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A evolução da 
pandemia no 
mundo inteiro nos 

tem imposto situações 
de incertezas, de 
sofrimento e dor, 
mas também de 
oportunidades, de 
transformação e de 
conversão. Todos os 
dias, estamos sendo 
desafiadas a encontrar 
brechas que apontem 
para um futuro de 
esperança. Esperança 
capaz de fazer com 
que nossos olhos enxerguem a realidade 
presente, iluminada pela fé. Aquela fé 
que sempre acompanhou o dia a dia 
da caminhada humana e, sem dúvida, 
tem permitido muitos recomeços e 

descortinado horizontes inimagináveis. 
Aquela fé que recupera a existência e 
o valor da espiritualidade que, por sua 
vez, é capaz de fazer nascer o desejo de 
construir um futuro novo. 

No contexto atual, as pessoas 
parecem estar cansadas de raciocínios, 

pensamentos complexos, e teorias. 
Parecem estar cansadas de consumo 
de bens materiais, de incentivos e 
estímulos que saturam a mente. As 
pessoas querem sentir, experimentar, 
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Construir um futuro 
novo como “Mulheres 
imersas no Espírito, 
conectadas com o 
Mundo”    

Ir. Ieda Maria Tomazini       
Conselho Geral
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vivenciar. Sentir que por detrás de todas 
as coisas e do inteiro universo há uma 
Presença poderosa e amorosa que 
transcende a compreensão humana, 
que não se explica, mas se pode 
experimentar pelo exercício de uma 
fé que se concretiza em atitudes de 
amor, de solidariedade, de compaixão, 
de convivência pacífica com os outros, 
de beleza e de admiração diante 
da grandeza do universo. O cultivo 
desses valores evitaria inimizades, 
discriminações de raça, de cor, de 
classe social e eliminaria as guerras 
entre os povos. 

Uma dessas brechas que 
indicam para um futuro de esperança 
está na proposta do cultivo de 
valores de uma espiritualidade bíblica, 
enraizada nos mistérios fundantes 
de nosso Carisma de Comunhão: 
Encarnação, Eucaristia e Trindade. 
Uma espiritualidade capaz de perceber 
as realidades terrenas como o lugar 
privilegiado para se encontrar com 
Deus e permitir ter a vida transformada 
por Deus e, por sua vez, contribuir 
para mudar a realidade existencial 
emergente. Uma espiritualidade que 
leve à adesão à fé em Jesus Cristo 
revelado na Sagrada Escritura. O Deus 

que, em Cristo encarnado na história, 
se faz humano; o Deus que se torna 
alimento, que se deixa consumir; o Deus 
que, caminhando entre o povo, provoca 
relações de amizade, cordialidade e 
serviço; o Deus que é Trindade, que nos 
faz comunidade.  Uma espiritualidade 
que deixa transbordar o amor pela 
vida e a paixão de viver sem excluir a 
passagem pela dor, pelo sofrimento, 
pela morte para chegar à ressurreição, 
à vida plena. É o cultivo dos valores 
de uma espiritualidade encarnada no 
quotidiano da vida que nos ajuda a não 
negar a vida, a não sermos indiferentes 
à dor e ao sofrimento alheio, a não 
desprezar o cuidado em relação à crise 
ambiental e relacional que machuca e 
fere a humanidade. A espiritualidade, 
quando encarnada, nos faz ver e 
reconhecer Deus presente em tantas 
realidades da vida; quando eucarística, 
faz com que sejamos capazes não só de 
nos comover com e pela dor do outro, 
mas de nos abaixar e oferecer nossa 
compaixão e amizade, de nos tornar 
alimento; e, quando trinitária, nos faz 
compreender que sozinhas não nos 
salvamos e não salvamos a ninguém. 
Somos seres relacionais e nos salvamos 
em comunidade. O cultivo dos valores 

de uma espiritualidade encarnada, 
eucarística e trinitária, confere à pessoa 
a capacidade de tomar decisões em 
favor da vida, afirmando que, em 
comunidade, aperfeiçoamos nossas 
habilidades relacionais e nos tornamos 
mais solidárias, compassivas e humanas.

Neste mundo, onde as coisas 
estão se tornando cada vez mais 
complexas e torna-se sempre mais difícil 
de ler e interpretar os sinais dos tempos, 
podemos contribuir na construção de um 
futuro novo, apropriando-nos de nossa 
espiritualidade embasada nos mistérios 
fundantes da Trindade, da Encarnação 
e da Eucaristia, proporcionando 
espaços, meios e recursos para que 
mais pessoas aprofundem e façam a 
experiência de vivenciá-la no quotidiano 
da vida. Assim, Irmãs, leigos e leigas 
do Pequeno Projeto e pessoas com 
quem trabalhamos, imersas no 
Espírito e conectadas com o mundo, 
desenvolveremos sempre mais nossa 
capacidade de “ver Deus em todas as 
coisas e todas as coisas em Deus”, 
contemplando a Presença amorosa e 
solidária que nos acompanha sempre e, 
como Jesus, assumir nossa história na 
sua beleza e na sua dramaticidade com 
esperança rumo a um futuro novo.

