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Ir. Dolores Lahr   
  

Conselho Geral

 
 CONSELHO  GERAL SUMÁRIO

 
  

  Irmãs Elisa, Dolores, Celine e Cristina reunidas 
em oração com “José a Caminho” 

CONSELHO GERAL
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Ir. Germaine  Lenoir  98 França 19.02.2022
Ir. Maria Teresa Galliano  93 Itália  02.03.2022
Ir. Beatrice Madathiparambil 89 Pachmarhi 05.03.2022
Ir. Teresinha Muraro  79 Brasil  11.03.2022
Ir. Lucina Fachin   85 Brasil  14.03.2022

Irmã Elisa (Brasil) chegou 
em 16 de fevereiro e irmã 
Celine (Índia) em 17 de 

fevereiro, pois, elas tinham 
que fazer quarentena 
durante alguns dias. Irmã 
Dolores chegou no dia 22 
de fevereiro e irmã Cristina 
mudou-se para a Casa Geral 
no mesmo dia. Depois de um 
dia para desfazer as malas 
e descansar, começamos 
nossas reuniões de transição 
com as Irmãs Sally, Ieda, 
Philo e Mariaelena. Irmã Ieda 
no Brasil, se uniu a nós via 
Zoom, bem como ir. Preeti 
para colaborar na tradução.  

Agradecemos às 
irmãs Sally, Ieda, Philo e 
Mariaelena pelos anos 
de serviço em nossa 
Congregação e pelos dias 
passados conosco enquanto 
revíamos o material sobre 
vários assuntos. 

Agradecemos também 
as várias mensagens de 
apoio e promessas de oração 
ao começarmos nosso 
ministério de liderança.

Começamos nosso 
primeiro encontro com “José 
a Caminho”, com uma oração 

de esperança para o nosso 
futuro junto com nossas 
Irmãs, LLPPs e colaboradores 
leigos. Para reconhecer, 
perceber que nosso caminho 
nem sempre será suave, 
havia algumas pedras ao 
redor da imagem de São 
José.   

Temos passado bom 
tempo conversando sobre 
como nos organizaremos 
como Conselho Geral, mas 
também como comunidade 
local, comprometidas a 
viver em uma comunidade 
intercultural. Até o momento 
não compartilhamos uma 

linguagem 
comum, mas 
quando nos 
encontramos, 
tentamos usar 
inglês, italiano 
português. O 
quadro branco 
não tem sido só 
um espaço para 
organizar nossos 
encontros, mas 
também é para 
nós um espaço 
de aprendizagem 
de línguas.   

Começamos revendo 
o Documento Final do 
Capítulo Geral 2021  a 
sério,  desejosas de receber 
seus insights e planos para 
a implementação enquanto 
caminhamos para o  futuro 
juntamente com os apelos 
para sermos Comunidades 
Imersas no Espírito, vivendo 
a Interculturalidade e 
Protegendo toda a Criação. 

Rezamos por todas 
vocês nossas Irmãs, LLPPs 
e Colaboradores Leigos ao 
começarmos nossa caminhada 
unidas no grande amor de 
Deus. 

 Irmãs Cristina, Elisa, Dolores e Celine reunidas 
perto da lousa branca

NOVAS

 SANTAS



MISSÃO EM MANUGURU
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Ir. Prabha Toppo   
  

Província de Nagpur, Índia 

 
 J  P  I  C

  Ir. Prabha (com um sari simples, à esquerda) com 
as pessoas da aldeia. 

Nós, Irmãs da Província 
de Nagpur, estamos 
envolvidas nos 

apostolados sociais e 
pastorais da Diocese de 
Khammam, na missão em 
Manuguru. Nosso trabalho 
nesta missão começou em 
2007 e estamos plenamente 
envolvidas neste trabalho 
missionário. Nossas atividades 
pastorais consistem em visitas 
às famílias, ajudar a organizar 
as missas na aldeia, preparar 
as crianças para os vários 
sacramentos, etc. Temos 
um centro onde ensinamos 
as mulheres pobres como 
serem autônomas, ensinando-
lhes costura e alfaiataria. 
Estamos bem envolvidas no 
trabalho social da Diocese de 
Khammam através de vários 
projetos incluindo atividades 
para as crianças malnutridas, 
empoderamento das mulheres 
através de grupos de entre 
ajuda, educação para os 
alunos que deixaram a escola 
e providenciando alimento 

para as pessoas afetadas pela 
AIDS. Ajudamos também as 
mulheres com dificuldades 
familiares através de 
aconselhamento. Assistimos 
os estudantes pobres com 
orientação escolar individual 
e organizamos campos de 
saúde gratuitos para os mais 

pobres da comunidade. No 
intuito de ajudar as pessoas 
pobres da aldeia a terem 
recursos para se manterem, 
nós lhes damos cabritos 
e galinhas e organizamos 
um projeto de produção 
agrícola comunitária com 
eles.  Trabalhamos também 



