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Estar na primeira página é 
um desafio. Toda vez que 
me sinto responsável 

por isso me pergunto: O 
que devo dizer que, pelo 
menos, pela autenticidade 
é aceitável em uma posição 
tão proeminente? Em tempos 
de pandemia, essa questão 
torna-se ainda mais urgente. 
Neste interminável isolamento, 
a mídia tem sido povoada 
de interpretações cativantes 
que, no entanto, não parecem 
levar a mudanças práticas. 
Mesmo na mídia católica, onde 
as mulheres religiosas têm 
mais voz, encontrei reflexões 
iluminadas e criativas nos 
últimos meses, porém elas 
param no diagnóstico. Mas eu 
me pergunto se há uma força de 
germinação para esses raciocínios.

Dito isso, para ser honesta, 
talvez eu devesse ficar quieta. 
O risco de adicionar palavras 
vazias é grande. Talvez eu 

possa escrever: “2021... Irmãs, 
associados, o que vocês dizem, 
vamos sair?” Afinal, isso é 
realmente tudo que eu tenho a 
dizer. Então, eu poderia concluir 
oferecendo-lhe a história de 
um sonho. Um sonho onde eu 
vejo a mim e a vocês, como que 
saindo “da arca”, onde nos 

abrigamos durante a inundação 
e, timidamente, mas com coragem 
para entrar na criação, pelas 
estradas, entre as pessoas, para 
descobrir o rosto desta “nova 
terra” que o Senhor nos deu. 

Percebo essa fase de 
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preparação para o Capítulo 
Geral, que também prolifera 
com Capítulos Provinciais, como 
um ano de graça. Pergunto-me: 
como evitar o “afogamento” 
em documentos - apenas para 
permanecer na imagem do 
dilúvio - dispersando energias 
em releituras estéreis e, em 
vez disso, favorecendo uma 
germinação de ideias que prepara 
um Capítulo Geral de mudança 
real? “Mudança”, na verdade, 
não é mais o grito de alguma voz 
solitária. A mudança é agora um 
imperativo que ressoa em todas 
as áreas da sociedade humana. 
Mesmo dentro da vida consagrada, 
me parecem aproximar-se as 
margens do rio que uma vez 
separavam aqueles que foram 
guiados pela ideia de que “novo 
é bonito” e “mudança é vida” 
e aqueles que em vez disso 
pensavam que “mudar por mudar 
leva à ruína” e, portanto, é melhor 
mudar apenas se estritamente 
necessário e da maneira mais 
indolor possível. Hoje, as 
videoconferências da UISG e as 
várias conferências religiosas estão 
cada vez mais questionando as 
estruturas que deram segurança 
à vida consagrada no passado, 

assumindo um redesenho total 
do projeto. 

Dar espaço à 
criatividade, apoiar aqueles 
que se atrevem a mudar, são 
palavras novas, ou pelo menos 
a força com que ressoam 
entre nós é nova, como se não 
tivéssemos outra forma, não 
apenas como indivíduos, mas 
como um corpo. São palavras 
que dão esperança porque 
têm um gosto pela liberdade 
do início, quando não havia 
segurança para se libertarem 
porque não havia nada, tudo 
deveria ser construído. 

Mas essas novas ações 
que gostaríamos de ver 
germinar são o objetivo de 
um caminho que a pandemia, 
esperamos, realmente 
acelerou. O primeiro passo é 
aceitar “a experiência comum 
de desorientação”. Não é a 
do indivíduo, a comum. Uma 
experiência que François 
Varillon, sj, não hesita em 
definir como «uma maneira que 
pode levar perto da adoração 
pura», ou seja, nos aproximar 
muito de Deus e da vida. A 
pandemia nos deu um grande 
impulso nessa direção: nunca 

estivemos tão «sintonizados» em 
algo na Terra e nunca assim tão 
juntos “distanciados”. Esperamos 
que a vacina acabe com o vírus, 
mas não destrua esse potencial 
espiritual e que, em nossos 
capítulos provinciais e gerais, 
saibamos como recolhê-lo e 
aprofundá-lo.