J  P  I  C

Ouvir o grito da terra,                                       
  ouvir o grito do pobre

Ir. Iraci de Fatima Cirino dos Santos
Brasil

O ouvir o grito da terra e do pobre 
perpassa toda da História da 
Salvação. Aproximando esta 

percepção de maneira intencional, há 
de considerar que a Congregação das 
Irmãs de São José de Chambery nasceu 
a partir da escuta do grito. E os gritos 
permanecem conforme a época; talvez 
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seja mais intenso ou menos, 
intenso.

Na história da Congregação, 
o Pequeno Projeto surgiu ao ouvir 
o grito da realidade pós-guerra.  
Ser Irmãs de São José, significa 
ouvir o grito e profeticamente, 
colocar-se a caminho do encontro 
dos gritos do povo sofrido. 

O Concilio Vaticano II faz 
uma escuta atenta do clamor 
dos pobres como voz de Deus.  
A evangelização deve estar em 
relação com os sinais dos tempos 
que se manifestam sobretudo 
no campo social, constituem um 
lugar teológico de interpelações 
de Deus. O contato direto com 
o mundo dos pobres e suas 
diferentes realidades de privações 
leva ao surgimento de novas 
práticas 

Ouvir o grito desperta para 
uma compreensão e uma vivência 
do batismo cristão como um 
chamado a ser profetas do 
Reino de Deus. Essa missão 
profética faz-se ora anúncio ora 
denúncia. Ouvir o grito, desperta a 
espiritualidade da libertação. 

Escolher a vida é o ponto 
de partida para um novo itinerário 
no caminho de seguimento de 
Jesus, que requer uma conversão 
profunda. Também requer 
abertura para integrar e assumir 
a experiência que os pobres 
fazem de Deus e de Sua vontade 
de vida. É neste chão que se 
realizam o encontro com Cristo, a 
vida no Espírito e o caminho para 
o Pai. Testemunhos fundados na 
comunidade e na partilha, numa 
opção contrária ao individualismo e 

à voracidade do ter e suas múltiplas 
formas de exclusão. O desafio é 
colocar-se em sintonia com os 
desígnios de Deus, na escuta dos 
Seus apelos, nos sempre novos 
sinais dos tempos.  

A encíclica Fratelli Tutti do 
papa propõe um modo de amar que 
ultrapassa as fronteiras do espaço 
e da cultura. Mostra o jeito de Jesus 
ao educar a sua comunidade, ou 
seja, parte de um olhar sobre a 
realidade. Há de se abrir os olhos 
e o coração para perceber que na 
realidade vivida pela humanidade 
com a tragédia da pandemia, está a 
necessidade urgente de reconstruir 
juntos uma nova irmandade 
universal. Seja este o horizonte que 
anima cada Consagrada, cada Irmã 
de São José, “uma forma de vida 
com sabor do Evangelho” (n. 1).

Resíduos de plástico poluindo os 
oceanos do mundo

Helga Haass-Männle, LLPP         

Noruega

  Resíduos de plástico espalhados por uma praia

O plástico é um material engenhoso, 
usado em quase todos os lugares. 
Sua base é o petróleo e o gás, 

que são usados principalmente para 
acionar fornos e motores. Energia e 
calor são produzidos, petróleo e gás 
são transformados em água e CO2. O 
dióxido de carbono é agora conhecido 
por ser responsável pela mudança 
climática. Enquanto menos de 10% da 
produção mundial de petróleo e gás vai 
para a fabricação de plástico, quando 
o lixo plástico é queimado, seu resíduo 
também consiste em água e CO2.

Ao trabalhar no tema da JPIC 
sobre reciclagem no outono passado, 
descobri que havia muitas dificuldades 
importantes nessa área que nossos 
políticos ainda não resolveram. A 

produção de CO2 é problemática. 
Problemática também é a exportação 
de resíduos de plástico da Europa e de 
outros países ao redor do mundo para 
países do Sudeste Asiático como Vietnã, 
Filipinas, Indonésia e Tailândia que 
não conseguem lidar com os resíduos 
de plástico de forma adequada. Esses 

quatro países são responsáveis diretos 
por um terço dos resíduos plásticos que 
circulam em nossos oceanos. O plástico 
é um material resistente que não se 
degrada facilmente se não for queimado.

A Interpol, a organização 
internacional de polícia criminal, publicou 
um novo relatório, em agosto de 2020, 
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sobre as tendências criminais no 
mercado global de resíduos plásticos. 
Até janeiro de 2018, a China havia 
recebido a maior parte dos resíduos 
plásticos do mundo. Mas, a China fechou 
suas portas. Então,  o que fazer com 
o lixo plástico? Os resíduos de plástico 
que nós, consumidores, separamos na 
origem e esperamos ser reciclados e 
reutilizados, acabam com criminosos 
que os jogam fora ou queimam. Os 
resultados são praias poluídas e a água 
também. 

O que podemos fazer? Podemos 
diminuir o plástico descartável. Podemos 
fazer com que nossos políticos façam 
algo para lidar com esse problema. 
Podemos trabalhar para fazer com que 
nossos governos rotulem embalagens 
de plástico e outros resíduos de plástico 
para que possam ser rastreados. Cada 
país deve assumir a responsabilidade 
pelo manuseio de seu próprio lixo 
plástico; ele não deve ser espalhado 
na natureza. Podemos apoiar partidos 
políticos que desejam impedir a 

exportação de resíduos plásticos e 
apoiar pesquisas sobre como lidar com 
os resíduos, encontrando processos 
sustentáveis para um material precioso 
que todos usamos e necessitamos no dia 
a dia.