IGUALDADE E EQUIVALÊNCIA 
NA NORUEGA  
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Helga Haass-Männle,  Associada
  

Noruega

Um dos valores mais 
importantes na 
sociedade da Noruega é 

a igualdade entre as pessoas. 

Isto é baseado na crença de 
que todas as pessoas têm 
valores iguais, não importa 
o gênero, a idade, o nível 

de funcionamento, a base 
cultural, origem étnica 
ou orientação sexual. A 
sociedade trabalha para 

para estabelecer lavouras 
comunitárias nas aldeias. 

A situação na aldeia 
Regghalla Village é muito 
triste. Nesta aldeia, as 
pessoas vivem escondidas 
no interior da floresta 
onde cada família tem 
uma pequena cabana 
para si. As pessoas não 
sabem Telugu, a língua 
do Estado, nem Hindi, 
então é muito difícil para 
nós entendê-los e entender 
a linguagem deles. Não há 
escola na aldeia. As crianças 
vão para a aldeia vizinha de 
Anganwadi.  O nosso desafio 
como assistentes sociais é 
levar educação adequada 
e consciência social para 
as pessoas destas aldeias. 
Procuramos dar o melhor de 
nós para ajudá-los. Temos 
a ajuda da Diocese e outas 
ONGs como o Banco Estadual 

da Índia para que sejamos 
capazes de prover as suas 
necessidades básicas como 
cobertores e lençóis.

Iniciamos grupos de 
autoajuda para as mulheres 
desta aldeia porque são 
as mulheres que trazem 
mudanças para a família e 
a sociedade. Desse modo 
estamos ajudando-as a 
terem autossustento. 
Nós as visitamos 

frequentemente, 
as ajudamos 
financeiramente 
e lhes ensinamos 
os valores morais.  
Ainda que sejam 
basicamente um 
povo nômade, alguns 
estão engajados na 
agricultura e outros 
trabalham como 
diaristas.  

Nós, do 
grupo de assistentes 
sociais, estamos envolvidas 
diretamente em muitas 
atividades diferentes, todas 
direcionadas para melhorar a 
vida dos pobres e das pessoas 
marginalizadas nas várias 
aldeias. Estas atividades nos 
ajudam a ficar envolvidas 
com as mulheres, crianças e 
com os jovens e os ajudamos 
a crescer para se tornarem 
seres humanos melhores.
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dar oportunidades iguais, 
considerando as suas pré-
condições. Exemplos disto 
são as escolas oferecendo 
educação a alunos com várias 
necessidades especiais, a 
oferta de aprendizagem 
da língua norueguesa aos 
imigrantes e o princípio 
de pagamento igual para 
trabalhos iguais. 

Em 1970, a atenção 
aos direitos das mulheres 
cresceu assim como as 
oportunidades em educação e 
na vida de trabalho em geral. 
A participação das mulheres 
como força de trabalho 
tem aumentado bastante 
nos últimos tempo e hoje 
quase todas as mulheres 
estão empregadas. Ainda 
há profissões tipicamente 
de mulheres e tipicamente 
de homens e muito mais 
mulheres trabalham meio 
período. Ainda que um 
número igual de homens e de 
mulheres tenham completado 
altos níveis de educação hoje, 
muitas mulheres escolhem 
profissões tradicionalmente 
femininas. Mulheres são mais 
frequentemente educadas 
para profissões de cuidados 
e de educação e os homens 
em tecnologia e ciências. 
Ainda que agora as mulheres 
sejam quase metade da força 
de trabalho, dois em cada 
três líderes em situações de 
trabalho são homens. 

Em décadas recentes, 
temos feito a experiência 
de uma grande mudança em 
atitudes para com trabalhos e 
lugares de homens e mulheres 
tanto no setor público como 
no lar e na família. Em muitas 

famílias hoje, especialmente 
nas famílias jovens, é comum 
que ambos partilhem o 
trabalho em casa, mas de 
acordo com uma pesquisa, 
mulheres ainda gastam 
mais tempo em trabalhos 
de casa do que os homens. 
Acreditamos na a ideia de 
igualdade e de equivalência 
nas leis e direitos, uma ideia 
de que toda gente que vive 
na Noruega deve seguir estas 
regras. 

