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Nosso Capítulo Geral ocorre em 
um período de profundas 
mudanças, de tensões 

culturais e ambientais acentuadas, 
de conflitos de todos os tipos; mas, 
também, de comunicações mais 
intensas entre os povos, de novas 
possibilidades de conhecimento e 
diálogo e de profundas aspirações 
de paz. Nestes últimos dois anos 
da pandemia, vimos a intensidade 
da nossa interconexão crescer 

J P I Cenormemente. O impacto desse 
novo mundo, conectado pelas 
comunicações instantâneas 
à tecnologia digital, tem sido 
profundamente sentido em todas 
as áreas de nossa vida.

A missão se tornou global. 
Não é mais um lugar geográfico. 
Na mudança de época descrita 
pelo Papa Francisco, “estar em 
missão” morando na periferia, 
corresponde a estar no ponto de 
intersecção entre situações de 
injustiça e as diretrizes das quais 
as forças de exclusão, que buscam 
concentrar riqueza e poder 
nas mãos de poucos, passam. 
Atualmente, essa fronteira onde 
somos chamadas a viver a missão 
de Jesus é mais digital do que 
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física. 
Paradoxalmente, em nosso 

mundo interconectado, posso fazer 
muito, às vezes até mais, por uma 
situação local, agindo do meu 
computador ou tomando as ruas 
do outro lado do mundo, em vez 
de mergulhar na própria pobreza. 
Dar voz às injustiças, hoje, pode 
ser terrivelmente comprometedor, 
pode envolver sujar não só as 
mãos, mas o rosto, colocar o 
status social em risco e, até 
mesmo, arriscar a vida. 

Em todos os contextos da 
vida consagrada, hoje, a advocacia 
é tida como “uma atividade 
profética da Igreja”, “uma 
atividade missionária da Igreja 
no mundo” (Conferência Mundial 
de Igrejas). Essa mudança de 
paradigma missionário requer 
respostas mais adequadas, 
atividades qualificadas e, cada 
vez mais, em rede com a família 
Josefina e com os demais atores 
da sociedade civil e da Igreja.

Se, desde a sua criação, com 
Gaudium et Spes em 1971, a 

Comissão de Justiça, Paz e 
Integridade da Criação (JPIC) 
apareceu como “uma dimensão 
constitutiva da pregação do 
Evangelho” (GS n. 6), hoje, o 
compromisso da JPIC representa 
uma verdadeira fronteira de 
missão, uma nova forma de 
missão viva. 

Já vimos essa mudança 
começar na vida da Igreja onde, 
a partir de 2016, a Pontifícia 
Comissão da JPIC assumiu 
maiores responsabilidades e 
tornou-se um Dicastério para 
o Serviço de Desenvolvimento 
Humano Integral. Uma escolha, 
apoiada e nutrida pelo 
extraordinário magistério social 
do Papa Francisco que traz a 
JPIC ao centro da missão da 
Igreja Universal.

Nesse horizonte, então, é 
anti-profético que as Irmãs não 
tenham tempo para se dedicar 
à pesquisa, reflexão e ação de 
luta e denúncia em nível global, 
animadas pela JPIC porque 
são absorvidas pela ação 

local. Também, é antiético que o 
engajamento na JPIC se limite a 
voluntariado ocasional, trabalho 
fragmentado e urgente, quase 
sempre à margem de atividades 
consideradas mais significativas. 
Alguma folha de oração ou 
algum artigo, ou mesmo, alguma 
declaração publicada no site 
pode tornar visível o nosso ser 
“imerso no Espírito, conectado 
com o mundo”? Há muito 
mais para abraçar e algumas 
congregações com a mesma 
fragilidade e oportunidades 
que nós, entenderam isso e 
estruturaram o trabalho da 
JPIC de forma profissional e 
articulada.

Talvez tenha chegado a 
hora de colocarmos a JPIC no 
centro da missão através da 
decisão consciente e planejada 
de treinar recursos humanos 
qualificados e dedicar recursos 
econômicos significativos, 
fortalecendo as conexões dentro 
da congregação e da família 
Josefina.

J  P  I  C

Ir. Priyanka  Horo 
Província de Tanmaya - Índia

Igualdade de gênero:                              
uma questão em chamas

Você já viu um prédio sem 
telhado? Você já pensou 
neste mundo sem mulheres? 