Um grande passo é dado quando 
nossa consciência em torno desse 
problema é intensificada. Quantos de nós 
sabemos de onde vem o plástico dos 
oceanos? 

Vamos trabalhar juntos para 
parar de espalhar resíduos de plástico! 

Dar Continuidade

Durante anos, uma de nossas irmãs, 
Marie-Renée Ract-Mugnerot, 
recolheu e arrumou cartões-

postais que já haviam sido usados   para 
oferecê-los às presidiárias de um centro 
penitenciário.

  Marie-Renée faleceu em outubro 
passado e enquanto arrumava suas 
coisas recuperei todo o material que 
ela usou para reabilitar os cartões, 
pensando em propôr outras irmãs para 
assumir.

Tendo o confinamento 
restringindo as atividades ao ar livre, 
várias Irmãs se ofereceram para 
continuar a missão de Marie-Renée.

Ir. Christiane Roger
França

Várias tardes 
seguidas, as voluntárias 
puseram-se a trabalhar: 
separando, colocando 
papel branco ou 
cartolina colorida para 
tornar mais firme o 
cartão e torná-lo mais 
bonito, encontrar um 
envelope para cada 
cartão.

Também 
recolhemos novos 
cartões e quando o 
capelão da prisão 
veio procurá-los, 
surpreendeu-se ao 
encontrar 6 caixas 
cheias de cartões. Ele 
nos falou da alegria dos internos em 
receber os cartões e escolhê-los para 
enviá-los ou decorar suas celas.

Continuar a missão revivendo 
cartões que poderiam ter ido para 
o cesto não é apenas uma forma 

de participar na proteção do meio 
ambiente, mas acima de tudo de estar 
unido aos presidiários e permitir que 
eles também mantenham vínculos com a 
família.

         
                               

Ir. Marie Aline Perrot-Minnot 88 França       28.01.2021
Ir. Blandina Rossi          100 Itália        29.01.2021
Ir. Frances 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
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Dia Mundial de Oração     
Ir. Marianne Bode  

Dinamarca

Todos sabem sobre o Dia 
Internacional da Mulher, 8 de 
março, e este é realmente um dia 

importante, onde as mulheres chamam 
a atenção para a injustiça e a opressão 
que sofrem em todo o mundo. Outro dia 
importante, o Dia Mundial de Oração, 
comemorado na primeira sexta-feira de 
março, está muito mais escondido, sem 
resultados visíveis. No Dia Mundial de 
Oração, que é dirigido por mulheres e 
relacionado ao movimento ecumênico, 
as mulheres se unem e falam sobre suas 
vidas em seus respectivos países. Todos 
os anos, neste dia, elas se reúnem em 
diferentes lugares ao redor do mundo 
para apoiar umas às outras em oração. 
Isso vem acontecendo desde 1887, com 
as mulheres se unindo em diferentes 
continentes.

Este Dia Mundial de Oração foi 
iniciado por mulheres cristãs dos 
Estados Unidos e Canadá, como uma 
forma de apoiar o envolvimento das 
mulheres na missão em casa e em 
outras partes do mundo. Apesar 
da resistência dos homens, as 
mulheres se organizaram em seus 
comitês missionários, reconhecendo 
a importância dos serviços pessoais 
e de oração realizados durante suas 
reuniões.

Para essas mulheres no século 
19, era muito importante apoiar umas 
às outras em sua missão por meio 
da oração e foi depois da Primeira 
Guerra Mundial que as mulheres 

incorporaram a convicção de que a 
paz mundial estava intrinsecamente 
ligada à missão mundial. Com esta 
constatação, as mulheres renovaram 
seus esforços pela unidade.

A primeira sexta-feira da 
Quaresma foi estabelecida como um 
dia de oração em união pela missão, 
com o chamado à oração feito num 
Dia Mundial de Oração em 1927. 
Em 1930, Helen 
Kim, da Coréia, 
foi a primeira 
mulher fora dos 
Estados Unidos a 
escrever o ordem 
de culto para 
o Dia Mundial 
de Oração e é 
a partir dessas 
raízes que Dia de 
Oração tomou sua 
forma atual.

Este ano, 
2021, as 
mulheres da ilha 
de Vanuatu, no 
Oceano Pacífico 
Sul, prepararam 
a oração sobre 
o tema: “Construir sobre uma base 
sólida”. Por meio dessa oração, elas 
nos permitem compartilhar suas 
vidas, suas alegrias e tristezas.

As Irmãs na Dinamarca 
participam todos os anos e se juntam 
a outras mulheres em oração por si 
mesmas e em todo o mundo. Este 
ano, por causa da pandemia de 
Corona, não pudemos nos encontrar 
fisicamente. Portanto, a comunidade 
de Stella Matutina teve seu próprio 
“dia de oração” com as leituras 
preparadas pelas mulheres de 
Vanuatu.

Sempre tomamos 
conhecimento do Dia Internacional 
da Mulher em 8 de março e isso 

é importante porque lutamos pelos 
direitos das mulheres. Para mim, o 
Dia Mundial de Oração organizado por 
mulheres em todo o mundo é igualmente 
importante, pois nos ajudará, por meio 
da oração, a criar uma base sólida 
para nossa luta contra a opressão. 
Principalmente quando lembramos que 
a ideia para este dia era criar unidade 
entre países e diferentes populações. 