Então, quando podemos 
começar os trabalhos da JPIC 
para a igualdade das mulheres 
na Noruega? Para as Irmãs 
e as/os LLPPs um ponto de 
partida natural poderia ser a 
Igreja Católica, especialmente 
agora em tempo de processo 
sinodal que o Papa Francisco 
lançou em outubro de 2021.

Num artigo recente 
no jornal La Croix, Andrea 
Dean, membro do grupo das 
Mulheres da Igreja Australiana 
(WATAC) escreveu, com 
referência ao processo sinodal 
e o direito das mulheres: “O 
Papa Francisco disse em sua 
encíclica Fratelli Tutti que não 
é aceitável que alguns tenham 
poucos direitos pelo fato de 
serem mulheres. O Catecismo 

Católico clama que “Homem 
e Mulher … tenham a mesma 
dignidade e são de igual 
valor”.

Ao mesmo tempo, 
entretanto, mulheres 
são descritas como 
“complementares” em vez 
de “iguais”. Como a teóloga 
Catherine Lacugna explicou 
em 1992, a “teologia da 
complementariedade 
extrapola a partir das 
diferenças corporais e da 
dissimilaridade intrínseca de 
funções reivindicando que 
o papel da mulher é privado 
e nas famílias, e o papel do 
homem é público, dado\à 
liderança e a chefia.  

Na estrutura atual da 
nossa Igreja, todos os papeis 
atribuídos às mulheres estão 
sujeitos à autoridade dos 
homens.  Para resolver esta 
desigualdade, a Igreja Católica 
deve, de acordo com Andrea 
Dean, redefinir  a sua teologia 
de pessoa humana, usar uma 
linguagem de gênero inclusiva 
e expandir a linguagem usada 
por Deus. Maximizar o  uso 
de estruturas alternativas 
de tomada de decisão. 
Realmente, vale à pena 
trabalhar  por estes objetivos!



PAZ, GUERRA NÃO
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Ir. Navya Neelam CSJ  
  

Província de Pachmarhi. Índia

Pela primeira vezem 
minha vida eu estou 
profundamente 

perturbada por uma guerra, 
mesmo que o mundo já 
tenha visto muitas guerras 
nos últimos séculos.  A 
guerra atual entre a Rússia e 
a Ucrânia me atinge porque 
vivemos num tempo em que 
o mundo eleva os valores 
de fraternidade, igualdade, 
justiça e liberdade para todos 
os povos. Ninguém deve 
ser escravo de ninguém em 
nenhum sentido. 

Todos os canais de TV 
estão cheios de notícias sobre 
a guerra. Muitos debates e 
discussões são ao vivo nestes 
canais. O que mais me toca, 
e vejo que o mundo todo 
está preocupado com isto, 
é a situação de milhões de 
pessoas da Ucrânia que se 
tornaram refugiados numa 
quinzena de dias. Eles fugiram 
dos seus lares com medo da 
morte. Deixaram tudo para 
trás; muitos deixaram os 

homens de suas famílias para 
lutar na guerra na Ucrânia.

Comecei a questionar 
minha própria existência e 
minhas crenças quando vi 
os ucranianos fugindo para 
salvar suas vidas. Sim, o mun-
do tem visto muitas guerras. 
Durante a Segunda Guerra 
Mundial houve mais de seis 
milhões de refugiados. Mas 
esta Guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia “tem desencadeado a 
maior crise de refugiados da 

Europa em décadas, com mais 
de dois milhões de ucranianos 
fugindo de seu país em duas 
semanas”. (Aljazeera, 10 de 
março de 2022)

Os líderes do mundo não 
podem simplesmente fechar 
os olhos ao sofrimento de 
tantas pessoas inocentes. 
Nem eles podem se unir à 
luta porque violência gera 
violência e isto levaria a uma 
Terceira Guerra mundial. 
Muitos países têm dado 

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO
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passos corajosos, com 
sanções contra a Rússia para 
parar a guerra. De acordo 
com a Investopedia, a partir 
de 10 de março perto de 330 
companhias se retiraram da 
Rússia.

