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Agradeço ao meu Deus cada vez que penso em vocês. 
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Enquanto escrevo isso, é difícil 
acreditar que, não apenas 
seja janeiro de 2022, mas 
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que as Sessões do Capítulo Geral 
de 2021 tenham terminado! Às 
vezes, conforme planejávamos 
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e caminhávamos em direção 
ao Capítulo Geral durante essa 
pandemia, parecia tentar ver 
um navio em um mar revolto no 
horizonte distante. Continuamos 
nos perguntando Se e Quando o 
Capítulo realmente aconteceria, 
com quem nos reuniríamos e 
se seria através de telas de 
computador ou pessoalmente. 
Mas nosso Deus sempre fiel 
caminhava à nossa frente e, 
com o apoio agraciado de suas 
orações, o Capítulo Geral de 2021 
agora faz parte de nossa sagrada 
e abençoada história como 
Congregação!  

À medida que cada sessão 
de zoom do Capítulo de agosto 
a outubro foi concluída, e as 
semanas presenciais em Nemi 
se desenrolaram, eu me vi 
expressando profunda gratidão 
a Deus por caminhar conosco. 
Não havia palavras suficientes 
para expressar minha ação de 
graças! Não só as sessões de 
Zoom correram muito bem, com 
muita participação e tempo para 
nos conhecermos enquanto 
discerníamos os apelos para os 
próximos oito anos, mas nenhuma 
de nós, 60 dos nossos 15 países, 
teve Covid durante o nosso tempo 
“presencial” na Itália!  É verdade, 
fomos abençoadas! 

O Capítulo Geral de 2021 foi 
uma bela experiência de 
corresponsabilidade, partilha 
honesta, abertura ao ponto 
de vista da outra e desejo de 
mergulhar mais profundamente no 
Espírito para ouvir os apelos de 
Deus para nós agora e no futuro. 
Havia uma sensação de esperança, 
animação e paz, com ausência 
de tensão. Nesse mesmo espírito 
de esperança e entusiasmo, 
avançamos com nossos 

Capítulos de Implementação nos 
comprometendo a ser generosas 
e flexíveis, pois com coragem e 
criatividade vivemos o espírito e 
os apelos do Capítulo através de 
novas conexões com nosso mundo.

Caminhar com vocês como 
uma de suas líderes nos últimos 
12 anos tem sido uma jornada 
de profunda fé, amor, gratidão, 
humildade e admiração ao ver 
como Deus trabalha em e através 
de todas nós. Sou grata a vocês 
por me receberem em suas vidas e 
compartilharem comigo sua paixão 
por Deus e pelas necessidades de 
nossos queridos próximos. Vocês 
sempre farão parte da minha vida 
e continuarei pensando em vocês 
e orando por vocês com alegria! 
Sally

A gratidão vem do meu 
coração… por tudo o que vocês 
são e tudo que eu experimentei 
com vocês nos últimos 6 anos! 
Obrigada por me inspirar com seu 
cuidado com as pessoas e com seu 
compromisso de seguir em frente 
e fazer a diferença para o Reino de 
Deus. Servir no Conselho Geral é 
um dom do Espírito Santo, embora, 
às vezes, um dom desafiador. Sou 
grata por todo o encorajamento 
e apoio de vocês e estou ansiosa 
para continuar a servi-las e 
aprender com vocês em meu novo 
ministério. Com sincera e jubilosa 
gratidão, Mariaelena 

É uma grande esperança e 
muita vida que sinto em meu 
coração enquanto escrevo estas 
poucas linhas de gratidão. Lembro-
me de minha relação e unidade 
com cada uma de vocês durante 
estes últimos 12 anos. Obrigada 
por me acolher como sou em suas 
realidades. Como vocês colocaram 
sua energia criativa para estar 
presente e continuar a missão de 

acordo com as necessidades da 
época realmente me surpreendeu. 
Não importa onde estejamos 
presentes, juntas estamos nos 
movendo como UM, tendo uma 
extraordinária experiência de 
Deus guiando nossa Congregação 
a cada dia e em cada realidade. 
Agradeço a Deus e a cada uma de 
vocês pelas experiências que me 
proporcionaram. Esta memória 
continuará a me fortalecer 
enquanto eu começo outra 
jornada em minha vida e passo 
para meus futuros ministérios. 
Obrigada. Philomena