Você já refletiu sobre a vida de 
Jesus sem a Mãe, Maria?

Essas podem parecer 

perguntas bobas, mas há muitos 
significados ocultos nelas. Ninguém 
constrói um edifício sem telhado; 
não haverá vida sem mulheres 

neste mundo e sem a sua Mãe, 
Maria, Jesus não poderia ter sido 
capaz de cumprir a vontade de 
Deus.

No mundo de hoje, a 
‘Igualdade de Gênero’ é uma 
questão candente. Não é 
que as mulheres não estejam 
progredindo. Existem muitas 
mulheres como Indira Gandhi e 
outras que tiveram sucesso em 
suas vidas.

No segundo relato da 
criação em Gênesis 2, Deus 
mostra que as mulheres são a 
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coroa da criação; é por isso que 
as mulheres chegam no final de 
toda a atividade de criação de 
Deus, como se ela fosse o telhado 
da casa que ele construiu. Deus 
nos mostra que, sem mulheres 
a coroa da criação de Deus está 
incompleta.

Mesmo depois de ponderar 
esses pontos, o coração humano 
pode se tornar como uma 
pedra, pois muitos neste mundo 
de julgamentos consideram 
as mulheres como a porta do 
inferno, um objeto descartável, 
uma máquina que é boa para 
trabalhar ou dar prazer. Ainda há 
muitas meninas que são mortas ao 
nascer se não forem abortadas, 
muitas meninas que são dadas em 
casamento infantil; algumas são 
torturadas sob a pressão do dote. 
Neste mundo dominado pelos 
homens, pode ser muito difícil para 
uma mulher ser autossuficiente, 
autoconfiante e livre.

Mas o mundo está mudando 
agora. Existem tantas mulheres 
que tentam ficar de pé e 
conseguem andar lado a lado 

com os homens. Elas podem 
conseguir empregos e cuidar 
da família. Pessoalmente, sinto 
que as mulheres podem fazer 
muitas coisas que os homens 
podem fazer, mas há muitas 
coisas que as mulheres fazem 
que os homens não podem. Há 
um ditado que diz que, uma vez 
que Deus não poderia estar em 
todos os lugares, Deus criou as 
mães. As mães estão próximas 
do divino, pois são a fonte da 
vida. Deus confia uma nova vida 
apenas a uma mulher. Como 
mães, as mulheres nutrem uma 
nova vida por nove meses em seu 

útero e só então é permitido o 
nascimento de uma criança.

Sabemos que essa luta pela 
igualdade de gênero vai continuar, 
mas não sabemos até quando. 
É fácil falar sobre igualdade de 
gênero, mas é muito difícil fazer 
a mudança necessária para 
erradicar a violência contra as 
mulheres. Não esperemos que o 
mundo inteiro faça algo. Em vez 
disso, vamos começar de nossa 
casa, local de trabalho, sociedade, 
vila, estado, país e, em seguida, 
passar para o mundo em geral. 
Vamos respeitar e amar todas as 
irmãs, mães, esposas e avós.

Consumo Responsável

Por muitos anos, as pessoas se 
conscientizaram do impacto 
de nosso consumo diário. Isso 

veio da sociedade e dos indivíduos. 
Todo mundo fala sobre consumo 
responsável, mas o que isso 
significa? Como podemos consumir 
com responsabilidade?

O consumo responsável é a 
base do desenvolvimento 

Ir. Saiqa Anwer 

Paquistão
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sustentável, a forma de organizar 
a sociedade para que ela possa 
existir no futuro. O consumo 
responsável inclui formas e ideias 
de como utilizar a matéria-prima 
e a reciclar, de forma útil, para 
proteger o nosso planeta, reduzir 
a poluição e obter o benefício 
desejado do material. 

A reciclagem é de grande 
importância no mundo de hoje, 
se quisermos deixar um planeta 
saudável para as gerações 
futuras. Estamos protegendo 
a mãe terra se pudermos dar 
um novo uso àquilo que não é 
mais útil para nós. A reciclagem 
começa com você mesmo, ou em 
casa. Isso nos torna responsáveis   
em proteger o nosso entorno 
e salvar o meio ambiente. O 
reprocessamento nos permite 

usar produtos antigos e criar 
coisas novas e úteis. Por exemplo, 
quando compramos uma garrafa 
de água mineral, em vez de jogá-
la fora, podemos utilizá-la para 
decoração ou para o cultivo de 
vegetais ou flores.