 O Presidente russo, 
Vladimir Putin, está 
reivindicando o que ele 
pensa que é direito da Rússia, 
alegando que a Ucrânia 
é, historicamente, parte 
da Rússia. O Presidente 
ucraniano, Volodymyr 
Zelenskyy, está tentando 
proteger a independência e 
a autonomia do país. Neste 
processo, o que parece ser 
esquecido é a vida de milhões 
de pessoas inocentes. Os 
soldados estão morrendo 
em ambos os lados e muitas 
pessoas inocentes estão 
sofrendo, morrendo e sendo 
deslocadas. “A Guerra não 
determina quem é o certo… 
só os que são deixados 
sem lar, despedaçados e 
desamparados…”  

Enquanto a União 
Europeia e muitos outros 
países e ONGs estão se 
movendo para ajudar as 

vítimas da guerra com ajuda 
humanitária, esta resposta é 
temporária.              Qual será 
a condição dos refugiados 
desta Guerra é outra questão. 

Apesar de toda esta 
boa vontade, os refugiados 
estão experienciando 
discriminação racial nas 
fronteiras para onde tentam 
fugir. Um entrevistador de 
Aljazeera tem chamado isto 
de “resposta esquizofrênica 
de refugiado”. 

Alberto Neidhardt, 
do Centro de Polícia 
Central da Europa disse: 
“É necessário oferecer 
proteção sem discriminação 
a nenhuma nacionalidade…” 
Especialmente em meio à 

Guerra e crise, discriminação 
com base em nacionalidade 
e raça é desanimador.  

“Comunidade imersa 
no Espirito, conectada 
com o Mundo é o tema de 
nossa Congregação para os 
próximos oito anos. O que 
podemos fazer em situações 
como essa? Muitas de nós 
nos juntamos a campanhas 
de assinaturas pedindo o fim 
da Guerra. Algumas de nós 
publicaram vídeos e orações 
pela Ucrânia e pela Rússia 
e nos unimos a protestos 
conta a Guerra. Nossas 
orações são importantes. O 
mundo não pode lidar com 
mais uma crise provocada 
pelo homem. 



O GRANDE DESAFIO DA 
SOLIDARIEDADE
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Ir. Rosalba Scaturro
  

Itália

No domingo, 06 de 
março, com apenas dois 
dias de antecedência, 

o Conselho Provincial  da 
Itália decidiu convocar as 
comunidades presentes na 
Itália para saber se e como 
é possível evitar “observar 
pela janela” e contribuir 
para a construção da paz, 
tentando responder às 
novas emergências nascidas 
do conflito na Ucrânia. A 
resposta das Irmãs foi muito 
forte: todas as comunidades 
participaram e o fizeram 
ativamente, envolvendo-
se e dando a máxima 
disponibilidade para o que o 
Conselho lhes pediu, a fim de 
responder às necessidades 
de irmãos e irmãs que vêm 
arriscando suas vidas, desde 
24 de fevereiro.

“Foi um momento de 
família e partilha entre nós. 
Muitas vezes, o enfrentar 
juntas as dificuldades do 
momento presente, fortalece 
os laços e nos faz crescer 
na resposta comum voltada 
para a busca de um bem 
maior para todos”, disse                    

Ir. Clementina Copia, 
Superiora Provincial. 

Ainda não tínhamos saído 
da pandemia da Covid-19 
que outro grande desafio 
apareceu a nossa porta. 
Nenhuma de nós pensava 
ver tão perto o grande 
flagelo da guerra e a fuga de 
refugiados para a Europa. 
Esses eventos pareciam fatos 
passados, mas infelizmente 
este não é o caso. “Todas 
nós sentimos a gravidade 
deste tempo e como a vida 

é ameaçada onde ela é mais 
frágil. Mais uma vez, somos 
chamadas a estar ao lado 
dos mais desfavorecidos e 
dos mais fracos”, continua                     
Ir. Clementina. 

Dias após a reunião 
online, o Conselho decide 
enviar um lembrete à 
Província sobre o que foi dito 
e a acompanhar o processo 
que levará a escolhas 
concretas. “O objetivo desta 
carta é reunir, rapidamente, o 
feedback de sua comunidade 

 
 

Crianças ucranianas com as Irmãs
 da Comunidade de Pinerolo
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sobre as propostas que 
surgiram do nosso encontro 
pelo Zoom, para decidir em 
conjunto como responder 
ao grande desafio de 
solidariedade com as vítimas 
desse conflito”, escreve Irmã 
Clementina.