O segundo passo é sair pela 
rua e na criação para ouvir o grito 
da vida, tocar e deixar-nos ser 
tocadas pelo mais frágil e ferido. 
Talvez não vejamos germinar entre 
nós a novidade que esperamos 
porque estamos muito presas 
olhando para dentro, olhando para 
as estruturas que precisamos 
mudar, o que temos que manter e 
o que temos que deixar. Também 
não ajuda uma liderança que apoia 
a mudança se falta o impulso para 
a mudança, se faltam sonhos e 
visões. Então, me parece que a 
resposta é olhar “para fora”. Não 
da janela da comunidade, sentadas 
na sala de  TV ou diante da tela do 
computador, mas realmente fora! 
Espero então que nestes meses de 
preparação para o Capítulo Geral, 
todas nós estaremos lá “indo e 
vindo” para enviar a pomba (Gn 
8:6), prontas para sair assim que 
“as águas se retirarem”! 

         
                               

Ir. Louise Zdunich        94   Estados Unidos  27.11.2020 

Ir. Carole Mooney        81   Estados Unidos  04.12.2020 

Ir. Rosalina Zagonel        83   Brasil         11.12.2020 

Ir. Marie-Germaine Monticolo   93    França               20.12.2020 

Ir. Hilde Bahlmann        87   Noruega            01.01.2021

Ir. Rita Maria De Jesus     103   Brasil                12.01.2021

Ir. Clementina Gemelli       88   Brasil         13.01.2021

Ir. Nancy Sutton        90   Estados Unidos  24.01.2021

Ir. Paulette Roux        86   França               27.01.2021
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No distrito de Songea, 
localizado na bacia do rio 
Ruvuma, no sul da Tanzânia, 

cada pessoa precisa de 20 litros 
de água por dia, mas só recebe 
5 litros, o equivalente a 43%.  
Vivemos a riqueza do rio Ruvuma, 
um rio importante no sistema de 
drenagem Sul, que goza de um 
nível saudável e suficiente durante 
as monções, do qual depende.  
No entanto, quase 50% dos 
pobres e das grandes instituições 
comuns, mesmo nós nas cidades, 
e as nossas Irmãs que vivem nas 
aldeias vizinhas, temos falta de 
água limpa para beber e para 
outros fins.

Durante o verão, a maior 
parte dos poços secam, e o nível 
de água é reduzido.  A Tanzânia 
é abençoada com colinas, vales, 
animais selvagens, pedras 
preciosas, e minerais, mas carece 
de recursos técnicos. Quando as 
aldeias estão longe dos riachos 
que se encontram nas florestas e 
vales, é difícil ter acesso à água.

Este ano foi muito difícil com 
o atraso das chuvas, por 
isso assumimos a nossa 
responsabilidade e fomos extra 
cuidadosas, utilizando a água 
com moderação.  As Irmãs da 
comunidade utilizam água que é 
recolhida fora e não é filtrada ou 
tratada.  Esta água é utilizada para 
lavar pratos, roupas e para fins de 
limpeza.

Nós, Irmãs de São José de 
Chambery, somos missionárias 
em 21% das aldeias, das quais 
mais da metade melhoraram 
o seu abastecimento de água. 

No entanto, a maior parte disto 
provém de fontes de águas 
superficiais. Embora os sistemas 
de bombas sejam bastante 
comuns, menos de 60% da 
população consegue  operar 
estas máquinas.  De fato, em 
269 aldeias da região, 89% 
da população ainda considera 
as fontes de água tradicionais 
como um elemento importante 
da situação de abastecimento de 
água.  A captação de água nas 
fontes tradicionais é um ponto de 
escoamento social com grandes 
quantidade recolhida para o 
banho, lavagem e bebedouros de 
gado, bem como para a captação 
de água.  Consequentemente, 
existe uma poluição considerável 
destas fontes.  

