em
a humildade. O que se percebe,
comunicar-se de forma efetiva.
momentos de eventos internacionais. O
em muitos momentos, é que há
Ele mesmo dá o exemplo disso,
Site possibilita a publicação diária dos
um choque entre as duas ideias.
seguidamente.
acontecimentos e todas as Irmãs podem
De um lado nossa espiritualidade
O intuito é adaptar-se às
interagir de alguma forma e estar em
tem enfatizado o escondimento, o
novas estradas, reinventar a
sintonia.
aniquilamento, o ser fermento na
comunicação para que ela contribua
Dito isso, conclui-se que a missão
massa que não se vê, mas produz
na propagação da missão de
de comunhão, a busca de relações
efeito, isso atesta que o carisma e
comunhão. Entre os meios utilizados
verdadeiramente profundas e humanas
a espiritualidade da Congregação
na Congregação, as videoconferências
com Deus e com as pessoas e com
influenciam muito o comportamento
são formas de realizar criativamente
a criação, está na base das ações
de “não divulgação” do que se faz.
a missão. Elas respondem a
comunicativas em geral da Congregação.
Por um lado, o fato demonstra busca
necessidades emergentes e validam
Não há, não existe, não é possível
do que é essencial, ou seja, fazer o
a importância da conexão virtual em
comunhão sem a comunicação.
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A história de uma mulher
católica sequestrada
Ir. Saiqa Anwar
Paquistão

O

status das mulheres no Paquistão
difere, consideravelmente, entre
classes, regiões e divisão rural/
urbana, devido ao desenvolvimento
socioeconômico desigual e ao impacto
das tradições sociais tribais e feudais
na vida das mulheres. A Gender
Concerns International relata que
os direitos gerais das mulheres no
Paquistão melhoraram com um número
crescente de mulheres instruídas e
alfabetizadas.
No entanto, as mulheres no
Paquistão enfrentam discriminação
como resultado da sociedade
patriarcal. Alguns dos problemas
enfrentados por elas são violência
doméstica, crimes de honra, estupro e
sequestros, bem como estupro marital,
casamento forçado, conversão forçada
e abortos impostos.
Em nove de setembro de 2020,
Rashida Shrife, uma mulher casada,
de 30 anos, foi sequestrada fora de
sua casa no Paquistão. Ela é uma
senhora católica da província de
Punjab (onde estão localizadas as
cidades de Multan e Lahore). Estava
voltando do santuário mariano nacional

Rashida com seu filho

quando foi sequestrada com seu filho
de dois anos. Sua família testemunhou
o sequestro e imediatamente contatou
as autoridades, mas Rashida não pôde
ser localizada. Ela foi transportada
por quase 846 quilômetros até a
província de Sindh. Foi levada para
lá por um casal, de lá, após um
mês, foi levada para a província de
Baluchistão (aí temos casa em Quetta,
onde está nosso convento principal),
a 311 milhas da província de Sindh.
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Felizmente, deste local conseguiu
fugir com o filho e chegar a uma das
paróquias católicas, onde contou a
sua história e pediu ao pároco para
contactar a sua família.
Depois disso, o Bispo de Quetta,
do Baluchistão, se aproximou de nós
e nos pediu que a mantivéssemos em
nosso convento até que pudessem
entrar em contato com seu pároco
e sua família. Vendo a necessidade
do momento, nós a acolhemos e
mantivemos, ela e seu filho, em nosso
convento até que seu pai viesse para
levá-la para casa. Quando sua família
chegou para levá-la, ela ficou animada
e agradeceu a Deus. Mas a cena mais
emocionante foi a felicidade que vimos
no rosto da criança quando viu seu
avô. Recebemos Rashida e seu filho em
nossoa casa quando fomos informadas
de sua necessidade. Ao fazê-lo,
ajudamo-la e concretizamos o nosso
carisma da hospitalidade como Irmãs
de São José de Chambéry. Enquanto
estava conosco, ela nos contou sobre
sua experiência terrível. Aterrorizada,
ela ficou parada durante o sequestro. A
família, e especialmente Rashida, estava
muito grata às Irmãs que a ajudaram
e cuidaram dela como São José, neste
momento terrível de sua vida. Depois de
um mês, no dia 11 de outubro de 2020,
junto com seu filho, ela voltou para a
família. Aprendemos que, apesar da
experiência angustiante, ela foi capaz de
retomar rapidamente sua vida de onde
havia parado.
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