Para mim, os doze anos de 
serviço no conselho geral 
da congregação significaram 
um tempo de escuta e de 
aprendizagem recíproca que me 
ajudaram a desenvolver uma 
atitude de reverência e profunda 
admiração pelas inúmeras 
iniciativas geradoras e portadoras 
de vida e de comunhão, nas 
diferentes realidades onde 
nossas irmãs vivem a missão. 
Sou muito agradecida pela 
partilhas, confiança, cuidado e 
delicadeza de cada Irmã, leigo e 
leiga do Pequeno Projeto e tantos 
colaboradores na missão que, 
através de seu testemunho de 
vida, dão visibilidade ao carisma 
de unidade e reconciliação 
em nossas escolas, hospitais, 
dispensários, áreas sociais e 
pastorais. Levarei comigo a 
convicção de que juntas somos 
sempre mais fortes na missão 
e que a inclusão, o respeito e a 
acolhida das diferentes formas 
de ser, pensar e agir faz com que 
nos tornemos mais humanas, mais 
solidárias e mais coerentes com 
a nossa opção de vida. A todos e 
a todas, minha gratidão e apreço. 
Ieda
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Educação	de	Mulheres	-	
Necessidade	do	Momento																														
na	Índia

A Índia certamente caminhou 
quilômetros desde que 
obteve a independência no 

ano de 1947. Durante esses anos, 
a Índia fez muitas invenções e 
descobertas notáveis e louváveis 
em quase todas as esferas da 
vida. Como resultado, sem dúvida, 
a Índia afirma ser uma das 
superpotências entre os muitos 
países do mundo hoje.  

No entanto, isso não significa 
que nossa amada pátria, a Índia, o 
maior país democrático do mundo, 
não esteja enfrentando problemas. 
Ela certamente tem muitos diante 
dela. Um deles é o analfabetismo 
das mulheres indianas no 
país, o que desacelerou o 
ritmo de desenvolvimento do 
país. Até agora, a igualdade 
de oportunidades no campo 
da educação não foi dada às 
mulheres. Esta é, portanto, 
a necessidade do momento: 
que uma ênfase justa e igual 
deve ser dada à educação das 
mulheres tanto pelo governo 
quanto pela sociedade civil. As 
mulheres desempenham um papel 

Ir.	Susanna	Tudu	

Província de Pachmarhi - Índia

significativo na 
sociedade - como 
esposa, mãe, 
irmã, cuidadora, 
enfermeira, 
etc. Elas têm 
uma melhor 
compreensão da 
estrutura social 
quando educadas 
e são mais 
compassivas com 
as necessidades 
dos outros. As mulheres 
desempenham um papel vital no 
desenvolvimento de uma nação. 
É um passo necessário para que 
todos os países, incluindo os 
países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, melhorem as 
condições da educação feminina. 
Isso significaria o envolvimento das 
mulheres em todos os setores.

A educação, portanto, é um 
direito fundamental, que exige 
tanto instalações educacionais 
quanto o fim da discriminação 
com base no sexo ou gênero. 
Infelizmente, a discriminação com 
base no gênero ainda prevalece 
em muitas partes do nosso país. 
É necessário fazer com que as 
pessoas entendam que a educação 
feminina é um direito fundamental, 
assim como é para os homens em 
nossa sociedade. A educação das 
mulheres na Índia tem sido uma 
necessidade do momento, pois, a 
educação é a pedra fundamental 

para melhorar seu status dentro 
da família e desenvolver a 
capacidade de participação.

A educação é um marco para 
o empoderamento das mulheres 
pois permite que elas respondam 
aos desafios, enfrentem seu papel 
tradicional e mudem de vida.

Em suma, pode-se dizer que 
a educação das mulheres é a 
ferramenta mais poderosa para 
mudar a situação e a posição das 
mulheres na sociedade. É muito 
apropriado citar as palavras do 
Primeiro Ministro da Índia Livre, 
Pandit Jawaharlal Nehru: “Se você 
educa um homem, você educa um 
indivíduo; e se você educa uma 
mulher, você educa uma família 
inteira. Mulheres empoderadas 
significa mãe Índia empoderada.”

