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CAPA

CONSELHO GERAL

J P I C

Doze meses fazem um ano! 
Certamente, os 12 meses 
de março de 2020 a março 

de 2021 foram um ano marcado 
por muitos “primeiros”.

É a primeira vez que um 
Papa dedica um ano ao nosso 
querido padroeiro São José. É 
a primeira vez em 100 anos 
que todo o nosso planeta foi 
atacado por um vírus mortal 
persistente e em constante 
evolução, ao qual nos referimos 
com medo como Coronavírus ou 
Covid-19. É a primeira vez que 
nossa Congregação planejou e 
organizou um Capítulo Geral para 
um tempo específico em outubro 
e teve que mudar não apenas 
essa data, mas também o estilo 
básico e o formato de nossos 
capítulos gerais antes familiares. 
Outro primeiro é que há mais 
mulheres líderes em vários níveis 
de governos nacionais e internacionais 
em nosso mundo e em nossa Igreja do 
que nunca em nossa vida.

De todos os “primeiros” que nos 
rodeiam, gostaria de falar do Ano de 

São José, porque ele informa todos os 
outros.

Em Patris Corde, lemos: “Em 
todas as situações, José declarou seu 
próprio“ fiat ”, como os de Maria na 
Anunciação e de Jesus no Jardim do 

Getsêmani”. Fiquei emocionada que 
o Papa Francisco falou do “fiat” de 
José, uma palavra que não usamos 
com frequência quando nos referimos 
a São José, comparando o sim de José 
com o de Jesus e Maria. O sim de José 
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lhe custou caro. Como sabemos, cada 
sonho, cada conversa íntima com Deus 
foi outro pedido para José sacrificar seus 
próprios planos, seu próprio caminho, 
sua programação e fazer grandes 
mudanças. Cada vez que Deus falava 
com José, para que José fosse fiel ao 
pedido de Deus, isso significava deixar 
o familiar para se mudar para uma nova 
área, viver um novo plano, muitas vezes 
entre estranhos. A fé de José, em Deus, 
se aprofundou e ele foi capaz de sentir a 
presença de Deus dirigindo-o enquanto 
esperava pacientemente pela próxima 
oração ou momento de sonho.

Nós também temos esperado, 
sonhado e ouvido as nossas conversas 
íntimas com Deus, enquanto continuamos 
a caminhar neste novo tempo da 
nossa história. Um tempo que toca os 
nossos sentimentos mais profundos, 
um tempo que muitas vezes ainda nos 
pede para replanejar, reconsiderar e 
reagrupar dependendo da “vida” e 

da localização da pandemia. O que 
São José faria se vivesse agora? Pelo 
pouco que sabemos sobre José, ele 
pensaria sobre sua realidade, pronto 
para responder de acordo com suas 
tradições culturais e depois se deixar 
mudar pela graça de sua oração. 
José iria adiante, assumindo suas 
responsabilidades de amar Maria e 
criar um lar seguro e amoroso para 
Maria e Jesus.

O que isso significa para nós? 
Significa que devemos continuar a 
criar espaço e tempo para oração 
pessoal, para permitir que a graça 
que Deus continuamente nos oferece, 
i nunda nossos corações e mentes, 
para informar nossa presença a cada  
dia, para nos manter fundamentadas 
de uma forma que nos permite ser 
flexíveis e abertas às tantas mudanças 
que nos chamam a abrir mão do nosso 
caminho, do nosso plano, do como era 
para ser. Quer sejam as datas dos seus 

Capítulos Provinciais, Assembleias, datas 
do Capítulo Geral, profissões, jubileus 
e a forma como estes se realizam, que 
mudam continuamente. O nosso apelo 
quotidiano continua o mesmo ... a viver 
o nosso ‘Sim’, a viver plenamente o 
amor que proclamamos por Jesus e para 
seguir o Espírito que nos conduz.

Sim, somos e devemos continuar 
ser “Comunidades imersas no 
Espírito conectadas com o mundo”, 
independentemente das condições 
mutáveis que nosso mundo nos 
apresenta. Devemos ser flexíveis 
e continuar nossa missão de ir ao 
encontro do outro necessitado, seja 
ele quem for. Somos chamadas a estar 
presentes nas alegrias dos outros, 
mas também a limpar e tocar nas suas 
feridas, a deixar-nos ser acolhidas na 
sua experiência do seu mundo. Este é o 
SIM que somos chamadas a dizer neste 
ano de muitos Primeiros.

         
                               

NOVAS 

  SANTAS

Ir. Mary Amabilis Athickal   87 Nirmala   3.04.2021
Ir. Mary Crescentia Chullical  87 Nirmala          29.04.2021

Ir. Helena Dalcin    97 Brasil            29.04.2021
Ir. Grace Jean Todd   72 Nirmala          01.05.2021
Ir. Giovanna Balzano Elisabetta  93 Itália (Pinerolo)    05.05.2021
Ir. Henrietta Edasseril   85 Nagpur           05.05.2021
Ir. Giacinta Kannenkeril   86 Tanmaya        09.05.2021

Ir. Helena Benetti   98 Brasil            11.05.2021
Ir. Angela Maria Mugnolo   90 Itália            11.05.2021
Ir. Celine Marie Dias   76 Nagpur           19.05.2021