Um problema maior do que a 
distância de uma fonte de água é 
a acessibilidade devido à diferença 
de atitude entre a fonte e a aldeia. 
Devido à natureza topográfica 
de grande parte da região, as 
fontes de água encontram-se, 
frequentemente, no fundo de vales 
íngremes de difícil acesso. Isto 
é verdade para quase 90% das 
aldeias, sendo que 30% destas 
têm diferenças de elevação de 
mais de 50 metros.  Esta água 
das fontes é utilizada para lavar 
pratos na cozinha e reutilizada 
para plantas, enquanto a água dos 
poços é preciosa e utilizada para 

beber.
As moradoras do Centro São 

José também enfrentam muitos 
problemas de água. Aumentamos 
a sua consciência sobre o uso da 
água, uma vez que esta é uma 
luta constante para todos.  Tanto 
as Irmãs como o povo em geral 
vêem e experienciam o problema 
da água.  As estudantes são 
acompanhadas e observadas, 
uma vez que têm uma quantidade 
limitada de água para o seu uso 
diário. Elas são encorajadas 
a utilizar baldes de 4 litros. 
Pedimos-lhes mesmo que usem 
poucas roupas. Ou seja, como 
cada estudante tem  uniformes 
do Centro, devem usá-lo,  em vez 
de vestidos coloridos. O uso de 
uniforme  poupa tempo e água, 
o que é importante uma vez que 
testemunhamos muitos lugares 
sem água.  As estudantes também  
não têm sanitários com descarga 
que consomem muita água.  A 
água da louça é utilizada para 
regar a plantação de bananas.

A captação da água da 
chuva não foi planeada mais 
cedo no Centro, uma vez que não 
tínhamos finanças suficientes. Mas 
desde o ano passado, temos feito 
cisternas para recolher a água da 
chuva para vários fins. 

 Recordamos que “MAJI NI 
UHAI” que em suaíli significa «ÁGUA 
É VIDA».

Água é vida   
J  P  I  C

Ir. Malati Devigowda      

Tanzânia
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  Couve-flor na horta da Ir. Fabiyola

Quando menina, cresci vendo 
minha mãe cuidando muito 
bem de uma horta  em casa 

que fornecia uma variedade de 
vegetais para nosso uso diário. 
Nos finais de semana, eu tinha que 
ajudá-la a arrancar ervas daninhas 
e fertilizá-la. Fazia essas tarefas 
sem entusiasmo. Minha mente de 
criança não sabia que eu estava 
cuidando da natureza.

 Um dia no ano passado, por 
impulso, decidi começar uma 
horta. Queria fazer algo ao ar 
livre, pois é uma forma de lazer 
que aprecio e que me aproxima 
da natureza. Eu não sabia 
absolutamente nada sobre cultivar 
vegetais, então encontrei algumas 
pessoas que foram capazes de 
me dar ideias e discutimos o que 
eu queria fazer. Fiz um bom plano 
para cultivar uma horta atraente 
e fiquei muito animada com isso. 
O preparo do solo e o plantio 
foram realizados com precisão. 
Assim começou meu amor pela 
horticultura. Embora tenha 
começado a plantar bem tarde na 
estação, obtive a mais bela safra 
de feijão francês, quiabo, verduras, 
abóbora, alface, berinjela, brócolis, 

couve-flor, repolho e tomate. 
Agora estou animada com a 
perspectiva de cultivar mais 
vegetais.

Portanto, se você estiver 
interessada em horticultura 
vale a pena cultivar uma horta. 
Não há comparação entre o 
sabor de um tomate fresco 
da horta e o de um comprado 
em supermercado sem 
sabor. A natureza do sistema 
alimentar é que os produtos 
da mercearia costumam ser 
cultivados a muitos quilômetros 
de distância, o que significa 
que pode haver dias entre 
a colheita e a mesa. Este 
processo resulta na qualidade 
do produto, frequentemente, 
comprometida.

Embora cultivar seus 
próprios vegetais possa parecer 
trabalhoso para algumas pessoas, 
na verdade é muito mais simples 
do que parece. Mesmo que não 
tenha um quintal, pense em 
começar um horta na varanda ou 
mesmo em um local coberto com 
plantas aromáticas no parapeito 
de uma janela.  Você ficará 
surpresa com a quantidade de 
tomates ou pimentões que pode 
cultivar em um pote!