Entre as propostas 

sobre as quais discernir 
líamos: a possível criação de 
um Fundo Provincial para 
emergências; o mapeamento 
dos espaços disponíveis em 
nossas comunidades para 
dedicar à hospitalidade; 
informar-se e formar-se bem, 
sem estar satisfeita com as 

notícias dadas nos noticiários; 
boicotar ou reduzir o uso de 
gás proveniente da Rússia, 
como forma de dissidência. 
Enquanto esperávamos 
receber todos os feedback, 
as Irmãs da Comunidade 
de Pinerolo acolheram dez 
meninas ucranianas. 

Ir. Barbara Bozak
  

Estados Unidos

No contexto da Comissão 
da ONU sobre o 
Status das Mulheres 

de 14 a 25 de março de 
2022, realizado em formato 
híbrido este ano, tanto as 
Nações Unidas em Nova York 
e online, o Presidente da 
Assembleia Geral organizou 
um evento especial: Terminar 
a violência contra as mulheres 
na política.  Ele disse que tal 
violência está profundamente 
enraizada na cultura, em 
preconceitos e estereótipos 
sobre o lugar da mulher na 
sociedade como subordinada 
ao homem. O Diretor da ONU 

 
 

O grupo reunido para o evento “Terminar a violência contra as 
mulheres na política” (UN Photo/Manuel Elías)
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Mulher disse que 85% das 
mulheres na política tem feito 
a experiência da violência 
desde discurso de ódio até 
ameaças contra a vida delas. 
Tal violência tem o efeito de 
silenciar a voz das mulheres, 
minando a sua participação 
na sociedade. As mulheres 
que estão na política são 
frequentemente assediadas 
na mídia social sobre a sua 
aparência, sua sexualidade e 
sua aptidão para o trabalho, 
coisas que nunca são dirigidas 
aos homens.   Muitas das 
representantes de países 
em todo o globo que 
falam, deixaram claro que a 
sociedade precisa abordar o 
sistema patriarcal que está na 
raiz do que está acontecendo 
devido à sua estrutura de 
poder desigual.  Mudança é 
necessária!

O evento na ONU teve 
um foco específico, mas é 
parte de um assunto mais 
amplo de violência contra 
a mulher. A realidade é que 
a mulher sofre violência 
de muitos modos: física, 
psicológica e sexual. 

A situação das mulheres 
ucranianas, refugiadas da 
violência da guerra em 
seu país também enfrenta 
violência baseada no gênero. 
As mulheres pegaram as suas 
crianças e saíram de seus 
lares, de suas cidades, de seu 
país, chegando a um lugar 
totalmente desconhecido 
para elas.  Quando alguém se 
aproxima delas para oferecer 
abrigos, elas podem aceitar 
o que parece ser uma oferta 
de simples hospitalidade, 
ainda que o fazendo possam 
se encontrar encurraladas 

e enfrentando violência 
física ou sexual. Uma oferta 
de abrigo em troca de a 
mulher fazer serviço de casa 
ou cuidar de crianças pode 
ser um modo de escravizá-
la, tirando a sua liberdade 
e sujeitando-a a violência 
física e/ou psicológica. Estas 
refugiadas vulneráveis podem 
facilmente cair em situação 
que fazem seu sofrimento ser 
pior.    

A crise do clima, com 
a seca, inundação ou 
tempestades destruidoras que 
dela resulta, frequentemente 
coloca a mulher em situações 
muito vulneráveis. Em muitos 
países, quando não há acesso 
local à água, mulheres e 
jovens caminham grandes 
distâncias para buscar esta 
necessidade básica, expondo-
se ao assédio, ameaças de 
violência física ou pior. Um 
dos que discursaram em 
um painel em um evento na 
ONU falou de “exploração 
sexual” onde as mulheres são 
forçadas a dar favores sexuais 
aos homens em “pagamento” 
pela água que,  por direito 

é delas. Estatísticas 
provam que a violência 
contra as mulheres, 
incluindo tráfico 
humano, aumenta o 
triplo depois de crises 
climáticas: um ciclone 
em Vanuatu, o furacão 
Katrina nos Estados 
Unidos, tufões nas 
Filipinas. 

Preparando um 
relatório para ONU do 
Alto Comissariado para 
os Direitos Humanos, 
um pequeno grupo de 
ONGs estava fazendo 

pesquisas sobre o assunto 
de violência doméstica 
no Brasil. Ainda que os 
resultados sejam chocantes, 
a realidade é que a mesma 
situação existe em todos os 
países do mundo. Mulheres 
continuam a enfrentar a 
violência íntima que inclui o 
controle de suas atividades, 
espancamentos, ameaças 
para elas e suas crianças e até 
mesmo a morte.  O lockdown 
imposto pelos governos para 
controlar a Covid 19, levou a 
aumentar a violência contra as 
mulheres.  