Esteja ciente do que você 
faz; recicle tudo o que for 
possível. Além de proteger o meio 
ambiente, a reciclagem pode nos 
ajudar a reduzir os gastos de 
nossa casa. Em segundo lugar, ela 
nos ajuda a gerar oportunidades 
de trabalho e negócios. Esta 
é uma forma de ajudar muitas 
pessoas a ter emprego. A 
reciclagem é valiosa não apenas 
para salvar a natureza, mas 
também para ajudar as pessoas, 
fornecendo treinamento sobre 
como criar algo útil a partir de 

material que já foi usado.
Precisamos nos lembrar 

continuamente dos três R: Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar. Quando o 
mundo produz menos lixo, ajuda 
a devolver a terra e a água à sua 
natureza anterior não poluída. 
A reciclagem é benéfica para as 
gerações futuras que herdará 
valores do passado. Somos 
responsáveis   pelos valores 
que elas aprendem. Se todos 
valorizarem reciclar e comprar 
menos, estaremos protegendo 
o mundo com um consumo 
responsável. Devemos dar passos 
como indivíduos e também como 
grupos, sem olhar para os outros 
para liderar o caminho. Precisamos 
entrar na cadeia da reciclagem 
para salvar nosso planeta para as 
gerações futuras.
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Lápis 2.0 - O Pequeno Projeto 
olha para o futuro
Ir. Alessandra Chiarini 

Itália

Nos dias 17 e 19 de setembro 
de 2021, a Comissão 
Permanente de Formação da 

Federação Italiana organizou um 
fim de semana de espiritualidade, 
confronto e fraternidade em 
Armeno (NO), intitulado “Lápis 
para o Pequeno Projeto”. A 
casa da espiritualidade “Madre 
Cândida”, imersa em uma bela 
natureza acima do Lago Orta, foi 
o cenário perfeito para dias tão 
intensos. 

A reflexão proposta pela 
assessora, Irmã Patrizia Graziosi, 
do Instituto das Irmãs de São 
José, no coração do carisma 
do Padre Médaille, cujas raízes 
residem na Santíssima Trindade, 
na união das três pessoas divinas 
e diferentes, é central. A partir 
disso, recebemos o chamado para 
incluir a diversidade, o diferente de 
mim, dentro da minha vida. Esse 
dar espaço ao outro é fundamental 
para não cairmos na uniformidade, 
na ditadura do mais forte. Não 
é a missão das Irmãs de São 
José trabalhar para que a dupla 
união total, onde vivem, possa 
ser realizada? Nas relações que 
temos? 

Irmã Patrizia, então, 
perguntou: “Como queremos 
continuar a dar ao mundo o dom 
do carisma, além e dentro da 
crise generalizada que estamos 
vivenciando hoje, no limite que 

sentimos cada vez mais urgente 
em nossas comunidades?” Ela 
citou o padre Giovanni Vannucci, 
sj:”O presente é uma resposta na 
vida concreta, na realidade, aos 
apelos que nos vêm do futuro”. 
É a tensão e o impulso para o 
futuro que deve animar a busca 

de novas respostas para nós e 
para o povo do nosso tempo. 
Mas onde procurar elementos? 
No hoje que já nos fala do que 
será o amanhã, nas aspirações e 
mudanças irreversíveis de hábitos 
e dos muitos significados que as 
pessoas, os jovens e todas nós já 

O grupo

Maria Paola e Teresa
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experimentamos agora. E, então, 
basta com as lamentações do 
tempo passado. Não foi isso que 
Padre Médaille fez? Ele escreve 
para o futuro, mas a partir do que 
vê em seu presente e no presente 
de sua sociedade. Foi um tempo 
de divisão dentro da igreja mesma, 
como é hoje.

O último meio dia foi 

dedicado a um “laboratório de 
ideias”, a partir do que havia sido 
ouvido e refletido. Uma pergunta 
norteou a pesquisa: “Imagine estar 
em 2023: se é verdade que o 
presente depende do futuro, o que 
eu gostaria de ver já realizado, na 
Europa, pelo Pequeno Projeto?”. 
As reflexões e ideias que 
emergiram da assembleia são uma 

grande riqueza que a Comissão 
de Formação Contínua coletou 
com o compromisso de entregar 
tudo aos Conselhos da Federação 
para que tomem conhecimento. A 
partir disso, começamos de novo 
a colocar em prática ações que 
nos guiam para o futuro que já 
nos fala, nos chama para ações 
concretas, juntas. 