Ir. Lourdes Brolo    80 Brasil            19.05.2021
Ir. Pascale Peronnier   92 França            20.05.2021

Ir. Zélia Simioni    100 Brasil            02.06.2021
Ir. Caterina Pasquero   95 Itália (Pinerolo)   05.06.2021
Ir. Mary Andrew Kuzhivelil  87 Nagpur          13.06.2021
Ir. Bénédicte De Vaublanc  88 França           14.06.2021

Ir. Helena Itália Moreschi   94 Brasil           16.06.2021
Ir. Hedwig-Marie Hergenhahn  73 Noruega          16.06.2021
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Ir. Paula  de  S. Jose  Gobbi
Brasil

“Não se joga lixo fora.  Apenas 
se troca de lugar no planeta”, 
disse a zen budista brasileira, 

Monja Coen, em palestra num encontro 
de Religiosos/as. Cheia de razão. O 
consumismo depredador é quase “lei” 
no planeta... E onde encontrar lugar de 
descarte para tanto lixo produzido?  O 
sistema de aterros sanitários diminui o 
impacto do lixo no mundo, sobretudo 
a contaminação do solo, da água e do 
ar..... solução parcial, contudo. 

As nações ricas encontram nos 
países periféricos, carentes de legislação 
sobre o tema, uma opção de descarte, 
seja com contrato ou clandestinamente, 
conforme denúncias do Greenpeace. 
Acresce o problema de adultos e 
crianças frequentando lixões, para 
disputar o que é aproveitável num mix 
assustador de detritos inclusive tóxicos.  

 O advento da Informática só 
agravou a situação. Em vez de serem 
reciclados nos países de origem, os 
eletrônicos são descartados em países 
pobres. Segundo relatório da OIT, 80% 
do lixo eletrônico (e-lixo/ e-waste) tem 
esse destino, a maior parte enviada 
ilegalmente. Enorme desafio a ser 
enfrentado com legislação apropriada. 

Panorama deprimente.  A notícia 
alvissareira é que, desde que 
implantada, há opção limpa de 
tratamento para os resíduos sólidos 
urbanos.  

Trata-se de Projeto tornado 
possível graças à parceria de uma 
empresa em Unaí, Minas Gerais, com 
acadêmicos da Pontifícia Universidade 
Católica en Goiânia.  O estudo 

desenvolveu uma tecnologia 100% 
brasileira de tratamento integrado do 
lixo urbano.  A construção de uma usina 
– a Usina Natureza Limpa – que faz a 
conversão de Resíduos Sólidos Urbanos 
em carvão ecológico com impacto 
ambiental mínimo. 

O modelo Natureza Limpa faz a 
reciclagem do material de forma a obter 
energia limpa do lixo transformado 
em carvão. Fonte inclusive de ótimo 
resultado financeiro. É a carbonização 
do lixo sólido urbano decomposto 
quimicamente pelo calor do processo de 
pirólise (alta temperatura, sem oxigênio).

A matéria-prima para a 
industrialização do carvão é o lixo 
residencial, industrial e urbano. Os 
resíduos podem ser orgânicos, plásticos, 
pneus, papel, madeira, entre outros, 
sem necessidade de coleta seletiva. O 
objetivo é reduzir o impacto ambiental 
causado pelos lixões e aterros 
sanitários.

Afirmam as pessoas responsáveis 
que o processo está disponível e apto a 
operar em qualquer parte do mundo. O 
sistema Natureza Limpa tem a vantagem 
de ser compacto. Pode ser implantado 
num zoneamento industrial ou espaço do 
tipo. É uma solução lixo zero que, pelo 
retorno de energia termoelétrica limpa, 
compensa de longe o investimento que é 

mínimo se comparado com os custos de 
aterros sanitários...

Numa palavra, o sistema 
Natureza Limpa é uma iniciativa 
altamente ecológica atendendo os mais 
rigorosos critérios ambientais.  É o 
fim dos lixões ou aterros sanitários na 
cidade. Pelo retorno econômico certo, 
oferece excelente oportunidade de 
proteger a natureza ganhando dinheiro. 
Limpar o mundo ganhando dinheiro.          
Que tal? 

Além do reaproveitamento do lixo 
sólido, ainda gera emprego e renda. A 
usina de carbonização contribui social e 
ecologicamente para toda a população.

 O projeto está sendo cogitado 
por empresários do Brasil (diversos 
municípios) e do Exterior (vários países 
como Alemanha, Inglaterra e Estados 
Unidos). A maioria dos países civilizados 
atualmente se preocupam com o destino 
final dos resíduos sólidos, urbanos ou 
rurais.  Hoje, o município que possui 
um lixão a céu aberto, sofre processos 
judiciais para desativá-lo. 

Em resumo: “Do lixo, o carvão. 
Do carvão, a energia. Da energia, o 
movimento. Do movimento, a produção. 
Da produção, a riqueza....  O projeto 
já salva as florestas, pois mundo que 
faz carvão do lixo, não precisa cortar 
árvores em busca de lenha e carvão”. 

 Usina de Unaí – Minas Gerais, a primeira e mais sofisticada

O Projeto Natureza Limpa
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Clima em favor da ecologia no domingo, 
9 de maio de 2021, em Chambéry, Place 
du Palais de Justice. Tivemos uma boa e 
única oportunidade de fazer acontecer 
as coisas com o estudo da Lei do Clima 
e Resiliência, fruto dos trabalhos da 
Convenção do Cidadão sobre o Clima.

