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C ONSELHO G ERAL

O melhor
entre Realidade
e Possibilidade
tornado impossível para nós
nos encontrarmos face a face e
Ir. Philo Pazhuruparambil
desfrutarmos de nossa presença
Conselho Geral
física juntas, o benefício da
tecnologia nos uniu de 13 países
em um mundo virtual que nunca
sonhamos: 72 irmãs na tela de
zoom de 13 países, falando em
Capítulo Geral é um momento cinco idiomas diferentes!!!!!
em que nos reunimos,
Embora seja verdade que a
estamos umas com as outras, comunicação virtual não é
compartilhamos
nossas alegrias
e desafios
e tomamos
decisões
coletivas de
acordo com
nossa missão,
visão e carisma.
Neste
momento
da história
há muitas
perguntas
na mente de
tão natural ou fluida como
cada uma sobre quando e onde
a comunicação na vida real
será o 30º Capítulo Geral, já
e muitas vezes é vista como
que a pandemia ainda está em
inferior às reuniões presenciais,
ascensão. Embora a pandemia e
a conferência com zoom tem sido
os bloqueios resultantes tenham
uma das bênçãos da tecnologia.
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Ela nos ofereceu um espaço para
conversar, fazer tempestade
mental e colaborar de forma
eficaz. Todas as ferramentas
necessárias para uma
colaboração bem-sucedida estão
disponíveis - quadros brancos,
compartilhamento de tela e até
salas virtuais para trabalhos
em grupos. É uma solução
temporária até que as pessoas
possam se encontrar novamente
e uma solução rápida para um
problema lento.
Estamos cientes das
muitas desvantagens das
reuniões online. Elas podem
minimizar o tempo de viagem
e despesas, mas é mais difícil
interagir com outra pessoa
como faríamos em uma
reunião física. Perdemos a
chance de ficarmos juntas e
as oportunidades perdidas de
construir relacionamentos mais
reais e eficazes. Não há dúvida
de que é cansativo ficar muitas
horas sentadas, grudadas na
tela com atenção. Além disso, às
vezes há distorções de áudio,

falta de clareza visual, perda de
conexão com a Internet. Porém,
além de todas essas questões,
a realidade é que a tecnologia,
usada de forma criativa, conectou
a todas nós em um mundo
virtual. Isso tornou possível para
aquelas que têm paciência e
respeito, ouvir a outra pessoa
que está sentada a muitos
quilômetros de distância e que
também tem a mesma paixão e
amor pela congregação que eu.
O que é mais crucial e
fundamental entender é QUE,
quer estejamos conectadas face
a face ou virtualmente, somos
desafiadas e lembradas de ouvir
nossa própria voz interior e das
outras com respeito e carinho,
sem julgamento e preconceito.
Percebemos que precisamos ir
mais fundo na realidade deste
mundo quebrado e responder às
muitas faces dos pobres. Ir. Sally,
em seu discurso de abertura,
nos convidou a ter um espírito
livre para entrar plenamente em
nossa próxima jornada. É um
desafio para cada uma participar

com sinceridade e abertura e
unir-se ao Capítulo em oração. É
preciso coragem para deixar o
velho ‘Normal’, que pode não ser
mais relevante para a necessidade
atual, e abraçar o ‘Novo-Normal’
junto com suas muitas facetas que
a pandemia traz com as muitas
mudanças permanentes no mundo.
Somos convidadas a ser fiéis
ao nosso chamado, a nos
envolver, orar, refletir e participar
do Capítulo Geral com alegria
em nossos corações, pois é
um momento cheio de graça
para todos os membros da
congregação. É um momento para
olharmos para trás com a gratidão
no coração por tudo o que houve,
tendo consciência da graça de
Deus para o momento presente,
mesmo com a dor e o sofrimento
que a pandemia está causando,
e com esperança, pois há tantos
bons corações neste mundo que
trazem consolo e alegria para
fazer um mundo melhor. Vamos
nos unir para ajudar a construir
uma comunidade imersa no
Espírito e conectada ao mundo.