Em nossa oração comum com mulheres 
de todo o mundo, podemos viver nosso 
carisma de unidade.

No próximo ano, na sexta-feira, 4 
de março de 2022, mulheres de todo o 
mundo se reunirão e com elas podemos 
nos unir às mulheres da Inglaterra, 
País de Gales e Irlanda do Norte, que 
prepararão a oração sobre o tema: “Eu 
conheço os planos que Eu tenho para 
você.”

Talvez nós, como mulheres da 
Congregação das Irmãs de São José, 
quando participamos da luta contra 
a opressão  delas, possamos prestar 
bastante  atenção a essas orações  que 
buscam melhores condições de vida para 
as mulheres. 

Ir. Rosa Sambuloski Tulcheski 89 Brasil        20.02.2021
Ir. Theresinha de Oliveira Cardoso 86 Brasil        23.02.2021
Ir. Ursulina Maria Iasi           96 Brasil        23.02.2021
Ir. Marie Gabrielle Gougaud        100 França       28.02.2021

         
                               NOVAS 

  SANTAS
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Os agricultores são a espinha 
dorsal da economia indiana. 
Até 2018, a Índia ocupava o 

segundo lugar mundial em produção 
agrícola. A agricultura é um dos 
maiores setores, responsável por 
cerca de 50% do emprego. Então, por 
que milhares de agricultores indianos 
estão protestando? De acordo com a 
polícia de Haryana, um estado que faz 
fronteira com o território da capital 
nacional, Delhi, em 21 de março, havia 
40.000 agricultores sentados na 
fronteira de Delhi protestando contra 
três projetos de lei agrícolas.

Desde o início do protesto em 
09 de agosto de 2020, 248 
agricultores morreram. Em vão, 
os  tentaram conversar com o 
governo, solicitando que as três leis 
agrícolas recentes fossem revogadas, 
por acreditarem que essas leis 
favorecem os grandes negócios. Os 
trabalhadores estão lutando por todos 
os indianos porque essas leis, na 
verdade, desabilitaram o direito de 
recurso legal para todos os cidadãos. 

O governo não está pronto 
para entender o apelo dos 
agricultores. Em vez disso, os acusou 
dizendo que foram enganados e 
seus protestos são instigados por 
esquerdistas e Naxalitas. Enquanto 
os aricultores protestam, pessoas 
de boa vontade se apresentam 
para ajudá-los, fornecendo-lhes o 
necessário. Durante os últimos meses, 
els enfrentaram noites frias de inverno 
e muitas vezes foram perseguidos 
pela polícia, que espalhou gás 
lacrimogêneo, disparou canhões 
de água e atacou usando lathi (um 
tipo de cassetete policial). Mas nada 

Leis agrícolas                                                               
e agricultores na Índia

quebra o espírito desses homens.
A primeira lei extingue os 

Comitês de Mercado de Produtos 
Agrícolas e permite que os agricultores 
vendam seus produtos em qualquer 
lugar do país para qualquer pessoa, 
mesmo sem licença para vender. 
Essa lei pode ajudar os agricultores 
a vender seus produtos diretamente 
aos consumidores, eliminando os 
intermediários que atualmente obtêm 
enormes lucros dos clientes. Mas em 
nenhum lugar esta lei menciona o Preço 
Mínimo de Apoio que os protegeu. Os 
agricultores estão preocupados que, 
sem isso, os participantes corporativos 
tirem proveito deles e eles possam ter 
que vender seus produtos por menos.

A segunda lei permite um 
contrato entre os agricultores 
e empresas. Se este ato for 
regulamentado adequadamente pelo 
governo, os lucros e perdas serão 
arcados igualmente pelos trabalhadores  
e pelas empresas, criando uma 
combunação saudável para ambos. 
Porém, se isso não for regulamentado 
adequadamente, os contratos podem 
ser a favor das empresas, tornando os 
agricultores seus escravos.

A terceira lei retira cereais, 
leguminosas e outros alimentos da lista 
de commodities essenciais, permitindo, 

assim, investimentos estrangeiros no 
setor agrícola. Isso ameaça empurrar a 
agricultura dos pequenos agricultores 
para as mãos dos ricos e transformá-
los em marionetes em seus próprios 
campos.

As duas últimas leis podem fazer 
com que grandes empresas assumam 
a agricultura. Sem quaisquer emendas 
a essas leis propostas, as corporações 
terão grandes lucros em detrimento 
dos agricultores. O governo precisa ter 
regulamentos rígidos para defender 
os direitos dos agricultores. O atual 
governo não mostra interesse em fazer 
isso.

A maioria dos aeroportos, 
ferrovias e sistemas de transporte e 
telecomunicações já foram vendidos 
para interesses comerciais. Embora 
o partido no poder renuncie aos 
empréstimos de dois proprietários 
corporativos principais, Ambani e Adani, 
na Índia, ele não tem coração para o 
homem comum. Os agricultores, as 
indústrias de pequena escala e a classe 
trabalhadora arcam com o peso dos 
impostos. Desde 2014, a democracia 
indiana está em perigo. A mídia é 
controlada pelo partido no poder e a 
voz dos sem voz permanece oculta, 
enquanto os empresários bilionários 
são apoiados.