Todos são chamados 
a tomar consciência desta 
situação em seus locais como 
primeiro passo para enfrentar 
esta pandemia de violência 
de gênero.   Temos que 
encontrar meios para mudar 
criativamente a cultura que 
aceita esta violência como 
normal, a ser esperado. E 
temos que ter mais mulheres 
em posição de poder e nos 
grupos de mesas de tomadas 
de decisões. Juntos, mulheres 
e homens podem realizar a 
mudança! 

 O Diretor Executivo da UN- Women 
(UN Photo/Manuel Elías)



RUMO AO SÍNODO DA 
SINODALIDADE 2023
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María Lidia Pereira  
 

Bolívia

“Caminheiro, não 
há caminho, 
faz-se caminho 

caminhando.” Começamos 
este novo ano de 2022, 
como Região e Congregação 
de São José de Chambéry, 
convocadas a viver o que 
o Espírito suscitou no 
Capítulo Geral 2021  em 
nossa Assembleia da Região. 
Animadas pelo lema “Imersas 
no Espírito, conectadas com 
o mundo” em um tempo que 
permanece complexo, por 
causa da pandemia da Covid 
e da guerra Rússia-Ucrânia. 
Em meio a muitas realidades e 
situações mundiais, nacionais, 
locais que nos desafiam, nos 
preocupam e nos machucam, 
temos que colocar a vida 
como compromisso e missão 
de cada uma, de cada 
comunidade e fazê-lo com 
amor, com misericórdia, 
com esperança e com 
responsabilidade em todos os 
momentos, superando todos 
os impedimentos, é nosso 

desafio.
Também somos chamadas 

a participar do processo de 
escuta e discernimento e na 
experiência do Sínodo sobre 
a Sinodalidade, sentindo-
nos chamadas a caminhar 
com o povo da Bolívia em 
seus diferentes contextos 
e realidades onde estamos 
inseridas como comunidade, 

Igreja, Vida Consagrada. 
Nos espaços de encontro, 

busca e reflexão, a vida 
consagrada acompanha e 
incentiva nas diferentes 
regiões do país, através 
de uma equipe que reúne 
as vozes e contribuições 
de todos. Como sempre, 
muitas vozes são femininas, 
as mesmas que destacam 

 
 

 Ir. Antonia Mandro, em reunião intercongregacional 
sobre sinodalidade



A CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE E A 

CONVERSÃO QUARESMAL 

12 CSJournal l Fevereiro - Março

Equipe de Ensino Reiligioso -        
Colégio São José de Pelotas  

 
Brasil

a falta de participação 
e de igualdade entre 
mulheres e homens nas 
decisões da igreja. A forte 
estrutura clerical machista 
e as exclusões de leigos e 
mulheres, a vida religiosa 
foi historicamente formada 
como uma família carismática 
independente e, muitas 

congregações masculinas não 
compartilham com outras, 
cada uma vai defendendo 
seu carisma institucional. No 
entanto, o sínodo está dando 
a oportunidade de reconstruir 
um caminho sinodal... onde 
todos e cada pessoa é 
considerada e valorizada 
igualmente como membro da 

igreja.
Com a certeza de 

que Deus está presente e 
nos encoraja a caminhar 
juntos/as, a encontrar-
nos e a compartilhar, a ter 
solidariedade com o irmão 
mais frágil e necessitado, 
desde o simples e possível, 
seguindo o exemplo de José.

A Quaresma, no 
Calendário Litúrgico, é 
o período de quarenta 

dias que antecede e prepara 
a Páscoa. Nesse tempo, 
que se inicia com a Quarta-
Feira de Cinzas, a Igreja nos 
convida a percorrermos um 
caminho de conversão. No 
Brasil, através da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), a Igreja nos propõe, 
desde a década de 60, a 
Campanha da Fraternidade 
(CF), apresentando-nos, a 
cada ano, um diferente tema 

para nortear as reflexões 
quaresmais. Neste ano de 
2022, tal como nos anos 
de 1982 e 1998, o tema é 
Fraternidade e Educação 
e o lema de 2022 é “Fala 
com Sabedoria, ensina com 
amor” (Pr. 31,26).  Ao longo 
da caminhada quaresmal, em 
que a conversão se faz meta 
primeira, recebemos o convite 
para buscar os motivos de 
nossas escolhas em todas as 
ações e, por certo, naquelas 
que dizem respeito mais 
diretamente ao mundo da 

educação.
De fato, como nos afirma 

o Texto-Base deste ano, “a 
realidade da educação nos 
interpela e exige profunda 
conversão de todos. 
Verdadeira mudança de 
mentalidade, reorientação 
da vida, revisão das atitudes 
e busca de um caminho que 
promova o desenvolvimento 
pessoal integral, a formação 
para a vida fraterna e para 
a cidadania”. E mais: “somos 
convidados a ver a realidade 
da educação em diversos 
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âmbitos, iluminá-la com a 
Palavra de Deus”.