Todos os anos a Igreja do 
Brasil celebra, em setembro, o 
mês da Bíblia. A Província das 

Irmãs de São José de Chambéry 
no Brasil, no mês de setembro, 
dentro da programação do Ano 
Vocacional, decidiu também dar um 
destaque especial à Bíblia. Uma 
Live foi organizada no dia 06 de 
setembro com o tema: “Fé e Vida 
na Vivência da Unidade”. 

Três pessoas foram 
convidadas para ajudar no 
desenvolvimento do tema, fazendo 
analogia com o profetismo de 
ontem e de hoje. Padre Claudio 
Prescendo trouxe à reflexão o 
profeta Amós. Segundo ele, “o 
profeta não engole uma versão 
manipulada da realidade. Ele se 
pergunta pela vontade de Deus 
acerca dos acontecimentos. 
Empresta sua fala para que Deus 
pronuncie sua Palavra. A vocação 
de Amós chama a atenção para 
a liberdade de Deus que escolhe 

seus enviados onde e como Ele 
quer”. 

A voz que deseja ser 
profética será sempre uma voz 
libertadora, que desvenda a 
realidade e aponta caminhos. 
Denúncia e anúncio libertam das 
amarras de uma realidade que 
oprime, exclui e aliena. Pe. Cláudio 
salienta que, no livro de Amós, o 
poder político e econômico sempre 
caminham juntos, em mútua 
dependência e a religião tende 
para o serviço do sistema injusto. 
Destaca que, a última palavra do 
profeta é de esperança e convoca 
a conversão: “Procurem o bem 
e não o mal; ... Restabeleçam o 
direito no tribunal; ... Quem sabe 

assim, Javé terá misericórdia”.
Prosseguindo a reflexão, 

Irmã Dominga Zolet iniciou 
com uma provocação: “O 
que os profetas/profetisas da 
congregação anunciaram? 
denunciaram? E começou na 
França do século XVII, com sua 
realidade de pós-guerras, miséria, 
órfãos, viúvas, doentes... Chegou 
em um jovem Padre Jean Pierre 
Médaille, com o coração em Deus, 
olhos e ouvidos atentos aos 
clamores do povo que, como todo 
profeta, se questionava: “Estas 
pessoas abandonadas, sofridas.... 
são meus irmãos e irmãs. Como 
ajudar em suas necessidades? Em 
suas longas jornadas missionárias, 

Fé e vida na Vivência                              
da Unidade

Ir. Eliana Aparecida dos Santos

Brasil
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Depois de um longo processo 
de discernimento no qual 
toda a província esteve 

envolvida, as irmãs da Dinamarca 
decidiram vender sua última 
propriedade em Copenhague, 
que serviu a província por 
quase 120 anos. As irmãs 
começaram a discernir seu 
futuro. Realisticamente, elas 

Ir. Gisela Heitz 

Região da Dinamarca

Começando algo novo

certamente o Pequeno Projeto foi 
gestado...”

Padre Médaille não foi o 
único. Sua profecia se soma a 
muitas outras. Inicialmente, seis 
mulheres jovens e viúvas; Henrique 
de Maupas; Jean Fontbonne; 
Marcoux; Marie Felicité... E, 
chegando ao Brasil, Theodora 
Voiron! Entre tantos outros nomes 
que, com audácia profética, foram 
dando respostas às realidades, 
anunciando o Reino de Deus e 
denunciando tudo que ameaça a 
vida, a dignidade humana, sendo 
testemunhas da unidade no 
mundo.  E, assim, a Congregação 
das Irmãs de São José tomou 
corpo e se espalhou. 

Irmã Dominga, ao concluir, 
reforça que “as ações, as longas 
caminhadas, os insights ...” do 
Padre Médaille continuaram e 
continuam. A vocação profética 
da Congregação continua e 
continuará sendo um longo e 
apaixonante capítulo a percorrer! 