Ir. Laveena D’Souza
Província de Tanmaya - Índia

  Agricultores protestando fora de Delhi
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agradecem, porque não podem sair, 
e nos consideram uma bênção nesta 
ajuda. Agradecemos ao Senhor, que 
nos permite ajudar e fazer mais 
alguns irmãos sorrirem. A Abadessa 
nos confidenciou que elas estão 

experimentando a beleza da DOAÇÃO: 
mais perdas e a Providência chega 
sempre mais.

Em um mundo de dor, nós 
semeamos gotas de amor que fazem 
bem ao coração. 

         
                               
Este período histórico excepcional 

que estamos vivendo perturbou 
toda a normalidade da vida e 

tudo parece estar indo para o pior. 
Como comunidade religiosa, aqui em 
Foligno (PG), bastante isolada de 
outras comunidades da Província, há 
muito tempo, olhamos em volta para 
compartilhar momentos de oração e 
serenidade fraterna com as outras 
comunidades religiosas presentes no 
território. Com o Mosteiro de Santa 
Lúcia também nasceu uma pequena, 
mas bela missão de compartilhar bens 
materiais, que vêm da Providência, 
o que nos permite ajudar algumas 
famílias em dificuldade que não 
pertencem ao projeto Cáritas da 
Diocese. 

A súbita pobreza criada não 
extinguiu a consciência do valor da 
dignidade humana e, portanto, surgiu 
a necessidade de chegar a essas 
pessoas delicadamente. A providência 
semanal chega ao Mosteiro e quando 

o telefone da nossa comunidade toca 
e uma voz diz: “Aqui está Santa Lúcia!” 
e nós respondemos: “Aqui é São 
José!”, então, colocamo-nos a caminho: 
vamos buscar comida, embalamos os 
pacotes, dependendo da quantidade 

de alimentos, e então chegamos aos 
nossos agora amigos, e a Caridade 
circula e se expande. Começamos com 
duas famílias e, aos poucos, a jornada 
aumentou um pouco.

As irmãs do Mosteiro nos 

Pandemia e Solidariedade

Ir. Loredana Camus
Itália

É uma imensa alegria, para nós poder compartilhar, com vocês, os bens da Providência, sabendo que, 
através de vocês, também podemos alcançar famílias necessitadas de nossa cidade. O Senhor 

realmente não nos deixa perder nada. E muitas vezes, essa pergunta surge entre nós na comunidade: 
por que o Senhor continua a nos abençoar com sua Providência? Talvez a experiência que estamos 
vivendo juntas nos ajude a entender que os dons de Deus nunca são apenas para aqueles que os 

recebem, mas que um dom dado a nós nunca é feito apenas para nós, mas nos chama a nos tornarmos 
o presente de Deus para os outros. Todos os dons seguem essa lógica. Nossos agradecimentos vão 
para vocês, queridas Irmãs, com todo o nosso coração, porque vocês nos permitem e nos ajudam a 

tornar tudo isso concreto. Na verdade, aquilo que, pela nossa forma específica de vida, não é possível 
para nós e, nem sequer, nos pedem para viver “na linha de frente”, graças a vocês nós a expressamos 

como ela é, um modo oculto e silencioso. – As Irmãs do Mosteiro de Santa Lúcia de Foligno.

 Ir. Ermelinda, Ir. Cecília, Ir. Eleonora, Ir. Teresa Antonietta e Ir. Loredana
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Colocando uma mola                                          
   em nossos passos

A Irlanda teve sua primeira vítima 
da Covid 19 em março de 2020. 
Estávamos preparadas até certo ponto, 
pelas notícias mundiais, para a rápida 
propagação da doença de um país para 
outro e as terríveis consequências que 
ela trouxe.

Os efeitos do bloqueio e a 
incapacidade das pessoas de visitarem 

Ir. Celine Duffy
Irlanda

   da esquerda para a direita estão as Irmãs Joan 
Barnes, Eileen, Sarah e Joan K

suas famílias e 
amigos foram tempos 
muito difíceis. O uso 
de máscaras e a 
manutenção da distância 
social eram difíceis 
para certos setores da 
sociedade.

Missas públicas 
foram suspensas. 
Felizmente, nossas 
emissoras nacionais 
tinham missa na televisão 
todas as manhãs. A 
reação dos fiéis foi 
maravilhosa, pois os 
manteve unidos em 
oração.

O fechamento de 
escolas, lojas e 
restaurantes e a redução 
das viagens a um raio 

de cinco quilômetros foi difícil 
para muitos. A cessação dos 
esportes coletivos também foi um 
sofrimento para os jovens.

Cada uma de nós, à sua 
maneira, continuou atendendo 
às necessidades de quem podia, 
onde podia. Continuamos a 
ser uma presença onde somos 
necessárias.

Tendo sido vacinadas nas 
últimas semanas, seguimos em 
frente com esperança renovada.