Se você tem a natureza 
como sua primeira preocupação, 
você será a preocupação dela.

Nas palavras de Joel Osteen, 
“Quando você se concentra em 
ser uma bênção, Deus garante que 
você seja sempre abençoado em 
abundância”.

Minha Horta Orgânica 
Ir. Fabiyola Morris      

Província de Nirmala

Ir. Marie Aline Perrot-Minnot    88  França        28.01.2021

Ir. Blandina Rossi      100 Itália         29.01.2021

Ir. Francis Borgia Kunnathan    91 Nirmala       31.01.2021

Ir. Maria Gabriela Nogueira       99 Brasil          01.02.2021

Ir. Marie Bernadette Richel       96 França        01.02.2021

         
                               

NOVAS 
  SANTAS



CSJournal l Ano  2021 5

 Assentamento Itamarati

O Cuidado com a nossa                            
Casa Comum
Ir. Anari Felipe Nantes    

Brasil

A proteção ambiental, por ser 
um direito coletivo, é dever 
do estado, das organizações 

sociais e de cada cidadão. Isso 
exige atenção e cuidado com o que 
acontece ao nosso redor. Apenas 
quem desenvolve a sensibilidade 
com a proteção e defesa da vida 
é capaz de perceber e lutar pela 
vida ameaçada, em qualquer 
dimensão. Prova disso foi uma 
experiência vivenciada pelas Irmãs 
de São José: Olga Manosso, Marília 
Carra, Neusabete Sant’Ana de 
Freitas, juntamente com o grupo 
dos Leigos e Leigas do Pequeno 
Projeto no Assentamento Itamarati, 
Município de Ponta Porã/MS, no 
final de 2020. 

O Itamarati é o maior 
Assentamento de reforma 
agrária do Brasil. Ele foi 
entregue aos trabalhadores 
rurais no ano de 2003. Dos 
57 mil hectares de terra que 
compõe o   assentamento, 800 
foram distribuídos em Áreas de 
Preservação Permanentes e 
repassado a responsabilidade 
de manutenção e cuidados aos 
próprios moradores. Ressalto 
que essas Áreas de Preservação 
Permanentes ficam localizadas 
em pontos estratégicos do 
assentamento como nascentes, 
cachoeiras, rios, córregos e 
lagoas. O Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária, no ano de 2010, lançou 
o Projeto “Novos Campos”, 
garantindo um recurso de dois 
milhões de reais para todos os 
assentamentos do Estado com o 
objetivo de recuperar as Áreas 

de Preservação Permanentes. 
Moradores afirmam que 
conseguiram comprar muitas 
mudas de árvores nativas para o 
reflorestamento ambiental.  

Tudo estava indo bem até 
que, no segundo semestre de 
2020, algumas dessas áreas de 
Preservação foram invadidas 
por pessoas desconhecidas que 
chegaram e colocaram fogo na 
vegetação, construíram barracos 
para se abrigar e começaram a 
preparar o solo para o plantio de 
soja. Os moradores reagiram e 
iniciou um conflito com uso até de 
arma de fogo.  Como a situação 
ficou insustentável, procuraram 
os órgãos competentes para 
denunciar, porém sem nenhum 
retorno. Aproximava o período 
eleitoral e tudo ficou parado 
apenas na denuncia. Isso causou 
revolta nos moradores pois, 
estavam colocando em risco a 
própria vida e nada era feito em 
favor deles. 

Uma das Leigas do Pequeno 
Projeto faz parte dos moradores 
responsáveis pelo cuidado de 
uma das Áreas de Preservação 
invadidas e procurou as Irmãs 
para partilhar as dificuldades. Foi 
nesse processo de diálogo que 
surgiu a ideia de procurar um 
órgão da imprensa e solicitar  uma 

reportagem 
para denunciar 
o que estava 
acontecendo em 
todas Áreas de 
Preservação. Até 
para encontrar 
um jornalista 
disposto a fazer 
a reportagem foi 
difícil. O fato de 
o assentamento 
estar localizado 
em região de 
fronteira e 

ter muitos grupos envolvidos, 
inclusive pessoas do Paraguai, 
o medo paralisava as pessoas. 
Felizmente foi possível encontrar 
alguém disposto a publicar sobre a 
situação. 