J P I C

Ouvir a batida da Mãe Terra
nos corações dos irmãos e
irmãs pobres
Pasquale Antonio Costante
Itália

“D

eus sempre perdoa; nós
humanos, perdoamos
de vez em quando; a
natureza não perdoa nunca”.
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Este provérbio espanhol acaba
por ser um aviso a cada um de
nós, chamado a ser um convidado
reconhecido e não um patrão
irresponsável da Terra.
Nas últimas décadas, a
relação entre o ser humano e
natureza mudou, de fato, de
muitos lados, surgiu uma forte
sensibilidade ecológica que visa
enfrentar a grave emergência

ambiental que estamos vivendo:
agora está claro para todos que
o tempo expirou e é urgente
fazer algo imediatamente. É,
precisamente, na direção do
cuidado e proteção da criação
que o Papa Francisco tem falado,
fazendo do tema ecológico o quid
do Magistério da Igreja dos últimos
oito anos. Em particular, a Encíclica
Laudato Sì de 2015 deixou uma

marca não só na Doutrina Social
da Igreja, mas também nos
processos políticos, econômicos e
ecológicos de nossas sociedades
globalizadas.
Proteger a criação e cultivar
o ser humano não são duas
questões diferentes, mas dois
aspectos do mesmo ponto. Vamos
nos fazer uma pergunta essencial:
qual é a relação original entre a
terra e o homem? A sabedoria
bíblica e a ciência moderna
sugerem algumas reflexões
importantes. Nosso planeta não
precisa de seres humanos. A
natureza não precisa de nós,
mas nós precisamos dela. O
homem deve guardar e cultivar
a terra para transformá-la em
um lar. Hoje sabemos que a
espécie humana nasceu como
uma espécie local: ligada a um
clima particular, a um ecossistema
particular – da savana da África
Oriental. Mais tarde, tornou-se
uma espécie planetária. A história
humana tem sido a história
de uma grande diáspora, que
levou cada pequeno grupo a se
adaptar a diferentes habitats.
Isso tem sido possível graças a
extraordinárias adaptações físicas,
comportamentais e cognitivas às
especificidades dos ecossistemas
e dos territórios habitados de
tempos em tempos.
Mas hoje a terra clama... 23
de setembro de 2008 foi o
dia de superação, o dia da
ultrapassagem, pois nossa
voracidade excedeu a capacidade
de regeneração da Terra: nossos
estilos de vida estão empurrando
o planeta para além de seus
limites. A demanda contínua por
crescimento e o ciclo incessante
de produção e consumo estão
esgotando o meio ambiente. As
florestas estão se dissolvendo,
o solo está com erosões, os
campos estão desaparecendo,
os desertos estão avançando, a
qualidade da água disponível está
constantemente se deteriorando,
os mares estão se tornando
ácidos, as tempestades estão se
intensificando e os resíduos estão

submersos. Tudo isso enquanto
metade da população mundial
ainda não conheceu o gosto pela
dignidade humana.
A crise social e a crise
ambiental são restringidas a um
abraço mortal. Cerca de 23,1
milhões de pessoas são forçadas
a fugir de suas casas todos os
anos devido a eventos climáticos
extremos. A pandemia é o teste
limite da fragilidade do sistema.
Um vírus impalpável conseguiu
fazer os grandes do Norte do
mundo tremerem, bem como
os esquecidos do Sul. Estamos
claramente em uma encruzilhada!
Como sugere o Papa Francisco,
“não se emerge iguais de uma

crise, mas melhores ou piores”. A
raiz humana da crise ecológica nos
convida a realizar uma revolução
cultural e espiritual, uma mudança
de passo para desacelerar os
ritmos frenéticos e dilacerantes
de nossas vidas, acolhendo e
reconhecendo o plano original e
amoroso de Deus para a criação,
uma alegre comunhão onde nos
apoiamos e nos protegemos
uns aos outros. Compartilhar,
portanto, torna-se a única balsa
possível para transportar nossa
casa comum do naufrágio do bemestar para a costa luminosa do
bem viver que representa, em vez
disso, uma plenitude de autêntica
vida pessoal e comunitária.
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Consumo e produção
responsáveis:
adotando o ODS 12
Christabelle Lemos
Ahmednagar, India