Havia uma multidão em marcha 

pedindo ao governo para 
melhorar a LEI. Porque a lei 
faz parte das propostas da 
Convenção Cidadã do Clima, 
órgão deliberativo formado 
por cidadãos imparciais, que 
se confrontam dia a dia com 
a realidade das mudanças 
climáticas em nossa 
sociedade.

Este é um apelo 
vindo das equipes Laudato 
Si para toda a Sabóia em 
conexão com o CCFD-Terre 
Solidaire (Comitê Católico 
contra a Fome e para o 
Desenvolvimento). Será uma 
forma de mostrar nosso 
compromisso como Irmãs 
de São José neste tema.

Em conexão com o 
Conselho Geral, a 
Comissão JPIC da 

Província da França tentou 
sensibilizar a Congregação, 
sugerindo várias atividades 
e práticas relativas à 
conservação dos recursos 
naturais, nossas práticas de 
desperdício e reciclagem.

Para os meses de 
maio a julho, a equipe Justiça 
e Paz, mais uma vez, tenta 
chamar nossa atenção para 
várias questões ambientais 
usando tanto a Laudato 
Si ‘quanto os objetivos de 
economia ecológica das 
Nações Unidas (consumo 
responsável) e adotando um 
estilo de vida simples.

Marcha pelo Clima

  As Irmãs marchando por justiça climática

Ir. Jona Chinnappan
França

Cultivamos alguns vegetais, 
também ajudamos uma nova 
Congregação na diocese, dando-lhes 
um pedaço de terra para o cultivo de 
vegetais orgânicos.

Para responder ao apelo da 
Congregação, algumas irmãs da 
Província participaram da Marcha do 

A multidão protestando por justiça climática em Chambéry
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Comovente Situação         
  pandêmica na Índia

Ir. Navya Neelamvilail

Província de Pachmarhi - Índia

Um extenso artigo publicado em 17 
de maio de 2021 no India Hoje, 
uma revista nacional semanal,   deu 

uma imagem vívida da terrível situação 
que o povo da Índia está enfrentando 

devido à Covid-19. Ela expõe a triste 
história de abandono, apatia e fracasso 
da liderança política da Índia. 

Imagens de cremações em 
massa, hospitais sem camas ou oxigênio, 
corpos flutuando em rios foram vistas 
por todo o mundo. Esta segunda onda 
de Covid-19 está devastando a Índia com 
sua fúria. Uma fonte relata 22.662.410 

casos de Coronavírus, 246.146 mortes 
e 18.665.266 pessoas recuperadas em 
10 de maio de 2021, enquanto muitos 
disseram que as mortes por Covid são 
provavelmente mais do que o dobro 
daquelas relatadas.

A Índia não enfrentaria esse 
destino se o governo do primeiro-
ministro Modi tivesse tomado as 
medidas adequadas para conter a 
disseminação do coronavírus. O governo 
foi negligente na implementação de 
normas de segurança e não foram 
tomadas precauções contra uma 

possível segunda onda. Como resultado, 
milhões de pessoas estão pagando um 
preço pelo procedimento condenável do 
governo de Modi durante a pandemia.

O artigo do India Hoje detalha 
várias razões para esta terrível situação, 
algumas das quais indicam abandono, 
apatia e fracasso da liderança política. 
Embora a Índia tenha conseguido 

controlar a primeira onda, não estava 
preparada para um retorno do vírus, 
tendo desmontado a infraestrutura 
de saúde configurada anteriormente, 
reduzido o número de laboratórios 
de teste e não se esforçando para 
rastrear os contatos. Além disso, o 
sequenciamento do genoma não foi 
priorizado, mesmo depois que as 
preocupações foram articuladas sobre 
os mutantes que causam uma segunda 
onda, e a falta de pessoal médico e 
de oxigênio nunca foi abordada. O 
lançamento da vacina foi muito lento, 

embora a Índia seja líder na produção 
de vacinas, os medicamentos para 
combater a Covid estão  disponíveis 
apenas para os ricos.

Parece que o colapso institucional 
e a covardia burocrática facilitaram 
os eventos super-propagadores: 
festivais religiosos e uma campanha 
eleitoral de oito fases, mesmo quando a 

Devotos se reúnem para oferecer orações durante o Kumbh Mela 2021
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segunda onda de pandemia estava 
estourando. Um exemplo pode ser 
observado no estado de Uttarakhand 
(extremo norte do país), que 
registrou um aumento de 1.800% 
nos casos de COVID-19 entre 31 de 
março e 24 de abril. Isso se deu, em 
grande parte, ao fato de que bem 
mais de 1 milhão de pessoas se 
reuniram em Haridwar para o Kumbh 

Mela, um festival hindu no qual os 
peregrinos se banham nas águas dos 
rios Ganges e Jumna. O resultado foi 
que o número de casos de Covid na 
Índia aumentou 500% (de 62.000 
para 340.000) após a celebração 
de Kumbh Mela. O governo nada fez 
para intervir nisso. Grandes comícios 
eleitorais foram organizados em cinco 
estados da Índia, onde milhares de 

pessoas se reuniram, incluindo o PM 
Modi. A Comissão Eleitoral da Índia 
permaneceu como um espectador mudo.