Depois que a matéria foi 
divulgada, ainda continuaram 
fazendo contato com os órgãos 
públicos responsáveis pela 
fiscalização e punição dos crimes 
ambientais e só conseguiram 
a ação da polícia ambiental 
depois do pleito eleitoral. Na 
segunda-feira, depois das 
eleições, os mandados de buscas 
e apreensões aconteceram em 
todo o Assentamento. Várias 
pessoas foram multadas, 
barracos retirados, maquinários 
apreendidos e as investigações 
estão sendo feitas para punir 
os responsáveis por essa ação 
criminosa. A esperança é que de 
agora em diante as autoridades 
se comprometam com a proteção 
permanente das áreas, caso 
contrário, os moradores ficam 
expostos a ações criminosas de 
grupos envolvidos com o crime 
contra o patrimônio público.  

Que essa experiência nos 
inspire a continuar cada vez mais 
comprometidas com a defesa da 
vida e protegendo nossa Casa 
Comum. 
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 Stan Swamy, SJ

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

Advogar a favor                                               
dos Marginalizados 
Ir. Neha Choorathuruthel   

Província de Tanmaya

O Pe. Stan Swamy SJ, foi preso 
e detido pela Agência 
Nacional de Investigação da 

Índia, sob alegações de que ele 
fazia parte de um grupo maoísta 
banido que organizou uma 
manifestação violenta em Bhima-
Koregaon, Maharashtra. É claro 
que o partido governista BJP, tem 
medo de um homem comum como 
o Padre Stan de 83 anos, cuja 
força não deriva do poder de uma 
ideologia sectária, mas dos valores 
e ideais da sagrada constituição 
de nossa Terra. Pe. Stan não 
representa um sistema de valores 
religiosos paroquiais, mas dedicou 
toda a sua vida à emancipação 
dos Adivasis, uma comunidade 
indígena, que foi privada de seus 
direitos humanos fundamentais.

É claro que o partido no 
poder está incomodado com o 
impacto do Padre Stan nas vidas 
dos tribais em Jharkhand. O mundo 
inteiro condenou a prisão de Pe. 
Stan Swamy. As evidências foram 
fabricadas, acusações infundadas 
foram feitas contra ele. Os ouvidos 
do governo estão surdos; seus 
olhos estão fechados para a 
verdade, a justiça, os direitos 
humanos e o laicismo. Quem fala 
contra o governo é estigmatizado 
como Anti Nacional. Onde estão 
nossos direitos fundamentais, o 
direito à liberdade de expressão e 
à própria expressão? Os direitos 

humanos das minorias não devem 
ser discutidos. O governo está 
silencioso e sutilmente tentando 
eliminar as minorias e os ativistas 
do país.

O problema real está muito 
além do que podemos ver. 
O governo colabora com os 
interesses de organizações 
fundamentalistas. Quando elas 
estabelecem agendas falsas, isso 
mutila os valores democráticos, 
o próprio princípio de que se 
gabam. Quem não professa a 
ideologia do regime dominante 
está ameaçado e as minorias são 
obrigadas a viver na insegurança. 
Este é um ataque direto ao nosso 
direito fundamental, à segurança. 
Com base na promessa de “uma 
Índia - uma eleição”, a agenda 
oculta abre caminho para uma 
religião (hindu), um governante, 
um único sistema de negócios, 
de agricultores órfãos e de uma 
economia sem rosto humano. 
O impacto desse cenário é uma 
ameaça à diversidade da nossa 

nação. E isso colocará em risco 
a estrutura fundamental de uma 
Índia pacífica e desenvolvida, 
conforme idealizada pelos 
fundadores de nossa nobre 
constituição.