N

osso planeta nos forneceu
uma abundância de recursos
naturais. Mas não os
utilizamos com responsabilidade
e atualmente consumimos muito
além do que nosso planeta pode
fornecer. Devemos aprender a
usar e produzir de uma forma
sustentável que reverta os danos
que infligimos ao planeta. O
progresso econômico e social no
último século foi acompanhado
pela degradação ambiental
que está colocando em risco
os próprios sistemas dos quais
depende nosso desenvolvimento
futuro e nossa própria
sobrevivência.
A cada ano, cerca de um
terço de todos os alimentos
produzidos, equivalente a 1,3
bilhão de toneladas no valor de
cerca de US $ 1 trilhão, acaba
apodrecendo nas latas de
consumidores e varejistas, ou
estragando devido às más práticas
de transporte e colheita, enquanto
1 bilhão de pessoas permanecem
subnutridas e outro 1 bilhão vai
para a cama com fome. A redução
do desperdício de alimentos,
tanto por produtores quanto por
consumidores, ajudaria muito a
atender às suas necessidades.
Precisamos estar cientes do
fato de que menos de 3% da
água do mundo é potável, da
qual 2,5% está congelada no
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Ártico, na Antártica e nas geleiras.
A humanidade deve, portanto,
contar com 0,5% da água potável
do mundo para todas as nossas
necessidades. A agricultura é o
maior usuário de água em todo
o mundo, e a irrigação agora
reclama cerca de 70% de toda a
água doce para uso humano. As
práticas sustentáveis de gestão da
água na agricultura contribuiriam
muito para reduzir o desperdício.
Ao mesmo tempo, precisamos
reduzir a liberação de resíduos
químicos no ar, na água e no solo.
Se a população global atingir
9,6 bilhões em 2050, o
equivalente a quase três planetas
poderá ser necessário para
fornecer os recursos naturais
necessários para sustentar o
estilo de vida atual. Alcançar
o crescimento econômico e o
desenvolvimento sustentável exige
que reduzamos urgentemente
nossa pegada ecológica, mudando
a maneira como produzimos e
consumimos bens e recursos.
A gestão eficiente de nossos
recursos naturais compartilhados
e a forma como descartamos
resíduos tóxicos e poluentes são
alvos importantes para atingir

esse objetivo. Incentivar indústrias,
empresas e consumidores a
reciclar e reduzir o desperdício é
igualmente importante.
Existem duas maneiras
principais para todos ajudarem:
reduzindo o desperdício e sendo
cuidadoso sobre o que você
compra e escolhendo uma opção
sustentável sempre que possível.
Faça tudo o que puder para evitar
jogar fora alimentos. Reduza o
consumo de plástico - um dos
principais poluentes do oceano.
Carregar uma sacola reutilizável,
recusar-se a usar canudos
plásticos e reciclar garrafas
plásticas são boas maneiras de
fazer sua parte todos os dias.
O consumo e a produção
responsáveis visam “fazer mais e
melhor com menos”, reduzindo o
uso de recursos, a degradação e
a poluição, ao mesmo tempo que
aumenta a qualidade de vida. É
responsabilidade de cada pessoa
garantir que consumamos e
sejamos capazes de produzir de
forma responsável e sustentável
para garantir o uso judicioso e
equitativo de nossos recursos
naturais e, assim, proteger a Mãe
Terra.

P ROVÍNCIA/R EGIÃO/M ISSÃO

Como Irmãs
		 voltando para casa

omingo, 04 de julho de 2021,
foi um dia histórico. Às 18h,
a Basílica de São Maurício,
em Pinerolo – Turim, sediou uma
solene celebração eucarística

de Chambéry, todas as Irmãs
da Congregação de Pinerolo, os
Leigos/as do Pequeno Projeto, o
Bispo Derio e o Monsenhor Marco
Brunetti, bispo de Alba, com quem
as Irmãs de pinerolo colaboram
na pastoral, estavam presentes. A
celebração foi transmitida ao vivo,
via Youtube, para que Irmãs da
Argentina e do Brasil pudessem
acompanhar.
Mas como surgiu a fusão?
Irmã Gemma Valero, a última
superiora da Congregação

oficial da fusão. Verdadeiramente,
São José, que agiu de acordo com
seus sonhos, continuou a nos guiar
na jornada rumo a um sonho que,
para tantas Irmãs, havia começado
há mais de vinte anos. O convite
da Igreja para unir forças, para
sermos presenças mais incisivas e
eficazes, mantendo vivo o carisma,
bem como a falta de novas
vocações e o envelhecimento das
Irmãs, têm guiado esse sonho,
trazendo à maturidade a decisão,
tomada em nosso Capítulo Geral