Por fim, Irmã Elisa Fátima 
Zuanazzi trouxe a profecia do hoje, 
realizada por meio da expressão 
do Carisma de Unidade das mais 

diferentes formas. Segundo 
ela, “viver o Carisma é viver um 
traço do rosto de Deus. Para 
nós, o traço do rosto de Deus 
é experienciar o que nos ensina 
Jesus: ‘Pai que todos sejam um’. 
Ser e viver a unidade, que têm a 
finalidade de congregar, recolher, 
reconciliar, cuidar, integrar a vida 
com o mundo, nossa morada, 
nossa Casa Comum”. 

Hoje, em nós e por meio de 
nossas ações, a profecia se revela 
pela coerência, que é testemunho; 
no viver a fidelidade criativa da 
vocação. A profecia acontece no 
chamado à fraternidade social, 
ou seja, “viver uma fraternidade 
com sabor do Evangelho” (Fratelli 

Tutti). Com sabor de que somos 
todos irmãs e irmãs, homens e 
mulheres unidos, que residem em 
uma mesma casa comum, com 
direitos e com deveres, como 
cuidar da criação. Que possamos 
ser um sinal profético para o 
mundo hoje. 

Para finalizar, Irmã Elisa 
sinaliza que somos chamadas 
a “ser sinal de esperança, de 
compromisso em defesa da 
vida. Ser testemunhas de Cristo 
ressuscitado, diante do mundo 
fragmentado. Não tenhamos 
medo de ser profetas e profetizas, 
atualizando, com nossa vida, a 
palavra de Deus profetisas no 
mundo de hoje”. 

Irmãs Susanne e Marianne conversando com a prefeita
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enfrentaram seu declínio: era 
ético, humano ou engenhoso 
para uma pequena comunidade 
ter uma residência tão grande? 
A liderança da província iniciou 
um projeto de cooperação entre 
o município de Copenhague e as 
Irmãs de São José da Dinamarca, 
que começou há quase uma 
década. Ir. Marianne Bode, que 
como Provincial levou o projeto 
até o fim, diz que “percebemos 
que possuíamos mais do que 
precisávamos e decidimos ajudar 
umas às outras a vender nossa 
propriedade e encontrar novas 
formas de viver nossas religiosas 
vida... Procuramos ler os sinais 
dos tempos e cremos que Deus 
estava connosco ”. 

Hoje, cinco irmãs estão 
compartilhando sua vida com 
leigos na comunidade de idosos 
“São José” na antiga casa-mãe, 
e 14 irmãs, junto com outras 76 
residentes, vivem na grande casa 
de repouso, uma nova construção 
na propriedade. Na tarde do dia 
26 de agosto, a antiga capela, 
que outrora foi o coração da 
província, tornou-se o centro de 
uma solene festa: a inauguração 
oficial. Muitos compareceram, 
tanto residentes da casa de 
repouso quanto da comunidade 

de idosos, parentes, funcionários, 
funcionários do município e 
irmãs. Nesta sala sagrada, que 
durante mais de um século 
serviu às irmãs na sua liturgia 
diária, foram postas mesas e as 
pessoas se reuniram para tomar 
um café e um sorvete. Mas Cristo, 
retratado na galeria de vitrais em 
uma das janelas, ainda está lá.

Entre os convidados estava 
a Prefeita de Saúde de 
Copenhague, Sra. Welling, que 
inaugurou oficialmente o local. 
Ela esteve envolvida quase desde 
o início da cooperação entre as 
Irmãs de São José e o município 
de Copenhague e disse em seu 
discurso inaugural: “O que foi 
realmente importante para nós 
foi preservar este fantástico 
espaço da igreja e dar-lhe uma 
nova vida para que as pessoas 
possam usá-lo em suas vidas 
diárias." E transmitiu um sincero 
agradecimento às irmãs, “que 
tiveram a ideia de fazer do 
convento uma moderna casa de 
repouso e uma comunidade de 
idosos”.

Quando a Irmã Marianne 
Bode fez uso da palavra, 
agradeceu à prefeita por 
sua cooperação e expressou 
sua alegria por sua grande 

compreensão dos valores 
fundamentais da Congregação 
e da vida religiosa. Ela disse: 
“Para nós, irmãs, é importante 
que possamos permanecer 
juntas como uma comunidade 
religiosa, onde a oração e a 
vida comunitária são as pedras 
angulares”.