A educação é um marco para 
o empoderamento das mulheres, 
pois permite que elas respondam 
aos desafios, enfrentem seu papel 
tradicional e mudem de vida.
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Uma	criança	–	não	uma	noiva
Ir.	Anette	Moltubakk

Noruega

Todo outono há um grande 
evento de arrecadação de 
fundos, a campanha de 

TV, que, desde 1974, fornece 
ajuda vital a milhões de pessoas. 
Este ano, está apoiando o 
trabalho da Noruega contra o 
casamento infantil, que retarda 
o desenvolvimento e perpetua 
a pobreza. A campanha em 
si é a maior campanha de 
arrecadação de fundos do 
mundo em termos de número 
de voluntários e quantidade de 
fundos arrecadados per capita. 
Todos os anos 7.000 voluntários 
de todo o país trabalham em 
seu próprio município com a 
organização da campanha de TV. 
A meta é que 100.000 homens 
e mulheres visitem todos os 
lares na Noruega durante um 
período de duas horas em um 
domingo de outubro. 

Nós, Irmãs de São José, 
fazemos parte desta campanha 
nacional todos os anos, 
apoiando-a financeiramente 
e também trabalhando como 
voluntárias, indo de casa em 
casa para arrecadar dinheiro. 
Estamos felizes em fazer parte 
de uma campanha importante, 
que faz mais do que angariar 

fundos. É também 
uma campanha 
de informação 
abrangente que 
envolve ampla 
cobertura da mídia 
e um programa de 
ensino separado. 
Além disso, há uma 
transmissão ao 
vivo no próprio dia 
da ação, dando a 
várias centenas de milhares de 
espectadores uma boa visão de 
como a organização funciona 
e para que serão usados   os 
fundos.

Este ano, os fundos da 
campanha de TV serão usados   
para alcançar três milhões de 
pessoas para acabar com o 
casamento infantil nos países 
onde o problema é maior: 
Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali 
e Nigéria. Vamos trabalhar para 
que as meninas permaneçam na 
escola; para que crianças, jovens 
e idosos recebam treinamento 
sobre direitos e igualdade 
das meninas; e por legislação 
para proteger as crianças do 
casamento. As crianças devem 
poder ser crianças, não noivas.

As consequências do 
casamento infantil são grandes 
- não apenas para as meninas 
que se casam, mas para 
seus filhos e a sociedade em 
que vivem. As meninas são 
impedidas de realizar seus 
sonhos e objetivos, e são 
privadas da oportunidade de 

criar um bom futuro.  Quando as 
meninas são casadas quando 
crianças e perdem a oportunidade 
de ir à escola, elas enfrentam um 
risco maior de serem expostas 
à violência e abuso. Portanto, 
a campanha de TV deste ano 
trabalhará para acabar com o 
casamento infantil.

Dar às meninas a 
oportunidade de ir à escola, 
de decidir sobre seus próprios 
corpos e de serem ouvidas 
na sociedade, levará a menos 
pobreza, menos violência e mais 
justiça.

Por meio da campanha de 
TV, trabalhamos local, nacional 
e globalmente para cumprir os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. A própria 
organização da campanha de TV 
atende ao ODS 17: Cooperação 
para atingir as metas. Cooperação 
é uma palavra-chave para 
alcançar os objetivos mais 
importantes do mundo. Devemos 
cooperar além das fronteiras 
nacionais e entre setores. Cada 
um de nós pode e deve contribuir.
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Em 17 de outubro de 2021, o 
processo sinodal foi lançado 
em todas as dioceses do 

mundo, incluindo 26 dioceses 
católicas na Irlanda. Ao longo 
dos últimos meses, os bispos 
irlandeses foram assistidos e 
encorajados pelo Cardeal Mario 
Grech e Irmã Natalie Becquart 
do Secretariado Geral do Sínodo 
dos Bispos em Roma. Todas 
as dioceses do mundo foram 
convidadas pelo Papa Francisco 
a consultar amplamente os 
leigos por meio de um processo 
estruturado de escuta. Há muitos 
desafios que a Igreja na Irlanda 
enfrenta hoje. Estes incluem: 
1) a rápida secularização da 
sociedade irlandesa, que trouxe 
um grande declínio na prática 
da fé e no número de vocações 
ao sacerdócio e à vida religiosa; 
2) o escândalo de abuso clerical 
e institucional que abalou a 
Igreja Católica na Irlanda nos 
últimos anos; e 3) o papel das 
mulheres na igreja e o apelo à 
transparência, maior participação 
e responsabilidade.