O governo Modi está ocupado 
construindo uma nova casa para o 
primeiro-ministro, enquanto o povo da 
Índia está lutando contra o coronavírus. 
O povo da Índia precisa de ação do 
governo para impedir a propagação do 
vírus e salvar as vidas dos pessoas.

TransformAção: da Reciclagem à 
Dinâmica de Cooperação Solidária 

O Projeto Transformação surgiu em 
2007, tendo por inspiração 
os ideais da Campanha da 

Fraternidade, no ano que teve como 
tema Fraternidade e Amazônia e como 
lema Vida e Missão neste chão. A 
arquidiocese de Passo Fundo, por meio 
da Cáritas, propôs como gesto concreto 
a criação do Projeto TransformAção, 
terminologia que agrega: transformar, 
formar e agir. Com esse desafio nasceu 
a proposta do Projeto Transformação. 
Foi lançada e obteve e adesão de 
outras instituições da Igrega Católica 
e Congregações Religiosas com sede 
em Passo Fundo, RS. Por unamidade, 
cunharam o mote: cuidar da vida, cuidar 
da natureza e cuidar das pessoas. 
Com esse mote, o projeto reuniu: “[...] 
o compromisso e o desafio cada vez 
mais urgente de preservar e recuperar 
o meio ambiente em que vivemos, 
buscando articular a necessidade 
do cuidado da vida, educar para a 
convivência sadia do ser humano com 
a natureza, construir alternativas à 

exploração do meio ambiente e dimiuir 
o impacto ambiental em nosso meio, 
ajudando na construção da dignidade 
humana das famílias, com geração de 
trabalho e renda através da reciclagem 
de materiais. (Projeto Transformação, 
2017, p. 11)”. 

Em sua atuação nos diferentes 
programas que marcam a insidência em 
Passo Fundo, o Projeto TransformAção 
desenvolve ações integradas e, neste 
ano, uniu os programas Cooperativismo, 
que tem o acompanhamento a quatro 
grupos de reciclagem, com Crianças 
e Adolescentes (65 crianças e 
adolescentes com atividades no turno 
inverso escolar). Dessa aproximação 
nasceu o Cartão de Natal que passou 
por muitas mãos e um por processo 
concreto de transformação do material 

coletado por 
um grupo de 
recicladores. 
Da coleta veio 
o processo da 
reciclagem, 
transformando 
materiais em 
folhas, seguida 
de pintura, 
arte, desenho 
e escrita pelas 
crianças e 
adolescentes 
assistidas.

O Cartão 
foi uma 

forma simples de expressar gratidão 
a todos os colaboradores do Projeto 
TransformAção. Juntado a uma Carta, 
expressou a todos que a forma de 
agradecimento é simples, mas que 
expressa o esforço e resultado do 
trabalho em fazer com que os ideais 
de emancipação das pessoas e 
comprommisso concreto com a vida 
e cuidado do planeta se transformem 
em práticas vividas e desejáveis à 
sociedade, mantendo vivo o legado: 
Cuidar da Vida, Cuidar na Natureza e 
Cuidar das Pessoas. 

A presente iniciativa obteve a 
cobertura da RBS TV no Jornal do 
Almoço com cobertura estadual (JA/RS) 
e Jornal O Nacional, edição impressa da 
cidade de Passo Fundo, com alcance 
regional.

Iltomar Siviero
(Coordenador de Formação no Projeto 
TransformAção)

Brasil
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Para acompanhar “Encontro 
com a Palavra” - uma porta para 
entrar no evangelho do domingo” você 
pode se inscrever no canal       

https://youtube.com/user/
possosognare e ativar o sino de 
notificação.

Expressamos nossa 
gratidão ao 

Senhor 
e a todos aqueles 

que estão tornando essa experiência 
geradora de vida. E sentimos 
que promove dentro de nossa 
Congregação amor e serviço ao 

Evangelho. Se alguma Irmã de outra 
Província, Região ou Missão, quiser 
entrar neste simples serviço, mas 
cheio de amor pela Palavra de Deus, 
nos colocamos à disposição para 
acompanhá-la e apoiá-la do ponto de 
vista tecnológico, para que tudo possa 
ser para a maior glória de Deus.

“Encontro com a Palavra” 
nasceu como um ciclo 
de encontros semanais 

celebrados na comunidade de 
Pisa, junto com todos aqueles que 
queriam participar da oração da 
comunidade, sobre o Evangelho 
dominical. Estávamos realizando 
essas reuniões há mais de dois 
anos. Eram encontros presenciais, 
através dos quais se propunha um 
crescimento pessoal na relação com 
a Palavra de Deus e um crescimento 
na consciência de ser comunidade 
que se alimenta do Evangelho 
dominical e o vive no seu cotidiano.

A pandemia tornou impossível 
continuá-los de forma presencial. 
No entanto, não queríamos 
romper a relação com aqueles 
que participaram e, ao lado disso, 
sentiram, desde as primeiras 
semanas de confinamento, o desejo 
de encontrar aquelas pessoas 
queridas para nós, precisamente, 
com a Palavra de Deus, a única que 
poderia abrir caminhos de esperança 
em um tempo de desorientação.