O edifício do convento foi 
preservado em sua aparência 
original e agora é o lar da 
comunidade de idosos “São 
José”, com residentes em 28 
apartamentos. A residente mais 
jovem tem um pouco mais que 
50 anos e a mais idosa acima de 
85. Cinco delas são irmãs de São 
José; todos os outros são leigos 
com origens diferentes. A antiga 
sala capitular da comunidade foi 
transformada em uma grande 
sala de reuniões com cozinha, 
onde os moradores comem juntos 
duas vezes por mês. Uma das 
portas do prédio tem uma cruz 
de madeira, ali é a capela, onde 
as irmãs da casa de repouso e os 
idosos se reúnem para a missa e 
a oração.

A inauguração, que teve 
que ser adiada por causa da 
pandemia, abre oficialmente um 
novo capítulo na vida das Irmãs 
São José na Dinamarca.

 Convidados ao redor das mesas em nossa antiga igreja
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Alice no País das Maravilhas foi 
um romance escrito por Lewis 
Carrol em 1865, no qual Alice 

cai na toca de um coelho e atinge 
um novo mundo. Hoje estamos 
em um mundo maravilhoso, 
um novo mundo de tecnologia 
e meios de comunicação, mas, 
também um dilema. Este é um 
mundo em rápida mudança, onde 
vivenciamos a educação virtual, 
reuniões virtuais e compras online, 
tudo com novas tecnologias. 
Assim, nosso estilo de vida mudou. 
Mudanças que demoravam 
semanas, meses e anos para 
acontecer, agora levam apenas 
dias, horas ou minutos. Com a 
Covid-19, estamos experimentando 
um novo normal com cada vez 
mais tecnologia e velocidade, e 
mudamos por escolha ou não.

Existem três aspectos deste 
“novo normal”: é interminável, 
ocorrendo o tempo todo de uma 
forma contínua; é penetrante, 
desdobrando-se em várias 
áreas da vida ao mesmo tempo; 
é exponencial, acelerando a 
uma taxa cada vez mais rápida. 
E, nesse contexto, podemos 
distinguir três grupos de pessoas: 
os analfabetos digitais, aqueles 
que desconhecem as mudanças; 
migrantes digitais, que estão 
constantemente tentando 
acompanhar as mudanças; nativos 
digitais, que cresceram com essa 
tecnologia. Essa divisão é visível 
nas famílias, na vida religiosa e no 

mundo.
Aqueles que têm cinquenta 

anos ou mais e não foram 
educados com tecnologia ficam 
felizes com as vantagens da 
tecnologia. Mas, para a geração 
atual, o telefone celular é tão 
importante para eles quanto o ar 
que respiram. Portanto, é muito 
importante que o mundo virtual 
seja integrado na formação inicial 
para a vida religiosa. Os membros 
mais novos conhecem e vivem 
neste mundo virtual desde o 
nascimento.

A mudança está acontecendo 
em um ritmo acelerado nos 
meios de comunicação e na 
tecnologia. As informações estão 
disponíveis em qualquer telefone 
celular. Alguns até questionam a 
necessidade de uma educação 
universitária. A inteligência artificial 
está se expandindo. O dinheiro 
pode ser acessado online. Nossa 
jornada neste mundo em rápida 
mudança é um desafio. Precisamos 
mudar, mudar com rapidez e tomar 
decisões oportunas ou estaremos 

desatualizadas em breve.
Jesus nos dá um exemplo de 

como mudar. Ele viveu em um 
mundo repleto de tradição, onde 
a frase, “Mas sempre fizemos 
assim” teria sido o estilo de 
vida. Ele entra em cena de uma 
forma nada tradicional ... um 
nascimento virginal, nascido em 
uma manjedoura. A metodologia 
usada em seus ensinamentos, 
curas e milagres variava. Ele não 
servia às pessoas da mesma 
maneira todas as vezes, mas sim 
adaptava o que fazia ao momento. 
Algumas das atividades de Jesus 
e de seus discípulos foram tão 
contra o status quo que perturbou, 
até mesmo enfureceu, os líderes 
religiosos, a ponto de buscarem 
sua morte.