  As opiniões das pessoas 
sobre reforma e renovação na 

Igreja Católica serão enviadas 
aos seus bispos, que elaborarão 
uma síntese para consideração do 
Sínodo em Roma em 2023.

  Na Pró-Catedral de Dublin, 
o bispo Dermot Farrell lançou o 
sínodo com um logotipo em forma 
de barco. O farol simboliza a luz 
orientadora do Espírito Santo. 
O barco representa a Igreja, o 
povo de Deus se unindo. A água 
representa as águas do Batismo 
e a igualdade de todos os 
batizados.

  Para a cerimônia de 
abertura foi convidado um 
representante de cada uma 
das 169 paróquias da diocese, 
bem como um representante 
de cada organização clerical, 
religiosa e leiga. Havia também 
um ex-presidiário, um sem-teto 
e um membro da comunidade 

itinerante.
  Durante a cerimônia, o 

bispo Farrell estava sentado com 
os participantes enquanto eles 
se reuniam em seus assentos 
simbolizando um barco. No 
final da cerimônia, a vela foi 
desfraldada por várias jovens. 

  Em seu discurso, o 
arcebispo Farrell disse: “O 
Espírito é a força motriz da vida 
da Igreja e de cada cristão que 
procura discernir o que Deus 
está dizendo à Igreja. Não é 
apenas ler os sinais dos tempos 
na superfície da vida, mas nas 
profundezas da vida. “Saia para 
as profundezas! Estejamos 
atentos à voz de Cristo. Que o 
Seu Espírito nos guie enquanto 
buscamos o Seu caminho: um 
caminho uns com os outros, o 
Senhor e o mundo”.

Bispos	irlandeses	convidam	os	
fiéis	para	a	Jornada	Sinodal

Ir.	Joan	Margaret	Kelly

Irlanda
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Entre fevereiro e abril de 
2021, chegamos 4 Irmãs, 
para integrar e enriquecer 

a presença missionária 
na Região da Bolívia, nos 
diferentes contextos e culturas 

do país: Ir. Joilma Maurina 
de Jesus Matos, proveniente 
de Maceió, Brasil, que 

naquele tempo pertencia à 
Congregação de Pinerolo, 
Ir. Ana Maria de Jesus da 
Província Única de São José 
de Chambéry no Brasil, Ir. 
Marta Villafañe e Ir. Maria 
Lídia Pereyra, da Argentina, 
da Congregação de São 
José de Buenos Aires. As 4 
Irmãs estamos integrando as 
comunidades localizadas na 
Amazônia da Bolívia.

O caminhar juntas tem 
sido um chamado e 

uma experiência de 
Intercongregacionalidade e 
Interculturalidade. Partindo 

já de nossas Congregações, 
sentimo-nos privilegiadas 
em fazer parte da Região, 
porque as Irmãs brasileiras 
e bolivianas, que estão no 
país desde fevereiro de 1981, 
vêm fazendo esta caminhada. 
Desde o início, sentimos que 
o processo não é fácil, mas 
que se vai construindo, aos 
poucos, no decorrer do tempo. 
A Interculturalidade passa 
pelo conhecimento mútuo, 
pela escuta, pela partilha, pelo 

aprender uma da outra, pelo 
enriquecimento mútuo e pela 
abertura de quem chega e de 

Experiência	Intercultural																						
na	Bolívia

Ir.	Maria	Lidia	Pereira

Região da Bolívia
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quem recebe o novo. É dilatar 
o coração para acolher a outra 
cultura e a outra geografia em 
seu conjunto. É crescer pessoal e 
comunitariamente.

Nesta experiência, o que 
fortalece cada uma é encontrar 
e construir comunidades atentas, 
disponíveis e comprometidas 
com a Vida, especialmente com 
os mais frágeis e vulneráveis, 
e sentir que necessitamos uma 
da outra. O bonito é que nos  
sentimos  acolhidas e esperadas 
na Região e nas comunidades 
onde cada uma está em missão.