Irmã Maria Giovanna Titone foi 
a primeira a tentar fazer um 
comentário em vídeo sobre o 
Evangelho do Domingo. Com o 
passar do tempo, decidimos estender 
a iniciativa a outras Irmãs de nossa 
Província para que a diversidade 
e personalidade da relação com o 
Evangelho possam ser valorizadas, 
de modo a estimular, até mesmo 
naqueles que nos ouvem, esse 
desejo de compreender como 
a Palavra de Deus está viva e 
trabalhando em suas vidas.

Essa jornada certamente 
permitiu a cada um de nós a colocar 

nossa criatividade em prática, a 
descobrir dons que não conhecíamos 
e de colocá-los em comunhão e a 
serviço do Evangelho.

Também percebemos que 
nossas vozes iam abrindo um 
espaço dentro de um coro de vozes 
masculinas. Na Itália, na verdade, essa 
maneira de comentários 
em vídeo é, 
principalmente, 
promovida e 
usada por 
homens, 
clérigos, 
religiosos 
ou 
leigos. É 
muito difícil 
encontrar vozes 
femininas. Este fato 
nos levou a continuar 
nosso serviço à Palavra de Deus, 
orando e esperando que seja um 
incentivo para abrir caminhos, também, 
para outras mulheres que desejam 
ser uma presença corresponsável 

na Igreja. E exatamente um ano 
depois, a iniciativa 2.0 recebeu um 
belo reconhecimento do mundo 
das mulheres eclesiais; fomos 
reconhecidos e incluídos na seção do 
site da Associação “Mulheres para 
a Igreja” na qual são promovidas as 
iniciativas femininas.

 “Encontro com a Palavra” 

Ir. Rossella Passalacqua
Itália



CSJournal l Maio - Junho8

     Há um ano enfrentamos                                
    a Pandemia

O Hospital Nossa Senhora da Oliveira 
pertence a Provincia brasileira das 
Irmãs de São José de Chambéry. 

Situa-se em Vacaria (Sul do Brasil), 
região pobre e se caracteriza pelo frio 
e pela produção de maças e pequenas 
frutas.

Jamais imaginou-se que um dia, 
este hospital, estaria passando por uma 
terrível situação como o enfrentamento 
da Pandemia da Covid-19. Em janeiro 
de 2020 foi necessário isolar uma área 
do hospital porque haviam notícias que 
a pandemia estava se aproximando do 
Brasil e chegaria, em pouco tempo, ao 
Rio Grande do Sul.

Foi necessário criar um novo 
hospital dentro do mesmo hospital 
(criamos a área Covid). Muito medo, 
angustia e incerteza. Foram formadas 
novas equipe de serviço. Realizamos 
incansáveis treinamentos, estudos, 
pesquisas e, aos poucos, máscaras 
começaram a esconder rostos aflitos e 
preocupados, com a incerteza de algo 
que se aproximava e que não sabíamos 
bem o que era... só se ouvia notícias, 
mas nada de concreto.

Nos treinamentos dos 420 
colaboradores, predominavam o 
silêncio e a incerteza. A elaboração de 
protocolos, e uso dos mesmos criava 
medo e ao mesmo tempo a expectativa 
do que iria acontecer. Em meados de 
fevereiro de 2020 chegou o primeiro 
caso. A equipe da área Covid estava 
preparada e iniciava seu trabalho, com 
segurança, medo e por outro lado com 
fé e esperança que tudo iria dar certo. 

No início poucos casos, porém 
ocorreram as primeiras mortes e o 
hospital todo começou a sentir a triste 
realidade. A comunidade de forma 
geral também percebeu que algo muito 

Ir. Adelide Canci
Brasil

   Ir. Adelide (de frente da direita para esquerda) acompanha o Bispo em benção aos doentes

perigoso estava acontecendo. Algumas 
pessoas generosas pensaram nos 
profissionais da linha de frente no 
combate a Covid e começaram a fazer 
suas doações ao hospital. Em cada 
doação um impulso de coragem, amor, 
solidariedade e a certeza de que não 
estávamos só.

Houve a primeira fase, de 
fevereiro a outubro. Em novembro 
os casos começaram a diminuir. 
Parecia que estava acabando, poucas 
internações e a Unidade de Terapia 
Intensiva da Covid quase sem pacientes. 
Tínhamos a feliz impressão de que 
estava indo para o fim a Pandemia. 
Foi quando em dezembro começou a 
segunda fase e os casos triplicaram.

Assim foi criada mais uma ala 
Covid para dar conta de atender todos 
os pacientes. Na verdade, temos três 
hospitais dentro da mesma estrutura. 

As equipes de trabalho estão cansadas, 
falta profissionais de enfermagem. Os 
que temos estão fazendo horas extras 
para dar conta de atender os enfermos. 

Diante desta situação foi 
estabelecido duas vezes por semana 
uma coletiva de imprensa para informar 
a população sobre a situação do 
hospital e oferecer esclarecimento 
sobre o uso dos protocolos e cuidados 
para proteger-se.  

Por meio destas coletivas 
convidamos todas as Igrejas Cristã 
para unir-se em uma corrente forte de 
oração pedindo a Deus que nos ajude 
acabar com esta terrível pandemia.  
Todos os meses, duas ou três vezes por 
semana, uma Igreja, seguindo todos os 
protocolos, vem em frente ao hospital 
fazer sua oração. 