com a cerimônia oficial de fusão
da Congregação das Irmãs de
São José de Pinerolo com a de
Chambéry. O ritual previa que
cada irmã de pinerolo recebesse o
livro das constituições e a bênção
do crucifixo. O Conselho Geral
da Congregação de Chambéry,
a Provincial da Itália, cerca de
dez Irmãs da Província Francesa

dePinerolo, diz: “2021 (ano
especial de São José) nos trouxe
uma bela novidade: em 29 de
março (mês de São José), o
decreto de aprovação foi assinado
pela Santa Sé: a notícia chegou
a nós numa quarta-feira (dia
dedicado a São José). E, em 1º de
maio (memorial litúrgico de São
José, o Trabalhador), a natureza

realizado em Pinerolo, na Casa
Mãe, em 2017, para iniciar um
processo de fusão”. No Capítulo,
a Congregação de Pinerolo
expressou a urgência de caminhar
em direção à fusão. “Durante a
viagem - explica a Irmã Gemma
- havia um interesse de muitas
Irmãs pela Congregação de
Chambéry, ditada por um desejo

Ir. Rosalba Scaturro
Itália

D
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interior de se
abrir para um
“diferente”, para
um “novo”, para
um “mais”... com o
objetivo de confiar
e esperar. Em
outubro de 2018,
fomos a Roma
para conhecer o
Conselho Geral
da Congregação
Francesa; em
abril de 2019,
por meio de uma
pesquisa por
escrito, cada Irmã
da Congregação
de Pinerolo foi
solicitada a dar
sua opinião
individual. Uma
clara preferência
por Chambéry
nos encorajou a enviar o pedido
oficial de fusão (em 18 de maio
de 2019) para Madre Sally que,
juntamente com seu Conselho,
era a favor de iniciar o processo.
Assim começaram as
muitas trocas de informações
mútuas, mas também a
participação em eventos e

reuniões em Roma, o que permitiu
às Irmãs de Pinerolo conhecer uma
realidade ampla e rica, espalhada
pelos diferentes continentes,
em dezesseis nações. Com um
sentimento - comenta a irmã
Gemma -, o de se sentir “acolhida
como ‘Irmãs que voltam para casa’
após quase duzentos anos”. Na

verdade, ambas as Congregações
se originaram em Le Puy a partir
da intuição do jesuíta, Jean-Pierre
Médaille. E foi, precisamente, da
sede de Chambéry (inaugurada em
1812) que, em 1825, a fundadora,
Ir. Speranza Vaudey, e suas duas
primeiras irmãs, chamadas pelo
então bispo, Monsenhor Giuseppe
Rey, chegaram
em Pinerolo
- todas muito
jovens. A jornada
inaugurada pelo
Capítulo encontra
sua realização
definitiva em 27 de
setembro de 2020,
quando as Irmãs de
Pinerolo votaram
por unanimidade
pedindo a fusão com
a Congregação de
Chambéry.

(Retirado do
artigo de Vincenzo
Parisi em Vita
Diocesana Pinerolese
de 27 de junho de
2021.)
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Um chamado do nosso
tempo presente, na cruz para
ser uma boa notícia
Ir. Shakila
Região do Paquistão

E

m nossos dias, costumamos
dizer que o mundo é uma
aldeia global, mas a maioria
de nós ainda está muito longe da
realidade vivida pelos outros. A
Covid -19 trouxe a humanidade
para experimentar nossa unidade,
o fato de que há alguma presença
magnífica acima e além da
sociedade moderna. Muitas vezes
perdemos de vista como somos
interdependentes e conectados,
limitando prontamente nossa
própria visão ao que é local,
pensando que muitos assuntos
estão distantes de nós.
Mas agora estamos
enfrentando alguns problemas
sérios, mais conscientes da
miséria de muitos que estão ao
nosso lado, em nosso bairro,
em nossas famílias e em nossa
própria vida religiosa. No
Paquistão, hoje, uma questão
candente é a violência contra as
mulheres, conversões forçadas
e casamentos de meninas de
apenas 11 anos de idade, violência
brutal de gangues e estupro
de meninas que são forçadas a
ganhar dinheiro para suas famílias
como trabalhadoras domésticas.
Para as mulheres, religião, status
e aparência não importam, somos
apenas corpos.
Nós, irmãs, estamos bem
cientes dessas questões e
trabalhamos para criar consciência