À medida que avançamos 
para o futuro, devemos oferecer 
formação nas novas tecnologias, 
trabalhar para reduzir a divisão 
digital em nossa congregação e 
ensinar nossos membros sobre os 
prós e os contras da tecnologia e 
da mídia social. Seria importante 

A tecnologia desafia a Vida 
Religiosa

Ir. Maurice George 

Província de Pachmarhi - Índia
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Paquistão apoia refugiados               

Ir. Permila Isaac 

Paquistão

O Paquistão está entre os 
países que hospedam 
um grande número de 

refugiados. São cerca de 3,5 
milhões de afegãos e pouco mais 
da metade, cerca de 1,8 milhão, 
possuem um cartão de registro. O 
Afeganistão e o Paquistão têm uma 
longa história de relações tensas 
definidas por cinco questões: 
soberania, segurança, dinâmica 
geopolítica, laços transfronteiriços 
e comércio. Juntas, essas 
dinâmicas são importantes para a 
estabilidade futura no Afeganistão, 
Paquistão e na região em geral e 
para evitar hostilidades armadas 
na fronteira Afeganistão-Paquistão.

O Paquistão apoia 
refugiados, concentrando-se 
em protegê-los e promover a 
autossuficiência para que atendam 
às suas necessidades básicas. 
Assim, os refugiados têm acesso 
aos serviços públicos existentes. 
Enquanto muitos continuam a 
viver em campos de refugiados, 
outros criaram vidas para si nas 

cidades, casando e criando filhos, 
abrindo lojas e se sustentando. 
A experiência de quem vive em 
campos de refugiados mostra que 
não há garantia de que a vida vai 
melhorar para os refugiados que 
fogem para a fronteira. Mesmo 
assim, gerações de afegãos 
moram no Paquistão. O país diz 
com orgulho que os refugiados 
afegãos são nossos irmãos e 
irmãs. Oferecemos nosso apoio 
às famílias afegãs nestes tempos 
difíceis; eles não devem ser 
esquecidos.

Pode-se concluir que o 
Paquistão praticamente adotou 
uma abordagem bastante liberal 
em relação aos refugiados do 
Afeganistão, em linha com a 
definição adotada pela União 
Africana. Isso inclui todas as 
pessoas que são obrigadas a 
deixar seu local de residência e 
buscar refúgio em um local fora 
de seu país devido a eventos que 

perturbam a 
ordem pública.

Embora não 
seja parte de 
nenhum tratado 
internacional 
relacionado 
a refugiados, 
o governo 
do Paquistão 
acredita 
firmemente 
que forneceu 

proteção adequada aos 
refugiados afegãos durante 
suas quatro longas décadas 
em terras paquistanesas, por 
meio de medidas administrativas 
generosas. Mas apenas arranjos 
administrativos não são suficientes 
para não resolver a questão dos 
refugiados; legislação adequada a 
nível nacional é a necessidade da 
hora.

O País também precisa da 
ajuda da comunidade internacional 
para encontrar uma solução 
permanente para a questão dos 
refugiados afegãos, uma vez que 
não está em posição de resolver 
esse problema sozinho. Portanto, 
a comunidade internacional 
deve perceber esse fato e se 
apresentar para ajudar a proteger 
esses refugiados enquanto o 
governo lida com os afegãos que 
estão residindo aqui por quase 
quarenta anos, desde a invasão do 
Afeganistão pela URSS.

aprender a usar os meios de 
comunicação no ministério, 
começando pela formação inicial, 
possível somente se todas as 
irmãs tivessem acesso à internet 
e às redes sociais. Aprendemos 
e continuamos a aprender que 
a tecnologia pode nos ajudar a 
estabelecer uma rede dentro de 
uma província ou região, bem 
como dentro da congregação 

maior e além.
A fim de usar a tecnologia 

para o ministério, devemos ser 
corajosas e dispostas a começar 
o trabalho. Isso também exigirá 
que sejamos profissionais e 
criativas no desenvolvimento 
de conteúdos de qualidade, 
sabendo compartilhar recursos 
e colaborar com quem pode nos 
ajudar.

Estamos em um momento 
em que somos desafiadas a 
colocar esse novo vinho da 
tecnologia em novos odres - novas 
formas de trabalhar, formar, 
se relacionar com os outros. É 
fundamental que avaliemos nossa 
vida e missão à luz da realidade 
presente, sabendo que Deus nos 
conduz por um novo caminho com 
Jesus nosso modelo.
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Este é o título da bela festa 
da fusão de Pinerolo com 
Chambéry, realizada no 

último dia 25 de setembro, no 
“Casaletto”, em Roma. Uma 
celebração, acima de tudo, 
mais do que um encontro, uma 
amizade, uma integração entre 
duas realidades vivas; nossas 
duas congregações agora 
se tornaram um único Fogo 
Sagrado, como Padre Médaille 
gosta de se expressar. 