Os momentos fortes de oração e 
suplica tem contribuído para aliviar um 

pouco o cansaço e 
reforçar a coragem, 
força e acima de tudo 
a Fé. Acreditamos 
que o Deus da 
vida vai ouvir os 
clamores de seu 
povo e vai acabar 
com esta doença 
que está afetando 
toda a humanidade e 
dizimando vidas em 
todo o planeta. 

Grupo de religiosos, de diferentes igrejas, rezam                      
em frente ao hospital
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A Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) realizou no mês 
de abril um seminário nacional 

de reflexão e aprofundamento de 
dois temas pertinentes à realidade 
atual: o documento, fruto do Sínodo 
da Amazônia, “Querida Amazônia|” 
e a carta encíclica do Papa Francisco 
“Fratelli Tutti”. O seminário é um 
evento anual e reúne religiosos 
consagrados de todo o país. Em 2021 
aconteceu na modalidade online, 
organizado em cinco etapas, por 
regiões. 

O evento apresentou 
contribuições importante para a Vida 
Consagrada, em especial nestes 
tempos de incertezas e desafios 
diversos que, tanto a pandemia, 
como outras realidades trazem. O 
tema foi apresentado em quatro 
partes envolvendo: a mística 
sapiencial; ouvir o clamor dos pobres; 
intercongregacionalidade, partilha 
dos carismas com os leigos e ainda, 
relações humanizadoras. 

A partir das reflexões do tema 
foram levantados diversos 
questionamentos, entre eles: Que 
atitudes despertam em nós quando 
nos deparamos com a indiferença 
estéril e inerte frente aos “bolsões” 
de pobreza onde estão nossos 
irmãos cidadãos e migrantes em 
busca de sobrevivência, de comida 
e em situações de rua? Como está 
nosso vínculo de pertença universal 

Ir. Eliana Aparecida dos Santos

Brasil

Da Querida Amazônia                                               
         à Fratelli Tutti,  provocações                                    
      à Vida Consagrada

que nos sustenta no cultivo da 
mutualidade-cumplice, sororal / 
fraterna?  Será que também sentimos 
medo, aversão, desprezo, hostilidade 
e repulsa às pessoas pobres e 
a pobreza?  Quais clamores têm 
ressoado aos nossos ouvidos diante 
da dor humana e ecológica ou nos 
encontramos refugiados na indiferença 
anestesiante? Temos consciência de 
que tudo está interconectado? Como 
tem sido nossa opção em favor dos 
mais pobres e nosso envolvimento 
efetivo no enfrentamento da injustiça e 
violência social e ambiental? 

Todos esses questionamentos 
têm referência na Fratelli Tutti e nos 
provoca a uma ação – reação. Neste 
sentido, os participantes destacaram 
a necessidade urgente da vida 
consagrada ser caminho de esperança 
ousada; tomar mais consciência de 
que é uma comunidade mundial e 
assim perceber-se como comunidades 
de homens e mulheres imperfeitos. 
Destacou-se ainda a necessidade de 
trilhar um caminho de êxito do perdão 
sobre a vingança e assim promover 
espaços humanizadores alicerçados 

de sororidade. Um convite forte a 
prosseguir com esperança criativa e 
comprometida em favor da vida.

  Ir. Roselei Bertoldo (ICM), uma 
das auditoras do sínodo da Amazônia 
falou sobre sua experiência em participar 
deste evento. Inicialmente destacou que: 
“não podemos esquecer nossas raízes. 
Precisamos ter consciência de nossa 
identidade, de nosso ser de pessoas 
Consagrada”. Prosseguindo afirmou que 
não se pode compreender Sínodo da 
Amazônia sem ler a Laudato Si e citando 
a Fratelli Tutti afirmou que “cuidar do 
mundo que nos rodeia e sustenta, 
significa cuidar de nós mesmos. Mas 
precisamos nos constituirmos como 
um “nós” que habita a casa comum”.                       
(FT, n. 17)

A realidade da Amazônia nos faz 
um convite, um apelo a olhar a 
vida comunitariamente, a sonhar 
coletivamente. Isso significa não olhar 
para ela como se estivéssemos de fora. 
Não! “Nós somos Amazônia, trata-se de 
um problema de todos/as, uma realidade 
gritante onde a vida clama. A Igreja é 
chamada a responder profeticamente a 
todo esse clamor”, destacou Ir. Roselei. 

      Menina da região amazônica
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“Para liderar as pessoas,                           
    caminhe atrás delas”           

Ir. Barbara Bozak               

Estados Unidos

O antigo filósofo chinês Lao Tzu falou 
com grande sabedoria ao 
dizer: “Para liderar as pessoas, 

ande atrás delas”. Embora isso seja 
contra-intuitivo para as percepções 
de liderança da maioria das pessoas, 
Lao Tzu acreditava que para ser o 
tipo de líder que as pessoas desejam 
seguir, você deve ter um entendimento 
sólido de quem está liderando, e esse 
conhecimento é melhor obtido a partir 
de uma posição de serviço, em vez da 
posição de comando.