Sem dúvidas, cada uma, a 
partir de sua realidade 
experimenta diferentes desafios 
que vêm a ser um processo a 
ser vivido no cotidiano. Desde 
o modo de rezar, as comidas, 
a língua, a maneira de pensar, 

de se expressar,  de nomear 
as coisas e até mesmo 
dos padroeiros pessoais e 
congregacionais. Porém é a 
partir daqui, entre luzes e 
sombras, que vamos fazendo 
caminho juntas. Porque temos 
certeza que Ele caminha 
conosco e nos colocamos em 
seus braços de Pai amoroso 
que nos guia. E juntas vamos 
construindo o Carisma de 
Comunhão que é o que 
nos mantém unidas, e nos 
impulsiona a viver os valores 
Evangélicos. Assim, temos a 
certeza de que os desafios se 
convertem em oportunidade 
de crescimento com a graça de 
Deus e o apoio da comunidade.

Com o passar do tempo, 
cada uma, no contexto e junto 
ao povo com o qual vive, foi 

conhecendo, pouco a pouco, 
a realidade da comunidade e 
do povo, através das visitas às 
famílias, das atividades pastorais 
e de outros projetos sociais. 
Ao integrar-nos nas diversas 
pastorais e atividades, fomos 
conhecendo a realidade de 
pobreza, desemprego, abusos, 
violência, a fome e o narcotráfico 
que é uma realidade desafiadora. 
Diante desse contexto, sentimos 
também o chamado de Deus. 
E, com a nossa pequenez 
e fragilidade, nos sentimos 
chamadas a ser presença de 
esperança e vida.

Somos agradecidas a Deus 
por tudo aquilo que temos vivido e 
aprendido com as Irmãs e o Povo 
boliviano, que nos tem ensinado a 
ver o mundo com olhos de fé, de 
esperança e de amor.

Ir. Marita Soucy        90       USA       11.11.2021

Ir. Maria Otávia Guedes    102       Brasil       14.11.2021

Ir. Marie-Eugène Vereecken 100      França         17.11.2021

Ir. Thérèse Varraz       92       França         29.11.2021

Ir. Stephanie Elenjikal       93       Pachmarhi   09.12.2021

Ir.  Maria Nely Giraldini      86       Brasil       20.12.2021

Ir. Zelia Magoga        88       Brasil       22.12.2021

         
                               

NOVAS
  SANTAS
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Depois de ter vivido a Vida 
Comunitária com nada menos 
que cinco membros, por 

53 anos desde minha Primeira 
Profissão, o Senhor agora me 
desafia a reestruturar minha Tenda 
para abraçar apenas um membro 
que me acompanha em minha 
missão em Hyderabad. Ir. Rashmi 
Thomas e eu moramos em um 
apartamento a cinco minutos do 
meu escritório, o que é realmente 
uma bênção.

Encontramos um lugar 
agradável com um aluguel 
bastante razoável em um complexo 
chamado Serene County, um nome 
apropriado, pois a área possui 
prédios que respiram serenidade 
e paz.  

A principal vantagem de 
morar em um condomínio 
fechado é que se tem uma 
elevada sensação de segurança, 
o que é importante. Estamos 
muito seguras, com um 
sistema de segurança central 
na entrada principal que inclui 
dupla verificação de todos os 
visitantes. A segurança liga para 
o apartamento, verifica primeiro 
e só depois permite a entrada do 
visitante. Não importa quantas 
vezes você pode sair ou entrar, 
uma verificação completa é sempre 

feita. Guardas de segurança estão 
de plantão não apenas no portão 
principal, mas também na entrada 
de cada prédio. Você pode deixar 
suas portas bem abertas e ainda 
dormir em paz!

Dentro deste complexo de 
35 hectares, existem várias 
instalações que lhe permitem 
satisfazer todas as suas 
necessidades, a uma curta 
distância de cinco minutos. 
Pode-se fazer compras no 
supermercado, relaxar no 
Clubhouse, tomar um café da 
manhã, comprar remédios na 
farmácia a qualquer hora. Há 
também uma ambulância sempre à 
mão e uma clínica aberta sete dias 

por semana…. e assim por diante. 
E todo o complexo é tranquilo e 
seguro para caminhar.