Nós, que prometemos viver 
pela verdade e pela justiça, não 
podemos voltar atrás. Vamos 
lutar pela verdade e pela justiça. 
Estamos com Stan. Quando um 
‘Stan’ é injustamente preso, 
centenas de ‘Stans’ emergirão 
motivados pelo espírito de nossa 
constituição e pelos visionários 
de nossa nação para apoiar os 
tribais. Ainda acreditamos em 
nossa constituição e em nossos 
direitos fundamentais. Confiamos 
na Suprema Corte e acreditamos 
nos caminhos de Mahatma 
Gandhi. Vivemos pelo ideal de 
‘Só a Verdade Triunfa’. A prisão 
de Stan fez com que muito mais 
pessoas buscassem a verdade e a 
justiça e defendessem os direitos 
humanos. Comprometemo-nos a 
viver para o bem uns dos outros, 
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Pessoas exigindo justiça para Pe. Stan

 Pinerolo - comunidades do Brasil - Visita virtual de Ir. Sally e conselheiras

para o bem comum de toda a 
humanidade. Certamente, somos 
motivadas pelo espírito de Pe. 
Stan e de outros  que, como ele, 

nos cantos remotos do nosso país, 
trabalham incansavelmente pelos 
desprivilegiados. Promovemos 
a paz e o amor como Cristo 

e ninguém pode nos impedir. 
Este incidente nos impele a nos 
comprometer e a trabalhar por 
uma sociedade inclusiva.                                   

Irmãs de São José                                              
  de Pinerolo no Brasil
Irmãs das comunidades 

Brasil

A Congregação das Irmãs de 
São José de Pinerolo, em 
processo de fusão com a 

Congregação das Irmãs de São 
José de Chambéry, está presente 
na região nordeste do Brasil há 
mais de 40 anos. Atualmente, 
estão organizadas em quatro 
comunidades e realizando a 
missão em diferentes realidades. 

Em 1975, o Papa Paulo VI 
convocou um “Ano santo de 
Renovação e Reconciliação”. 
A Congregação de São José 
de Pinerolo decidiu viver esse 
apelo, escolhendo, entre outros, 
um gesto concreto de partilha 
solidária. Foram enviadas três 

Irmãs para Cícero Dantas, Bahia, 
região marcada por graves 
problemas econômicos e sociais: 
miséria, fome, analfabetismo, 
doenças, alto índice de 
mortalidade infantil, desemprego 
e pouca perspectivas para os 

jovens. Diante destas e outras 
realidades, as Irmãs iniciaram um 
humilde trabalho de evangelização 
e alfabetização de jovens e 
adultos. 

A Palavra libertadora de 
Deus, lida e refletida em pequenos 
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 Comunidade de Cícero Dantas – Bahia

Comunidades de Joaquim Gomes  - Alagoas

grupos, foi acolhida  pelos pobres 
e trabalhadores rurais. Uma 
grande luz na evangelização 
veio do movimento nacional das 
Comunidade Eclesiais de Base - 
CEBs, que as Irmãs ajudaram a 
implantar na região. 

A falta de assistência para 
responder aos muitos problemas 
de saúde, levou Irmã Dolores 
a oferecer os seus serviços 
de enfermeira numa pequena 
maternidade. Ainda hoje, depois 
de 23 anos que retornou à Itália 
(desde 1997), é lembrada com 
carinho e gratidão.

No ontem e no hoje, o que 
caracteriza a  missão de Irmãs de 
São José neste pequeno pedaço de 
semiárido baiano, são três linhas 
de ação:  evangelização, educação 
e promoção humana. 

Por ser uma comunidade de 
formação, em Cristinápolis /
Sergipe, boa parte do tempo é 
destinado aos estudos referentes 
às etapas formativas. Por isso, 
a atuação missionária das Irmãs 
é um pouco restrita. Atuam na 
pastoral da criança, catequese, 
infância missionária, celebrações 
da Palavra, círculos Bíblicos, 
visitas às famílias e comunidades 
rurais, serviço de animação 
vocacional. Acompanhamento do 
projeto “Despertar”, que atende 
crianças em vulnerabilidade 
social no horário extraescolar. 
Oferece reforço escolar, atividades 
complementares, esporte e lazer. 
Proporciona, também, curso de 
corte e costura a dois grupos 
de mulheres, com o objetivo de 
criar possibilidades de geração de 
renda, para ajudar nas despesas 
da família, além de viabilizar 
momentos de partilha, interação, 
reflexão e oração. 