O conceito de líder-servo não é o 
primeiro em que pensamos em relação 
à liderança. É mais provável que 
consideremos o líder como aquele que 
detém autoridade, dizendo aos outros 
o que fazer ou não fazer. Este modelo 
hierárquico patriarcal coloca o pai/
governante no topo como aquele que 
detém toda a responsabilidade. É o 
modelo que vimos com mais frequência 
na Igreja e em nossas próprias famílias. 
A sociedade abraçou esse modelo e 
viveu por ele por milhares de anos. 
No entanto, este não é o exemplo de 
liderança de que Lao Tzu fala, nem 
aquele que Jesus nos dá. Em vez disso, 
eles apontam e modelam liderança de 
servidor.

No evangelho de João, vemos 
Jesus, na noite antes de morrer, 
pegando uma bacia d’água e lavando 
os pés de quem estava com ele - ação 
de um servo para seu senhor. E Jesus 
disse aos seus discípulos para fazerem 
o mesmo - ser o líder-servidor. Ele disse: 
“Eu lhe dei um exemplo; você deve 
fazer o que eu fiz por você. ” Em Lucas 
22, 26-27, Jesus diz a seus seguidores 

que o líder entre eles deve ser aquele 
que serve. Seguimos o exemplo de 
Jesus cuidando dos necessitados, 
confortando os que choram, levando 
vida aos marginalizados. É apropriado 
que sigamos o evangelho para aprender 
liderança com o exemplo de Jesus.

A literatura contemporânea sobre 
liderança abraçou o modelo de liderança 
de Jesus - o da liderança do servidor. Os 

líderes empresariais descobriram que 
têm mais sucesso quando são líderes 
servidores, quando praticam a escuta 
profunda, a persuasão e a confiança, em 
vez de confiar no exercício do poder.

A líder-servidora ajuda aqueles 
que  estão sendo servidos/liderados a 
se tornarem mais sábios, mais livres e 
mais parecidos com a pessoa que Deus 
os criou para serem. Ela sabe ouvir 
cada voz e o espírito em si mesmo e nos 
outros. Ela não acredita que suas ideias 
sejam as mais importantes e devam ser 
seguidas, mas escuta com atenção e 
reúne a sabedoria de todos. Ela entende 
que tomar decisões leva tempo porque o 
consenso e a verdadeira comunidade só 
podem ser construídos lentamente.

A líder-servidora  faz tudo o que 
pode para compreender os outros e 

reconhecer seus dons únicos, pois está 
empenhada em criar uma atmosfera 
na qual o outro possa crescer pessoal, 
profissional e espiritualmente. Ela está 
comprometida em estar profundamente 
ciente de quem ela é, onde ela precisa 
crescer e como suas interações 
impactam os outros. Ela reconhece a 
importância de criar um ambiente onde 
seja seguro cometer erros e aprender 

com eles. Em suma, a líder-servidora se 
preocupa mais com os outros do que 
consigo mesmo e sabe que a liderança 
trata de promover relacionamentos e 
construir comunidade.

A liderança da servidora não é 
fácil. Exige que examinemos e talvez 
mudemos a forma como entendemos 
o papel da líder, reconhecendo que a 
verdadeira liderança é colaborativa, 
que respeita a todos e está enraizada 
no amor incondicional. Isso exige 
uma profunda humildade baseada no 
autoconhecimento honesto. Os líderes 
mais bem-sucedidos são aqueles 
que procuram primeiro servir, como 
fez Jesus. Cada uma de nós pode se 
perguntar em que posição estamos na 
jornada para nos tornarmos líderes-
servas.
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Durante anos, graças às campanhas 
de panetone solidário, nasceu 
e cresceu o Centro São José 

de Chambéry, em Songea, Tanzânia, 
administrado pelas Irmãs de São José e 
patrocinado pelo CSJ Missioni. Hoje, essa 
realidade recebe 61 jovens tanzanianas, 
40 delas com bolsas de estudo, 
financiadas pelo CSJ Missioni. Esses anos 
de captação de recursos possibilitaram 
a ampliação da estrutura do centro, 
suprindo as necessidades essenciais das 
meninas, financiando bolsas de estudo, 
acompanhando-as e apoiando-as em 
sua vida estudantil. Com a Campanha 
de Natal 2020, queríamos marcar um 
passo adiante nessa jornada  apoiando 
economicamente meninas/jovens que 
podem continuar seus estudos até a 
formatura. 

O objetivo do projeto é permitir 
que as meninas assumam atividades 
profissionais mais bem remuneradas, 
tendo como resultado seu padrão de 
vida, o de suas famílias e, gradualmente, 
também de suas aldeias melhorados. 
Este projeto, uma vez que, devido 
à pandemia, não foi possível vender 
panetone,  foi a primeira experiência de 
captação de recursos online, tornou-se a 
oportunidade para um compartilhamento 
ampliado da missão. Como escreve 
a Presidente Irmã Clementina Copia, 
presidente do CSJ Missioni: “O 
Documento Geral do Capítulo Geral 
de 2015 diz: As Províncias, Regiões 
e Missões na Europa se unirão e 
compartilharão seus recursos para 
apoiar umas às outras.... Desde 2017, 
as líderes europeias têm se reunido 
regularmente. Elas também formaram 

um Grupo Central, criando assim uma 
verdadeira rede de colaborações e 
reuniões com o objetivo de dar mais 
vida a todas as províncias, regiões e 
missões na Europa. E é, precisamente, 
nesta esteira que foram incluídas 
as duas reuniões organizadas pelo 
CSJ Missioni com líderes europeias e 
comunidades na Itália. Foram duas 
reuniões muito importantes pelo Zoom 
que concretizaram algumas entradas 
recebidas anteriormente da rede 
europeia, ou seja, a de colaboração e 