Desde que nos hospedamos 
aqui no dia 1º de setembro, temos 
encontrado muitas das mesmas 
pessoas no elevador, no complexo 
ou pelos corredores. Assim, é 
quase impossível não desenvolver 
um nível de comunicação com 
elas. Todos os moradores da 
nossa Torre estão em um grupo 
de WhatsApp. É muito interessante 
ver como todos ajudam os outros, 
com sugestões de um bom 
dentista, um centro de vacinas, o 
viveiro de plantas mais próximo 
ou onde comprar peixe fresco, 
carne e ovos! Seja qual for a 

 Ir. Lorraine a caminho do trabalho

Morar	em	um	condomínio	
fechado	urbano

Ir.	Lorraine	Marie	Delaney	

Província de Nagpur - Índia
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Em maio de 2020, o 
Conselho Geral 
encaminhou às irmãs 

da Congregação um apelo 
vindo das irmãs presentes 
na missão da Tanzânia. O 
apelo solicitava missionárias 
para a missão. Diversas 
irmãs se colocaram em 
discernimento e em setembro 
de 2021 nós, irmãs Maria 
dos Santos Durães e Edilse 
Bernandete Klein recebemos 
a confirmação para nos 
prepararmos para este o 
envio.

Aos poucos fomos nos 
desligando das atividades 

para nos dedicar ao 
aprendizado do inglês, curso 
missionário “Ad Gentes” 

e encaminhamentos de 
documentação e tudo mais 
que é necessário fazer para 

Novas	Missionárias	na	Tanzânia

Ir.	Edilse	Bernandete	Klein	e	
Maria	dos	Santos	Durães 

Brasil - Tanzânia

sua necessidade, basta postar 
uma mensagem e imediatamente 
receberá uma dica útil.

De todas as Torres, é claro 
que a nossa é a mais ativa e 
vibrante. Fiz vários contatos 
com senhoras idosas, visitei-as, 
conversei com elas, partilhei com 
elas os valores do Evangelho e 
lhes dei atenção. Eu ajustei meu 
tempo, aulas online e horário de 
trabalho para estar disponível em 
duas noites por semana para o 
encontro ‘Serene Seniors’ desses 

cidadãos tão generosos!! Desfruto 
deste apostolado familiar e 
asseguro-me de estar presente!!

Assistir e participar em 
eventos organizados aumenta 
a oportunidade de interagir e 
formar laços com outras pessoas 
do bairro. É nosso carisma de 
comunhão e relacionamentos 
corretos em ação! Quando essas 
conexões acontecem, não são 
apenas para aumentar o número 
de amigos nas redes sociais, mas 
para se consolar com o fato de 

que vocês têm o apoio um do 
outro em caso de emergência.

O que sustenta e nutre 
nossa vida espiritual e religiosa 
é nossa participação diária na 
Eucaristia das 6h30 na Igreja 
de Santo Afonso, a 20 minutos 
de carro. E sim, nossa vivência 
e oração, junto com o estudo 
do Sínodo e outros papéis 
importantes. Esta experiência de 
Missão/Ministério é um grande 
desafio, que precisa do seu apoio 
de amor e oração.

 Envio missionária na Província 
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deixar a terra natal e seguir em 
direção a outro país, a outro 
continente.  

Tivemos um tempo 
significativo de convívio com 
nossas famílias de quem 
recebemos as bençãos 
de envio para a missão. 
Recebemos, também, apoio 
e incentivos das pessoas 
com quem convivíamos e 
trabalhávamos desejando-nos 

frutuosa missão.
Um dos momentos 

marcantes foi a celebração de 
envio realizada pelas Irmãs da 
Província do Brasil. Durante a 
celebração fomos ungidas e 
enviadas em nome do Conselho 
Provincial e de toda as Irmãs da 
Província.  

Em 29 de dezembro 
chegamos na Irlanda para 
uma imersão na língua 

Inglesa. Fomos recebidas com 
entusiasmo e alegria pelas irmãs 
em Dublin. Cada uma delas 
está sendo nossa professora,  
ajudando a nos comunicar no 
dia a dia na comunidade.

Estamos felizes por dizer 
este “sim” à missão na 
Tanzânia, nos colocando 
como hóspedes em terras 
estrangeiras. Vamos somar 
forças nesta valiosa missão. 