No dia 17 de março, juntos 
na Comunidade Raheny, 
celebramos a festa de São 
Patrício, nosso Padroeiro Nacional, 
que nos deu um impulso. Na festa 
de São José voltamos a nos reunir. 
Em ambas as ocasiões, estávamos 
unidas em oração e tivemos 
festividades maravilhosas.

  da esquerda para a direita são                                   
Irs. Marian, Celine, Joan Margaret

Ir. Oliva Camatti                     97 Brasil        09.03.2021
Ir. Giovanna Teresa Marcelli 85 Itália        21.03.2021
Ir. Winifred Kundukulangara 86 Tanmaya    24.03.2021
Ir. Rita de Cássia Nogueira  81 Brasil        27.03.2021

         
                               NOVAS 

  SANTAS
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Em outubro de 2019 recebi um 
e-mail do Sr. Dougal Hewitt, vice-
presidente executivo e chefe 

da missão da Providence St. Joseph 
Health/Providência da Saúde São José, 
Califórnia, Estados Unidos, convidando-
me para fazer parte da equipe deles 
como Chefe da Missão em Hyderabad, 
Índia. Para mim foi um conceito 
totalmente novo. É tudo sobre a Eficácia 
da Missão, que eu tinha ouvido falar 
antes, mas nunca tinha explorado.

Em janeiro de 2020, participei 
da Conferência para Líderes de 
Missão realizada na Califórnia e tive 
a oportunidade de conhecer e ouvir 
sobre as funções e responsabilidades 
dos Líderes de Missão. Foi estonteante 
quando encontrei dezenas deles, 
ouvi suas histórias e voltei com muito 
material impresso, que devorei e 
estudei.

No início de fevereiro de 2020, 
Dougal Hewitt e Ir. Sharon Becker, 
CSJ, de Orange, Califórnia, que é 
vice-presidente do Conselho de 
Patrocinadores, visitaram Nagpur, 
conheceram nossa liderança e 
explicaram minha função. Juntos, 
visitamos os escritórios e cuidadores 
recém-empregados (eles não são 

Ir. Lorraine Marie Delaney

Província de Nagpur - Índia 

Transformando a Saúde para um 
Mundo Melhor 

chamados de funcionários), 
em Hyderabad. Essa visita foi 
providencial, pois, logo a Covid 
atacou prendendo a todos nós e 
impedindo qualquer mobilidade 
dentro ou fora do país.

Depois de conversas 
regulares, reuniões virtuais 
e telefonemas, em 1º de 
março de 2021, eu finalmente 
estava integrada, iniciada no 
Providence Global Center, em 
Hyderabad. Meu papel como 
Líder da Missão é ajudar a 
equipe a fazer a conexão com 
os valores e a herança da 
Providence Saúde e como eles 
formam o ministério hoje e 
no futuro. Certamente, existem 
outras dimensões, mas este é o 
núcleo.

Nossa missão é que: “Como 
expressões do amor curador de Deus, 
testemunhado através do ministério 
de Jesus, somos firmes em servir a 
todos, especialmente aqueles que são 
pobres e vulneráveis.” Esta missão é 
vivida na e através da concretização 
de cinco valores bíblicos: compaixão 
(Mt 4:24), dignidade (Gn 1:27), 
justiça (Mi 6: 8), excelência (Col 3:23) 
e integridade (1 Jo. 3:18). Estes são 
os alicerces da nossa visão: Saúde 
para um Mundo Melhor.

Nos Estados Unidos, a 
Providence St. Joseph Health 
atende em vários estados, com 51 
hospitais, 1.085 clínicas, com 20 mil 
cuidadores, 38 mil enfermeiras, 25 
mil médicos.Em Hyderabad, Índia, 
o foco está em pesquisa, inovação 

e transformação para ajudar os EUA a 
oferecer melhores serviços de saúde. 
Todos os nossos cuidadores são 
engenheiros de software altamente 
profissionais com vasta experiência 
internacional a oferecer melhores 
serviços de saúde. 

Em março, comecei a trabalhar 
em casa, tendo recebido o equipamento 
mais recente diretamente de Hyderabad 
para possibilitar a minha participação 
em reuniões do Conselho, reuniões 
com algumas pessoas na Califórnia 
e entrevistas pessoais, chamadas de 
reuniões de aperto de mão. Eles são 
muito agradáveis porque eu conheço 
pessoalmente os cuidadores.

Em breve, espero me mudar para 
Hyderabad, a fim de ministrar com mais 
eficácia no local.

  Ir. Lorraine Marie com Ir. Sharon CSJ 
Orange e Dougal Hewitt

Ir. Antonia Cesta   99 Brasil        01.04.2021
Ir. Enedina Pierdoná            83 Brasil        05.04.2021
Ir. Mirian de Lourdes Marin  80 Brasil        11.04.2021
Ir. Aloysius Kachapallil  84 Pachmarhi 13.04.2021
Ir. Zenaide Bernardi            96 Brasil        14.04.2021
Ir. Isabel Valiyaveetil            92 Tanmaya    17.04.2021

         
                               NOVAS 

  SANTAS
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Liderança baseada                                                
  no autoconhecimento                        

Ir. Barbara Bozak                

Estados Unidos

Cada Irmã de São José é chamada a 
ser uma líder, onde quer que more 
e trabalhe, seja qual for o seu 

ministério. Toda professora, assistente 
social, enfermeira, ministra da pastoral, 
advogada, tesoureira. . . é chamada 
para a liderança quer receba ou não o 
título de “líder” ou tenha autoridade. 
Uma líder é aquela que é colaborativa, 
ouve com respeito e inspira os outros 
a se tornarem o que têm de melhor. Se 
é verdade que uma pessoa não precisa 
de uma posição de autoridade para ser 
um líder, também é verdade que nem 
todos que têm autoridade são líderes. 
Nem toda superiora, seja ela superior 
local, provincial ou superiora geral, é 
uma líder, mesmo se lhe dermos esse 
título.