O que aconteceu, na 
tarde, daquele dia? Juntas, 
nos encontramos ao redor de 
mesas iluminadas por pequenas 
velas. A Palavra que se repetiu, 
como um refrão: “Eis, eu 
faço uma coisa nova: agora, 
ela brota!” parecia cumprir 
a profecia de Isaías, naquele 

preciso momento, nas palavras 
calorosas e profundas de Irmã 
Sally: “A fusão não é o simples 

desaparecimento 
de um grupo em 
outro: NINGUÉM está 
desaparecendo, mas 
todas nós sofremos 
uma mudança ... 
Nenhuma permanece 
como antes... Somos 
como mulheres dando 

à luz uma 
nova vida, 
um bebê 
recém-
nascido...”. 
“ Mas que 
lindo”, 
eu disse 
para mim 
mesma. 
Estamos todas em 
idade avançada, 
exceto por algumas, 
mas acontece conosco 
como à prima, Isabel, 
que Maria foi visitar... 
Há uma nova vida 
para nós também! Eis, 

uma tarde na qual já celebramos 
a vida que nascerá. Mas o parto 
é sempre doloroso e exigente 

Nós: uma lareira que queima!                    
Ir. Mirella Picco Botta

Itália

porque o recém-
nascido deve ser 
criado, educado e, 
acima de tudo, amado.

 Irmã Sally 
continuou: “Esta nova 
vida é uma grande 
responsabilidade 
porque inclui acolher-
nos umas às outras, 
não para um fim de 
semana apenas.” Mas 
não foi apenas a festa 
do espírito, corpo 
e a psique também 
foram alimentados. O 
primeiro foi saciado 
por um jantar muito 
saboroso, e a psique? 
Bem, nós tentamos 
nossos talentos em 
shows, piadas, jogos 
e desenhos. Quantas 

risadas, conversas, alegria, tanta 
alegria pura, como crianças... 
não é este, de fato, o caminho 
da infância espiritual que nosso 
carisma nos pede que sigamos? 
No final, o que ninguém queria 
que chegasse, desejamos ‘boa 
noite’ uma à outra, porque de 
madrugada tivemos que voltar 
para Pinerolo, tristes por já ter que 
dizer “Até logo!”.
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“O que fazer para amenizar  
um pouco o sofrimento                            
do povo?”                       

Ir.  Ana Amélia de Oliveira 

Brasil

Com o olhar, ouvido e coração 
atentos à voz de Jesus e a 
ação do Espírito Santo, nós, 

Irmãs de São José que vivemos 
em Marituba no Pará, sentimos 
o coração arder e começamos a 
nos questionar diante da realidade 
desta população que sofre com 
a seca e a falta de água. Nos 
perguntamos: “O que fazer para 
amenizar um pouco o sofrimento 
do povo? Refletimos que, quem 
se coloca em atitude de oração e 
abertura à voz de Deus, recebe 
a resposta e a luz para iniciar 
o caminho da partilha. Como 
comunidade, recebemos a graça 
de ter água pura e mineral por 
meio de um poço que foi perfurado 
em nosso quintal. 

 Esse bem tão preciosos, 

puro, saudável está sendo 
partilhado três vezes por semana 
com as famílias. Essa riqueza é 
o tesouro encontrado que gera 
vida e não poderia ficar restrito 
somente as Irmãs. 

O espírito de solidariedade é 

testemunho, compromisso 
de todos que lutam 
para que a justiça social 
econômica aconteça. E a 
água potável e um direito 
social, a Carta da Terra 
reforça esse direito no 
item: Respeitar e cuidar da 
vida e da comunidade de 
vida.

 Ao ver as famílias 
pegando água, nos faz 
lembrar de Jesus quando 
se encontra junto ao poço 
com a samaritana e pede: 
dá-me de beber (Jo,4,7). 

Além da partilha da 
água, partilhamos também 
nossos dons com a equipe 
da Cárita da Diocese. 
Ali ajudamos no que é 
preciso:  distribuição 
de doações; momentos 
celebrativos; reflexão da 

palavra; mística e nos cantos.  Em 
todas essas experiências sentimos, 
e dizemos que vivenciamos um 
pouco do ser pão partilhado, vida 
doada no serviço aos irmãos e 
irmãs mais necessitados. Servimos 
com alegria, amor, dedicação.