entre nós e nosso povo para que
possamos ser uma voz para os
que não têm voz. Estamos muito
dinamicamente envolvidas no
ministério para criar consciência.
Agora é a hora de nos
envolvermos pessoalmente com a
dor e o medo de nossas mulheres
cristãs. Embora estejamos
trabalhando com organizações
católicas de mulheres, ainda
nos sentimos chamadas a nos
envolver com uma rede maior,

crianças.
Nós, Irmãs São José, líderes
religiosas, mas acima de
tudo mulheres com coração
compassivo, entramos em nossa
sociedade ferida com coragem,
com nossas próprias fragilidades
e vulnerabilidades. Nosso carisma
nos convida, como pessoas na
base, a sermos mais como nosso
salvador sofredor e em unidade
com a humanidade sofredora. Nós
nos sabemos chamadas a erguê-

para alcançar e nos envolver nas
bases.
Para nós, a resposta foi
online Talitha Kum contra o
tráfico, para as Redes na Ásia.
Para este propósito e para viver
nossa visão, sete Irmãs de nossa
região do Paquistão estão sendo
tendo formação online nesta rede.
Conhecemos o tráfico de pessoas,
mas agora avançamos em direção
a um novo horizonte, para
responder à dor e ao sofrimento
das pessoas que vivem ao nosso
lado, de homens, mulheres e

los e a participar da dança do
logotipo do Capítulo Geral 2021.
Nós nos esforçamos para sermos
mulheres de esperança para os
desesperados.
Este é um desafio e um risco,
pois nós, na região do Paquistão,
estamos entrando em ação
para ser UM com a humanidade
pobre, desempregada, ferida e
desfigurada. Precisamos encontrar
o nosso querido próximo, irmãos
e irmãs, não no caminho da cruz,
mas na cruz que oferece vida e
alento.
CSJournal l Ano 2021 - n. 4
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A provação de um médico
com Covid-19
Bhopal, administrado pelas
Irmãs CSJ da província
de Pachmarhi. Meus pais
Justin Lobo, MD
precisaram ser internados
na Unidade de Terapia
Província de Pachmarhi - Índia
Intensiva do Hospital Asha
Niketan - meu próprio
hospital. Eles foram
colocados em oxigênio.
Felizmente, quando a
erto do final da quaresma,
segunda onda de COVID-19
minha família e eu
varreu o país e colocou
participamos de uma
o Sistema de Saúde de
celebração eucarística do Cardeal
joelhos, o Hospital Asha
Oswald Gracias, sem perceber que Niketan estava preparado
um de nós estava infectado com o para a 2ª onda, com
temido SARS-CoV-2 (vírus corona). um bom suprimento de
Depois da missa, nos abraçamos,
oxigênio, mesmo quando
infectando todo o grupo sem
a UTI e as enfermarias
saber; assim começou nosso pior
estavam cheias ainda que
pesadelo.
uma vez, sentimos falta de
Na semana seguinte, meus
equipamento e pessoal,
pais, esposa e sogros começaram mas tentamos o nosso
a manifestar sintomas. Fui poupado melhor para manter o ânimo.
inicialmente. Então começou a
Mas o pior ainda não
fase de noites e dias sem dormir,
havia passado. Meu filho
quando eu cuidava de todos em
começou a apresentar
casa enquanto atendia pacientes
sintomas enquanto eu mesmo
críticos no hospital Asha Niketan,
comecei a ter erupções na