Uma verdadeira líder é aquela 
que desenvolveu habilidades 
interpessoais e se preocupa que 
os outros cresçam e desenvolvam 
seus dons e talentos. Ela é uma boa 
ouvinte, capaz de realmente ouvir as 
palavras do outro e o que está por trás 
dessas palavras. Ela é compassiva e 
empática, não comandando os outros, 
mas caminhando com aquelas a 
quem serve. Contudo, a compaixão, a 
empatia e a capacidade de realmente 
ouvir o outro são dons com os quais 
não nascemos, mas são habilidades 
que podemos aprender e que nunca 
paramos de desenvolver.

Como humanos, somos seres 
emocionais e racionais, bem como 
espirituais, e é importante desenvolver 
todos os aspectos de quem somos. 
Na vida religiosa, nosso tempo de 
formação concentra-se no espiritual e, 
ao longo de nossas vidas, a formação 
permanente também está focada no 
espiritual. Cada uma de nós também 

tem a oportunidade de desenvolver 
nossas habilidades intelectuais e 
ter uma formação profissional. Mas, 
curiosamente, muitas vezes somos 
encorajadas a suprimir nossas emoções, 
sob o pretexto de manter o controle. 
No entanto, as emoções são um 
componente essencial e importante de 
nossa humanidade. Não podemos negá-
las; precisamos valorizá-las, reconhecê-
las e aprender a gerenciá-las. E este é 
um processo que dura a vida toda.

Nossas interações são moldadas 
por nossa própria família, nossa 
própria infância, nossas próprias 
experiências de crescimento e na vida 
religiosa, com as experiências de cada 
pessoa sendo únicas. Como humanos, 
aprendemos a reagir às pessoas e 
situações por meio dessas experiências 
e nossas respostas imediatas são 
frequentemente inconscientes. Quando 
não reconhecemos quais emoções 
impulsionam nossas respostas 
automáticas, ficamos na defensiva 
e agimos impensadamente, sem 
considerar como nossas ações afetam a 
outra pessoa. É importante responder 

com consciência, passar da resposta 
inconsciente para a consciente. Visto 
que os melhores líderes são aqueles 
que sabem ouvir e ser sensíveis ao que 
motiva o outro; para ser uma boa líder 
devemos primeiro nos conhecer e o que 
nos motiva, quais situações ameaçam 
nosso ego ou identidade. Ter consciência 
de como reagimos e de como nosso 
comportamento afeta as pessoas ao 
nosso redor, tanto positiva quanto 
negativamente, é uma etapa importante 
nesse processo. Para conseguir, 
precisamos querer nos conhecer e estar 
dispostas a nos esforçar para isso. Pode 
significar reservar um tempo todos os 
dias para examinar como eu interagia 
com os outros, quais eram meus 
sentimentos nessas interações e por 
que me sentia assim, só então poderei 
melhorar a maneira como interajo com 
os outros.

O desenvolvimento de nossa 
capacidade de liderança não é algo 
que acontece automaticamente quando 
assumimos responsabilidades, mas 
um processo no qual cada um de nós 
precisa trabalhar todos os dias.
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Os transgêneros, comumente 
conhecidos como Hijras, são 
uma comunidade marginalizada, 

abusada, desprezada e cruelmente 
negligenciada na Índia. Eles fazem 
parte de nossa sociedade e todos 
compartilham os direitos de todos os 
outros cidadãos de nosso país. Os vários 
tipos de discriminação com base em sua 
classe e desordem de gênero tornam 
a comunidade um dos grupos mais 
estigmatizados e destituídos de poder da 
sociedade indiana.

Nós, as Irmãs de São José, 
Bathalapalli, Andhra Pradesh, 
em colaboração com o Fundo de 
Desenvolvimento Rural, organizamos 
um acampamento médico para os 
Transgêneros de Guntakal em três 
de março de 2021. O objetivo do 
acampamento era identificar as 
questões médicas e psicológicas e as 
necessidades deste grupo. A equipe, 
formada por médicos, enfermeiras, 
conselheiros e técnicos de laboratório, 
organizou isso em uma área rural 
chamada Círculo Valmiki, onde vivem 
50 transgêneros. Interagimos com 
43 deles que estiveram presentes no 
acampamento.

Ao coletar os dados necessários 
sobre eles, percebemos que a maioria 
enfrentava diversos problemas de 
saúde: problemas relacionados ao 
assédio; penas ilícitas; abuso sexual e 
mental; violência e privação de direitos 
humanos; entre outros. Essas pessoas 
geralmente são rejeitadas por suas 
famílias e outras organizações sociais 
e enfrentam várias formas de exclusão 
social. Por serem privados de educação 
adequada, cuidados de saúde e meios 
de emprego, eles são mais comumente 

forçados a formas de mendicância 
ritualizada. Condenados ao ostracismo 
pelos entes queridos e constantemente 
perseguidos pela polícia, eles formam 
pequenos grupos para sua própria 
proteção. Esses grupos são liderados 
por um “guru” ou figura materna. Na 
melhor das hipóteses, os grupos apóiam, 
nutrem e fornecem uma segurança 

semelhante à de uma família para seus 
membros. Precisando se proteger, eles 
até desenvolveram sua própria língua 
- uma mistura de hindi, farsi, urdu e 
um pouco de árabe. A maioria deles 
não tem educação e, combinada com a 
discriminação que enfrentam, conseguir 
um emprego regular é quase impossível.