Nesse sentido, o texto 
bíblico que ilumina e orienta, 
em 2022, a Campanha da 
Fraternidade é João 8, 1-11. 
Trata-se do episódio em que 
escribas e fariseus levam a 
Jesus uma mulher flagrada 
em adultério e pedem-lhe que 
se pronuncie a respeito da 
Lei Mosaica que determina, 
como penalidade, a morte 
por apedrejamento. Essa 
passagem do Evangelho 
evidencia a pedagogia de 
Jesus, seu modo de ensinar e 
educar: escuta atentamente a 
problemática que lhe é trazida 
pelos discentes, escreve no 
chão (tal como os professores 
escrevem na lousa) e não 
oferece uma resposta pronta 
e acabada, como pretendiam 
os alunos, mas questiona seus 
critérios de verdade, fazendo-
os, por si mesmos, concluírem 
que seus princípios e valores 
estão equivocados.

Dessa maneira, como 
enfatiza o mesmo Texto-
Base, “na história da mulher 
adúltera opõem-se duas 
pedagogias, duas formas 
de educar, a daqueles que 
se restringem ao que está 
escrito, sem levar em conta a 
pessoa e suas circunstâncias, 
e daqueles que olham para 
a pessoa com sabedoria e 

amor, como fez Jesus. O que 
está escrito é importante, 
mas a forma de ler o que 
está escrito é decisiva para 
avançar no caminho da vida”.

Enquanto exercício 
quaresmal de conversão, a 
Campanha da Fraternidade 
nos impulsiona a seguirmos 
os exemplos e ensinamentos 
do Mestre Jesus. Neste 
ano, particularmente, a 
provocação se dirige aos 
educadores e a todos que, 
de alguma forma, atuam na 

docência: precisamos nos 
deixar moldar pela didática 
de Jesus, devemos ser 
professores que, em sala 
de aula, transpareçamos 
os valores cristãos e, 
assim, transformemos e 
cristifiquemos nosso ser 
e agir docente. Em suma, 
é imprescindível que nos 
convertamos sempre mais 
e, enquanto educadores, 
nos configuremos ao nosso 
modelo pedagógico supremo: 
o Professor Jesus Cristo.

 
 

Irmã Marilene conversa com alunos sobre 
a campanha

CORREÇÃO - Na última edição (Nov 2021 - Jan 2022) do CSJornal,       
o nome da autora do artigo da Irlanda estava incorreto. O artigo foi 

escrito por Ir. Eileen Silke e não por Ir. Joan Margaret Kelly. 
Pedimos desculpas para Ir. Eileen.



CONSAGRAÇÃO                                     
MISSIONÁRIA NO BRASIL
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Ir. Rosalba Scaturro  
 

Italia

 Valdir Paolino signing his missionary consecration 

No domingo, 9 de janeiro 
de 2022, a comunidade 
de Joaquim Gomes, 

no estado de Alagoas, Brasil, 
viveu um momento de 
profunda oração e alegria, 
celebrando a renovação 
da consagração de Valdir e 
Maria Cicera.  Curioso com 
esta escolha que eles fazem 
há 5 anos, tive uma conversa 
com Valdir.

Conte-nos brevemente 
quem è Valdir e como ele 
conheceu as Irmãs de São José.  

Sou Valdir Paulino um 
missionário, Catequista, 
Ministro da Eucaristia, 
Coordenador dos Projetos 
Sociais de crianças e 
adolescentes acompanhado 
pela Associação MADRE 
ESPERANÇA. Tenho 43 anos, 
natural de Maceió vive com 
minha mãe e minha  irrmã na 
cidade de Joaquim Gomes 
estado de Alagoas, Nordeste 
do Brasil.

Com mais ou menos 13 
anos nos mudamos para a 
cidade de Joaquim Gomes, 

passando a morar na mesma 
rua que as Irmãs de São José. 
Como todas as crianças da 
época comecei a brincar 
nas atividades educativas 
dos centros comunitários e 
assim conheci as irmãs. Com 
o passar dos anos comecei 
a fazer parte do grupo de 
animadores e atualmente 
coordeno os Projetos 

Construindo o Futuro e 
Fazendo a Liberdade.