apoio mútuo na missão.” 
Os valores que norteiam o 

trabalho do CSJ Missioni têm sido 
bem recebidos por comunidades de 
toda a Europa graças também ao 
entusiasmo que move os voluntários 
do CSJ Missioni. Francesca Sessa, 
voluntária e membro do Comitê 
que lidera a organização sem fins 
lucrativos, diz: “Estou colaborando 
com o CSJ Missioni Onlus desde 2008, 
após uma viagem a Songea, Tanzânia, 
onde está localizado o St. Joseph 
Hostel. A escolha de encarar essa 
jornada junto com outros voluntários, 
foi resultado da curiosidade, que 
então deu lugar a um grande senso 
de responsabilidade: depois de ver e 

conhecer a realidade de Songea, você 
não pode ficar parada! Ainda, fazer 
parte do CSJ Missioni, hoje, significa que 
eu contribuo de forma concreta e como 
família, para o desenvolvimento de um 
mundo mais igual e mais justo, em pleno 
respeito às diferenças culturais entre os 
povos”.

A solidariedade entre as 
diferentes comunidades da Europa 
poderia ser vista, como escreve a Ir. 
Clementina: “Há alguns anos, nossas 
Irmãs na Europa têm apoiado as 

várias campanhas 
panetone. Dessa 
forma, projetos 
missionários 
cruzaram fronteiras 
nacionais. Por 
causa da pandemia, 
a campanha 
panetone foi 
suspensa, mas a 
solidariedade não 
falhou”.

Houve 
também a 
apreciação da Ir. 
Marian Connor, que 
conhece de perto 
a realidade do  
Centro São José na 

Tanzânia: “Na minha experiência com as 
alunas na Tanzânia, senti a esperança 
de que essas jovens possam realmente 
fazer a diferença em sua sociedade. Este 
ano, duas meninas nos deixarão para 
ir à enfermagem e completar o quinto 
ano do Ensino Médio. No Centro São 
José, essas alunas recebem confiança, 
incentivo e, claro, as habilidades 
educacionais de que precisam. Para uma 
dessas duas alunas, tivemos que pagar 
tudo, precisamente porque sua família é 
tão pobre que não pode fornecer nada 
para ela. Precisamos de mais Irmãs na 
missão, aqui na Tanzânia, para continuar 
o trabalho de Deus com as alunas.” 

Os desafios não acabam, e são 
para toda a Congregação!

O projeto CSJ Missioni                        
    torna-se europeu                       

Ir. Maria Giovanna Titone

Itália

Uma aluna, no St. Joseph Center em Songea,                           
fazendo uma tarefa
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Visitas domiciliares                                           
   com cuidados paliativos

Ir. Prabha Toppo     
Província de Pachmarhi - Índia

Quando os pacientes deixam o 
hospital e voltam para casa, 
muitas vezes não têm ninguém 

para cuidar deles, conversar com 
eles ou fazer com que sintam que vão 
se recuperar da doença porque os 
membros de sua família estão fora, 
trabalhando no campo. 

Recentemente, eu, como 
assistente social do Hospital São José, 
fui visitar os pacientes em suas casas e 
passar um tempo com eles.

Temos uma equipe de médicos, 
enfermeiras e assistentes sociais que 
estão disponíveis 24 horas por dia para 
apoiar este trabalho que realizamos 
em 40 aldeias. Essas aldeias ficam 
bem longe do hospital, mas é minha 
paixão visitar os pacientes. As Irmãs 
médicas e os membros da comunidade 
me dão total apoio por meio de suas 
orações e palavras de encorajamento, 
dando-me confiança para ir ao 
encontro de muitos pacientes. Esses 
homens e mulheres têm necessidades 
médicas e espirituais diferentes, alguns 
sofrendo de diferentes tipos de câncer, 

doenças cardíacas ou renais. Outros 
estão paralisados ou têm problemas 
neurológicos. Também encontramos 
pessoas em estado crítico com alguns 
nos últimos dias de suas vidas. Se não 
têm ninguém para cuidar deles, nós 
os trazemos para o hospital, cuidamos 
deles e os preparamos para uma morte 
feliz.

Para alguns, seu sofrimento é 
tanto psicológico quanto físico. Eles 
estão sozinhos em casa, sofrendo 
dores e depressão, sem ninguém 
para compartilhar, para ouvi-los, para 
compreendê-los. Eles podem chorar pela 

morte, mas não estão morrendo, fico 
com eles, apenas ouvindo. Minha escuta 
faz com que sintam que têm alguém que 
se importa e, muitas vezes, metade de 
sua dor desaparece com a aceitação 
de si mesmos e de sua doença. Estes 
são os pacientes que precisam de 
mais visitas e conforme eu faço as 
visitas eu vejo a mão de Deus neles. Já 
experimentei que, quando o paciente 
está acamado, esquece tudo o que pode 
nos diferenciar. Não há casta, cor ou 
religião; eles desejam apenas falar com 
alguém que os ouça - uma verdadeira 
experiência de Deus para mim.

Irmã Prabha com uma família, ajudando no cuidado de um menino