As Irmãs também estão 
presentes em Joaquim Gomes e 
Maceió/Alagoas há 33 anos, onde 
continuam a semear tudo o que 
a comunidade, na sua pequenez, 
pode oferecer:  envolvidas na 
catequese, vicentinos, pastoral 
da juventude, do idoso, leitura 
orante, missões nas comunidades, 

visitas aos doentes acamados 
e paraplégicos, escuta e ajuda 
às famílias carentes. Além disso, 
formam, há anos, um grupo de 
Leigos/as do Pequeno Projeto e 
hoje são dois leigos consagrados, 
entusiastas e enamorados do 
Carisma de Padre Médaille. 

Como obra social buscam 
levar à frente: as “Escolinhas” 
para as crianças (de 3 a 5 anos) e 
os Projetos que acolhem crianças 
e adolescentes (de 7 a 17 anos). 
Ao todo, 450 participantes, 
distribuídos em 4 centros 
comunitários, nos pontos mais 

vulneráveis da cidade. 
Desde o mês de março, 

tiveram que fechar a escolinha em 
Maceió, no bairro Ponta Grossa. 
Esse espaço também acolhe as 
mães para realizarem momentos 
de socialização e valorização como 
pessoas. Devido à pandemia, 
esses momentos foram realizados 
em formato de roda livre, dividindo 
as participantes em grupos 
menores e realizando a leitura da 
Palavra de Deus. Também com 
o auxílio de alguns órgãos não 
governamentais foram oferecidas 
ajudas alimentares. 
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Caminhando pela periferia

Ir.  Pratima Kulathunkal e              
Ir. Laveena D’Souza 

Província de Tanmaya

Gulab Ganj é uma vila em 
Madhya Pradesh, Índia 
central, com uma população 

total de 1.844 pessoas. A principal 
ocupação do povo é a agricultura. 
Eles têm dois cultivos sazonais - 
Rabi (safras de inverno) e Kharif  
(safras de monção). As safras 
Kharif  são principalmente arroz, 
milho, soja e amendoim, enquanto 
em Rabi, eles cultivam trigo, 
legumes, mostarda e outros.

Tanto o sistema de castas 
quanto o sistema feudal são fortes 
até o âmago. Os proprietários de 
terra contratam trabalhadores 
externos porque não querem 
que pessoas pertencentes a 
castas inferiores trabalhem em 
seus campos. Devido a isso, os 
moradores locais lutam pela 
sobrevivência.

Devido ao monopólio dos 
homens ricos da sociedade, 
estes aldeões são explorados 
financeiramente e privados 
de todas as oportunidades de 
envolvimento político. Apesar 
das reservas (certas vantagens 
dadas a grupos historicamente 
desfavorecidos), não são capazes 
de funcionar e lutar pelos 
seus direitos, com os poucos 
representantes das castas baixas 
no governo não passam de 
marionetes nas mãos dos ricos. 

A maioria das mulheres são 
analfabetas e limitadas às tarefas 
domésticas. Estão dependentes 
do gênero masculino que utiliza 
as mulheres para o trabalho e o 
seu prazer. Não é raro que estas 

mulheres sejam violadas por 
homens de casta alta.

A aldeia de Gulab Ganj não 
tem visto quaisquer esquemas 
ou projeto governamentais. As 
escolas, que carecem de infra-
estruturas e monitorização, ou 
estão vazias ou têm menos de 
vinte crianças com professores 
pouco qualificados. 

Em meio a essas situações, 
as Irmãs de São José da Província 
de Tanmaya, Índia, mergulharam 
nesta missão no ano de 2019. 
Atualmente, as Irmãs Dorothy 
Beck, Pratima Kulathunkal e 
Madhu Kapil estão continuamente 
visitando as famílias, alertando-
as sobre seus direitos e outros 
assuntos.

O primeiro passo foi tornar 
as mulheres financeiramente 
estáveis. Com o apoio da 
congregação, as irmãs 
organizaram um ‘Programa 
de Treinamento em Bijuterias’. 
Inicialmente, 15 senhoras 
se inscreveram, mas apenas 
oito completaram os dez dias 
de treinamento e receberam 
certificados.