Que desejos o habitaram 
e como você “descobriu” sua 
vocação? Por que você escolheu 
a consagração leiga?

Minha  missão é sempre 
a escuta procurando ir 
ao encontro daqueles 
com os quais ninguém se 
ocupa. No dia a dia realizo  



REGIÃO DO PAQUISTÃO                  
CELEBRA O DIA DA MULHER
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Ir. Sumeira Joseph  
 

Paquistão 

As Irmãs de São José na 
região do Paquistão, 
celebrou o Dia da 

Mulher, 8 de Março, com 
um grupo de mulheres. O 

objetivo do encontro foi 
ajudá-las a perceber-se como 
mulheres  empoderdadas  e 
conscientizá-las de que, como  
mulheres, podem elevar e 

inspirar outras mulheres. O 
tema “Igualdade de gênero 
para um amanhã sustentável” 
deu o tom da atividade do dia.

O convite, colocado 

visitas as famílias e  o 
acompanhamento as crianças 
e a juventude.  Tenho como 
desejo em meu coração 
procurar construir junto 
com os demais missionários 
e animadores um mundo 
mais justo e fraterno no 
compromisso a Deus e no 
encontro aos irmãos como 
promovendo a vida entre 
as pessoas. O desejo para 
o sacerdócio era forte na 
adolescência. Cheguei a 
participar de vários encontros 
vocacionais em Maceió. 
Contudo, a convivência e 
acompanhamento junto a 
Congregação às irmãs de 
São José, fez arder em meu 
coração a  vontade de me 
aprofundar na história e 
no Carisma das irmãs. O 

pequeno Projeto pensado 
por Padre Medáille, foi a 
grande inspiração para 
esse aprofundamento. 
Pois, sentia-me muito bem 
dentro das atividades, no 
meio dos que mais sofriam, 
e identificava-me com o 
jeito com que as irmãs 
desenvolviam a missão. Isso 
me fez entender que minha 
verdadeira vocação era a 
Consagração Laical.

Você é um missionário 
consagrado do Pequeno 
Projeto. Como você vive o 
carisma? O que você faz?

Procuro caminhar sempre 
em comunhão com as irmãs, 
vivendo juntos os momentos 
de espiritualidade, a oração e 
a missão isso me fortalece a 
cada dia. A vivência de alguns 

momentos comunitários e 
também individual me ajudam 
a acreditar e entender cada 
vez mais a vocação a qual 
fui chamado. Acompanho 
o grupo de animadores de 
nossos Projetos, as crianças, 
adolescentes juventude 
e famílias em algumas 
comunidades da cidade. 

Que sonhos habitam você 
pensando no futuro?

Sonho com o 
fortalecimento da vocação 
laica e consagrada onde 
juntos possamos dar a nossa 
colaboração, viver juntos o 
mesmo carisma comungando 
da mesma missão. Viver e 
partilhar as experiências e 
servir ao evangelho com 
alegria seguindo o exemplo de 
padre Medaille.
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diante de nós era para 
“criar um mundo livre de 
preconceitos, estereótipos 
e discriminação. Um 
mundo inclusivo, diverso e 
equitativo. Um mundo onde 
a diferença é valorizada 
e celebrada e que juntas, 
podemos forjar a igualdade 
das mulheres. Coletivamente, 
podemos quebrar o 
preconceito”. (Oração para o 
Dia Internacional da Mulher- 
JPIC)

Os principais 
problemas 
enfrentados 
pelas mulheres 
no Paquistão 
são: violência 
doméstica; 
morte de honra; 
dominação e 
discriminação 
masculina; 
várias formas de 
assédio; abuso e 
assédio sexual. 
as mulheres não 
estão seguras em 

suas próprias casas. 
O Dia Internacional da 

Mulher 2022 nos desafia 
a lutar pelos direitos das 
mulheres. Nos chama a 
defender a dignidade de 
mulheres e meninas sob 
nossos cuidados, assim 
como de jovens e idosos. A 
principal prioridade é ensinar 
as mulheres a manter a 
cabeça erguida e a agir com 
dignidade e assim, lidar com o 
gênero oposto e ser a voz dos 
sem voz.

 

 

Ir. Shakila Oferce uma Bíblia para uma jovem

Irmãs: Naina, Kiran, Abida, Shakila, Kanwal, Flonia e  Mehwish