         
                               

NOVAS
   SANTAS

 Chegada e acolhida em Dublin – Irlanda 

Ir. Rose Marie Combet      96       França       29.12.2021

Ir. Itamira Thereza Slomp      93      Brasil           10.01.2022

Ir. Olga Maria Muller      101     Brasil       11.01.2022

Ir. Gerlin Ann Fernades       88      Pachmarhi    15.01.2022
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Entusiasmo e curiosidade, 
tremor e medo foram as 
primeiras emoções que tive, 

diante do convite para participar 
do 30º Capítulo Geral das Irmãs 
de Chambéry, de junho a outubro, 
através de reuniões via Zoom e, 
em seguida, de 24 de novembro 
a 11 de dezembro, em Nemi 
(Roma), juntamente com irmã 
Vanda, coordenadora de nossa 
pequena delegação do Brasil, 
agora uma missão da Província 
Italiana.

Apesar de ter participado, 
no passado, em vários Capítulos 
Gerais na Congregação 
de Pinerolo, estar em uma 
assembleia de Capítulo, tão 
grande e variada, com dezenas 
de irmãs dos quatro continentes, 
foi uma nova experiência que 
despertou em mim gratidão e 
admiração; foi um presente que 
abriu mais meu olhar para o 
mundo e para a presença das 
Irmãs de São José em muitas 
realidades mais empobrecidas 
e vulneráveis. Foi um evento 
de graça que me fez crescer 
no conhecimento de ser “uma” 
Congregação diversificada 
em seus aspectos, inclusive 
multiculturais e linguísticos. Além 
disso, unida por esse maravilhoso 
carisma de comunhão que 

Ir.	Gemma	Valero

Itália

Uma	Nova	Experiência	

se adapta a cada situação, 
um carisma que desejamos 
compartilhar cada vez mais 
com os associados e leigos do 
Pequeno Projeto.

Apesar de não ser uma 
“delegada”, mas uma 
“auditora”, senti-me plenamente 
“dentro” do Capítulo, envolvida 
num caminho de busca, de 
discernimento e de participação, 
tanto na assembleia, nos grupos 
de trabalho e intercâmbio nos 
quais as diferentes línguas 
exigiam a paciência pela 
tradução, quanto nos grupos 
de oração com as irmãs 
brasileiras, revivendo a beleza 
da partilha que vivi por alguns 
anos no Nordeste do Brasil. 
Os momentos informais e as 
refeições foram outras tantas 
oportunidades de conhecimento 
mútuo, apesar da evidente 
dificuldade de compreendermo-

nos nas línguas que se 
sobrepunham, mas que as mãos, 
olhos, gestos, sorrisos, símbolos 
e sinais iam abrindo caminhos 
inesperados de comunicação.

Apreciei muito a 
oportunidade de aprofundar o 
tema da interculturalidade no 
qual devemos apostar através 
de uma transformação pessoal 
e comunitária; alegrei-me em 
abordar diferentes contextos 
da vida fraterna e da missão; 
agradeci a Deus por estar junto 
de mulheres consagradas, 
discípulas de Jesus, que, apesar 
das limitações e fragilidades, 
procuram ouvir o Espírito Santo 
que “está em seu meio” para 
“avaliar o que é essencial”. Elas 
revelam coragem em sonhos 
de esperança e de empenho 
em favor da vida, valorizam a 
comunicação e as relações, 
promovem o respeito pela criação. 

Ir. Gemma e Clementina durante uma oração capitular
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evidenciar e concretizar o 
tema deste Capítulo Geral: 
“Comunidades imersas no Espírito, 
conectadas com o mundo”, um 
equilíbrio a ser cultivado em 
conjunto para nos apoiarmos 
e conduzir-nos a novas “áreas 
de urgência” que clamam neste 
mundo colocado em crise até 
mesmo por uma pandemia que 
parece não ter fim.

Assim, inclinam-se “para tocar as 
feridas dos outros” partilhando a 
própria “vulnerabilidade com os 
mais vulneráveis do mundo” para 
“melhorar suas vidas” e “mostrar 
o respeito e o amor que lhes são 
devidos como parte da imagem e 
da criação de Deus”, como Irmã 
Sally lembrou em seu discurso de 
abertura.

Isso e muito mais para 

“Comunidades imersas no 
Espírito, conectadas com o 
mundo”, um sonho que alimenta o 
olhar sobre o futuro, colorindo-o 
de esperança apesar da nossa 
redução numérica (especialmente 
na Europa e na América), um 
sonho que pode restituir energia 
às nossas fraquezas e promover a 
vida e a harmonia em nossa “Casa 
Comum”.

Ir. Gemma (E) em conversando com as irmas Clementina, Jona e Marie-Joseph