Na sessão inaugural do 
acampamento, a juíza local 

Tangamani deu uma formação sobre 
conscientização a respeito de esquemas 
de bem-estar e direitos legais. Ela os 
incentivou a participar ativamente na 
melhoria de suas vidas. Além disso, ela 
garantiu que, caso enfrentem algum 
problema com o departamento de 
polícia, como o não atendimento de 
seus casos, os transgêneros podem 

abordar diretamente 
o tribunal local e 
buscar justiça. Esta 
mensagem deu-
lhes grande alívio e 
esperança para o 
futuro.

Ao 
concluirmos o 
acampamento, 
percebemos que, 
o que temos feito 
é apenas plantar 
uma semente de 

esperança nos corações desses 
desprivilegiados e esperamos construir 
sobre isso para fazer a diferença na 
vida dessas pessoas. A mudança não 
virá tão cedo para eles.  É necessária 
uma abordagem positiva de suas vidas. 
Quanto ao plano futuro, visitaremos 
esta área todos os meses para fornecer 
assistência médica, suprimentos 
nutricionais e educação básica.

Oferecendo conforto para 
transgêneros

Ir. Pauline Pookoden e                
Ir. Sangeeta Ambackattu

Província de Tanmaya - Índia

         Nota do editor na Índia, “transgênero” refere-se aos eunucos, sejam 
eles eunucos desde o nascimento ou homens que foram castrados, 

muitas vezes, em rituais ao ar livre. 

  Irmãs Pauline e Sangeeta com Transgêneros – Foto do Grupo

   Ir. Sangeeta dando assistência médica 
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Havia um plano de que todas as 
jovens Irmãs na Europa iriam 
juntas-se  em peregrinação a Le 

Puy em 2020. No entanto, o plano falhou 
quando a Covid-19 atingiu o mundo 
inteiro. Mas isso não desencorajou o 
grupo de se encontrar.

A solução foi encontrar-se online 
no ZOOM! 

Nosso primeiro encontro 
aconteceu em 25 de julho de 2020 com 
13 membros mais jovens, residentes na 
França, Noruega e Itália, reunidos para 
compartilhar suas visões e reflexões. 
No início, com o uso de símbolos, cada 
uma se apresentou. Assim passaram a 
conhecer-se melhor e a apreciar os dons 
únicos de cada uma.

Durante este encontro virtual, Ir. 
Cristina Gavazzi guiou o grupo através 
da história da Congregação, começando 
com uma peregrinação virtual a Le Puy, 
o berço da Congregação. Olhando as 
fotos, todas as participantes puderam 
imaginar o solo sagrado onde as 
primeiras Irmãs se reuniam na pequena 
cozinha e exerciam seu ministério com as 
pessoas ao redor. Isso desafiou o grupo 
a refletir sobre as zonas de conforto em 
suas próprias vidas.

Uma frase poderosa que 
exemplifica o nosso fundador comoveu a 

todos: “Um guia que coloca toda a sua 
confiança nos caminhos possíveis de 
Deus.” O Padre Médaille foi dotado de 
qualidades espirituais e organizacionais, 
recebendo força e discernimento 
de Deus para organizar e guiar a 
Congregação.

Refletindo sobre a vida de Madre 
São João Fontbonne e Madre São João 
Marcoux, as jovens Irmãs aprenderam 
com esses fortes pilares a enfrentar os 
desafios com esperança e coragem, a 
serem fortes em sua vocação e a ter 
um desejo profundo e apaixonado pela 
missão. Isso ficou evidente na vida da 
Madre São João Fontbonne, que não 
teve medo de enfrentar nem mesmo os 
revolucionários. 

Concluída esta peregrinação 
virtual, o grupo decidiu continuar seus 
encontros virtuais a cada dois meses 
sobre um tema específico.

A segunda reunião aconteceu em 
15 de outubro, o dia da fundação 
da congregação. Depois da oração 

de abertura, Ir. Maria Giovanna, da 
Província italiana, compartilhou sobre a 
celebração de seus primeiros votos no 
dia 12 de setembro de 2020; depois o 
grupo compartilhou suas experiências 
missionárias, especialmente as três 
Irmãs da Índia que estavam na França.

O terceiro encontro aconteceu no 
dia 17 de dezembro de 2020. Depois 
de uma oração comum, cada uma 
compartilhou as tradições natalinas de 
diferentes países e culturas: a cultura 
norueguesa, vietnamita, italiana, 
francesa e indiana.

Durante o encontro virtual de 7 
de março de 2021, as três jovens Irmãs 
que estiveram em missão na França e 
voltaram para a Índia compartilharam 
as experiências de sua missão na 
Europa. Temas importantes foram os 
preparativos para o ano dedicado a São 
José e a festa do patrono do dia 19 de 
março. Como era um dia antes do Dia 
Internacional da Mulher, esse tópico 
também foi discutido.

Irmãs jovens da Europa                     
  se encontram via ZOOM   
Ir. Nirmal                
Província de Nagpur - Índia