As mulheres estavam 
ansiosas e animadas para 
aprender uma nova habilidade e 
estão determinadas a aceitar o 
comércio de “joias para fantasias”. 

Em sua partilha, Irmã Dorothy 
Beck disse: “Essas mulheres não 
apenas dominaram a habilidade, 
mas tomaram a iniciativa de 
contatar alguns lojistas para obter 
as matérias-primas e comercializar 
os produtos acabados”. Além 
disso, ela acrescentou: “Junto com 
a construção da autoconfiança, 
elas desenvolveram uma 
perspectiva positiva em relação 
à vida. Para a maioria delas, foi a 
primeira chance de sair de suas 
casas pequenas”.

Para Ir. Pratima, foi um tipo 
diferente de programa de 
formação e ela teve que criar um 
clima de confiança para reunir 
essas mulheres. Ela expressou 
satisfação com este treinamento, 
dizendo: “Embora seja o primeiro 
programa de treinamento nesta 
aldeia, sinto a alegria de estender 
a mão para essas mulheres 
marginalizadas. Lentamente, 
podemos criar consciência e 
convencê-las de que a mudança é 
possível por meio delas”.

Tanto a Irmã Dorothy Beck 
quanto a Irmã Pratima têm 
grandes esperanças e planos 
para atingir essas mulheres 
simples  e marginalizadas. Com 
grande segurança, elas disseram: 
“Expandimos nossa missão com as 
pessoas da periferia”.

 Mulheres aprendendo a fazer pulseiras
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Uma experiência nova

Ir. Elisabeth Guo          

Irmãs de São José na China

Que alegria ter podido 
participar do Capítulo 
Provincial da França, 

realizado em 31 de dezembro 
de 2020 para a eleição das 
Delegadas ao Capítulo Geral de 
2021.

Estou muito grata à Irmã 
Jona, Provincial da França-
Bélgica e ao seu Conselho, por 
me permitirem participar deste 
Capítulo como auditora. Para 
mim, foi uma experiência nova e 
importante.

Digo uma experiência nova, 
porque foi a primeira vez em 
minha vida religiosa que participei 
de um Capítulo Provincial de uma 
Congregação internacional com 
vistas à eleição de Delegadas 
ao Capítulo Geral. De fato, para 
mim, como membro de uma 
Congregação diocesana, de cerca 
de trinta Irmãs, não precisamos 
eleger delegadas para participar 
de um Capítulo Geral: todas as 
Irmãs que fizeram seus votos 
perpétuos participam nele.

O que percebi antes de tudo 
foi a participação ativa das 
Irmãs. Embora muitas Irmãs 
não pudessem vir devido às 
normas sanitárias em vigor, elas 
participaram pela oração. 

Os membros deliberativos, 
seja qual for a idade (em 
particular as Irmãs mais idosas), 
participaram fortemente neste dia, 
que foi muito intenso. Elas são um 
bom exemplo de responsabilidade 
para toda a congregação.

Meu segundo ponto é a 
escuta. Tratava-se de escutar não 
só a voz do Senhor invocando o 
Espírito Santo, mas também de 
escutar a outra. As candidatas 
a delegadas puderam expressar 

livremente seus pensamentos 
e preocupações. A Assembleia 
Capitular as recebeu com muito 
respeito, sem críticas nem 
julgamentos. A eleição final 
terminou com paz e alegria, sinais 
efetivos da presença do Senhor.

Estou muito grata por Deus 
ter me mantido na França. Sem 
dúvida, a pandemia que me 
manteve neste país é responsável 
por esse feliz atraso. Agradeço 
também à Provincial, às 
Conselheiras e a todas as Irmãs 
da Província por me acolherem 
e permitirem realizar esta bela 
experiência entre vocês e também 
por ter participado da vida de 
algumas comunidades.

  A comunidade de Bois Joli com Ir. Elisabeth, Irmãs Pascale, Elisabeth, 
Marie Pierre, Anne Marie e Jayarani
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