P

Dr. Justin e uma enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva
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Dr. Justin afetado por Covid
sendo levado para casa na
ambulância

pele, dor de garganta e febre.
Eu me senti perdido, no meio do
nada, mas fiz o meu melhor para
me manter otimista sobre toda
a situação. De um lado, eu tinha
uma família doente para cuidar e,
do outro, uma enfermaria cheia
de pacientes críticos da COVID-19.
Às vezes, costumava sentar-me
sozinho, indefeso, orando ao Deus
Todo-Poderoso. A fé me deu forças
para continuar. As Irmãs da CSJ do
hospital deram-me coragem para
enfrentar a situação e as amigas
começaram a enviar refeições
quentes, cheias de orações e votos
de felicidades.
Um dia, eu mesmo fui
obrigado a ser internado na
enfermaria da COVID-19 para
fluidos intravenosos porque
me sentia muito fraco. Este foi
provavelmente o ponto mais baixo

da minha vida, enquanto assistia
impotente a uma Irmã perder a
vida para COVID. Minha condição
não me permitiu intervir. Não
teria ajudado muito, de qualquer
maneira. A equipe de médicos
do hospital fez todo o possível
para salvá-la, mas em vão.
De um lado havia pacientes
enfermos e, do outro, parentes
ansiosos, difíceis de consolar.
Os pacientes da COVID-19
enfrentavam solidão e colapso
emocional.
Por fim, todos os

membros da família se
recuperaram, pelo que estarei
sempre grato às Irmãs de
São José de Chambéry pelo
apoio. As Irmãs do hospital
desempenharam um papel vital
no preparo de injeções essenciais
como Remdesivir diariamente. A
equipe de apoio costumava ficar
na fila até depois da meia-noite
às vezes para reabastecer os
cilindros de oxigênio. Os pacientes
com Covid receberam alimentos
nutritivos da comunidade Asha
Niketan.

Como a COVID-19 é uma
doença nova, não havia nenhuma
evidência clara ou consenso sobre
a maneira correta de tratar um
paciente criticamente indisposto.
Assim, os médicos e a equipe
de enfermagem enfrentaram
um desafio desconhecido. O
pensamento de que 92% dos
pacientes da Covid ficaram bem e
voltaram do nosso hospital para
casa me dá esperança e energia
quando a taxa de mortalidade
nos hospitais de Bhopal era muito
maior.

Interculturalidade e Vida
Consagrada
Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

H

oje, mais do que ontem,
somos convidadas a olhar
para os enormes desafios
interculturais do futuro da
humanidade, da Igreja e da vida
consagrada.
A cultura é o resultado do
exercício da liberdade humana.
Da maneira diferente de fazer uso
das coisas, de trabalhar, de se
expressar, de praticar a religião e
de formar costumes, se originam
estilos de vida diferentes e
diferentes escalas de valores.
Os seres humanos
estabelecem livremente relações
através das quais buscamos e
damos sentido à existência, à
vida cotidiana pessoal e social.
As relações culturais surgem
da necessidade humana de dar
sentido compartilhado com a vida

em comum - como ideais, valores,
atitudes. Cada pessoa, única e
irrepetível, se identifica através
da cultura. Ao mesmo tempo,
é uma identidade socialmente
compartilhada com outros seres

humanos, cada um deles único e
irrepetível.
O primeiro processo é
inculturar-se na própria cultura,
ou seja, tornar-se criticamente
consciente disso. A consciência
CSJournal l Ano 2021 - n. 4
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crítica da própria cultura é a
condição para se relacionar
positivamente com a diversidade
cultural. O segundo lado é a
inculturação em outra cultura. É
como mudar de casa e entrar em
outra família onde você chega
com o que é e onde aprende
outro universo de relações sociais
com as quais dá sentido à vida,
organiza a comunidade, produz e
distribui os bens necessários.
A inculturação é sempre um
processo incompleto. Contextos
sociais mudam muito e
rapidamente. As culturas também
se movem de acordo com a
dinâmica dos contextos locais e
internacionais. Por esse motivo,
a inculturação, na perspectiva
da vida consagrada, requer um
discernimento comum, baseado
em uma vida autêntica no
Espírito. A inculturação assim
entendida é a companheira da
missão evangelizadora da vida
consagrada a serviço da missão
de Cristo, tentando ser o mais
possível semelhante a ele.
A inculturação levou a vida

NOVAS
SANTAS
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consagrada a experimentar
o multiculturalismo como
uma condição normal para
as congregações e suas
comunidades em todo o
mundo. O Evangelho de Jesus
é tão universal que pode ser
incorporado em qualquer
cultura e humanizá-la. Para
ser cristão, não é necessário
despojar-se da própria cultura,
mas abrir-se à conversão
que pressupõe a experiência
de misericórdia que leva
à reconciliação com Deus,
através do encontro com o
outro e a própria realidade.
Qualquer cultura precisa dessa
experiência de cura para
crescer na humanidade.
A interculturalidade é um
processo complexo, não sem
conflito. Reconhecer diferentes
culturas e a capacidade
de viver em contextos
multiculturais, respeitando a
diversidade e até gostando
dela, é um passo importante.
Uma descrição simples da
interculturalidade é o

intercâmbio mútuo entre culturas,
que pode levar à transformação
e enriquecimento de todos os
sujeitos envolvidos. É um processo
que participa e interage com
o contexto histórico, social,
econômico e político em que
ocorre.
As comunidades
interculturais estão localizadas
em um local, em um contexto
cultural específico, do qual não
se pode e não se deve prescindir.
Trata-se de uma interculturalidade
em relação a um contexto local
que exige o aprendizado de
um idioma, adotando estilo de
vida, alimentação, acomodação,
transporte.
O que entusiasma e leva à
interculturalidade é compartilhar
a missão, torná-la objeto de
discernimento em comum, planejar
com sensatez e avaliá-la com
realismo. Isso requer mulheres
consagradas com uma vida
autêntica no Espírito, nutridas pela
Eucaristia, capazes de pensar livre
e criticamente, dedicadas à missão
com generosidade.
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Uma experiência
transcultural na Tanzânia
Ir. Sumaira
Paquistão

C

omo professa temporária do
7º ano, sou a segunda Irmã
da região do Paquistão
a compartilhar o carisma da
unidade e a espiritualidade da
pequenez como é vivida na
Tanzânia. O Conselho Geral e a
equipe de coordenação regional
ofereceram-me esta oportunidade
num momento em que passava
por alguns problemas de saúde,
mas depois de um tempo de
reflexão senti um apelo no meu
chamado. Assim, entregando-me
à providência de Deus, mesmo
com o medo da Covid-19, abracei
as surpresas e a emoção de uma
nova aventura, começando com
meu primeiro voo de avião.
Em 21 de março de 2021,
cheguei a Songea, na Tanzânia,
onde fui calorosamente acolhida
pelas Irmãs da comunidade.
Estou fazendo uma experiência
de prontidão e de obediência
como a de nosso padroeiro São
José, o que me motiva a ser uma
mulher alegre.
Comecei meu tempo aqui
com dois meses de aulas de
Kiswahili que me ajudaram a me
preparar para viver a cultura e
as tradições locais à luz do nosso
carisma de unidade. Acredito
que a beleza do mundo está
na diversidade de seus povos.
Cada cultura amplia a mente e o
espírito. Quando visito famílias,
experimento a presença tangível
de Deus. As pessoas são muito
CSJournal l Ano 2021 - n. 4
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generosas e amigáveis,
com uma cultura rica, cada
tribo com suas próprias
tradições únicas.
Estou trabalhando
sob a orientação
compassiva de Ir.
Malathi no Internato
Chambéry em Songea,
ajudando as alunas
em biologia e química.
Também planejamos
algumas atividades
extracurriculares com
as alunas, organizando
aulas de informática e
trabalhando com elas na
reciclagem de papel e
plástico.
No mês de junho, Ir.
Malathi e eu visitamos a
região de Njombe para
a animação vocacional.
Era como ser um viajante
no desconhecido, já que
o lugar e a área eram
totalmente novos para
nós. Foi uma experiência
esplêndida visitar as
escolas secundárias,
sensibilizando os alunos
para o valor da educação,
pois cada setor da vida
necessita de uma educação
de qualidade. Procuramos
ajudar os jovens a discernir
seus chamados e interesses,
sabendo que assim nos
tornamos centelhas de luz,
fé e esperança uns para

os outros. Estamos muito
esperançosas de que teremos
uma jovem conosco para
compartilhar as boas novas,
abraçando a vida juntos.
Neste momento crucial
da Covid-19, a tecnologia está
desempenhando um importante
papel, ajudando-nos a alcançar

as outras pessoas. A comunidade
na Tanzânia criou uma página
no Facebook, Missão CSJ na
Tanzânia, para alcançar a todos
com zelo apostólico. Juntas, como
uma família CSJ, estamos vivendo,
encarnando, levando e canalizando
amor e comunhão aqui neste
sagrado planeta Terra.
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