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“A

interculturalidade
acontece quando pessoas
de diferentes culturas
fazem escolhas baseadas na fé
para viver juntas, aprendendo
umas com as outras, com o desejo
de se deixar transformar. Viver um
estilo de vida intercultural é uma
“decisão do coração”, uma vocação,
um dom da graça, um processo de
conversão pessoal e comunitária.
É um sinal de esperança no mundo
de hoje”. Documento Final CG 2021
Na Refundação das Irmãs
de São José em 1808, quando as
novas Irmãs tomaram o hábito
religioso, o Padre Piron, que
presidiu a celebração, pronunciou
as seguintes palavras proféticas:
“Vocês são um pequeno número,
minhas filhas, mas como um

enxame de abelhas vocês vão se
espalhar por toda parte. Ao se
multiplicar, mantenham sempre
a simplicidade e a humildade que
devem caracterizar as Filhas de
São José”.
Ao longo dos séculos a
congregação se espalhou por
terras distantes, entrando em
contato com diversas culturas e
povos, com diferentes línguas,
credos, raças, celebrações e rituais.
Cada cultura tem algo único para
compartilhar e algo único para
aprender com a outra cultura.
Descobrir e adaptar-se aos valores
básicos da nova cultura e deixarse desafiar e transformar por ela é
fundamentalmente uma decisão
do coração feita na liberdade
interior, na fé e no amor.
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“. . . o propósito de nossa
Congregação é realizar esta
dupla união de nós mesmas e
do querido próximo com Deus,
de nós mesmas com todos os
outros, quem quer que sejam,
de todos os outros entre si e
conosco, mas todos em Jesus
e Seu Pai”. Se ouvirmos bem,
podemos sentir nessas linhas um
eco do Padre Médaille chamando
suas filhas para formar e viver em
comunidades interculturais.
Estamos todas
interconectadas e precisamos
aprender a ver e abordar
outras culturas com um senso
de admiração, respeito e
compreensão que nos ajudarão
a superar preconceitos e
medos. A vida intercultural é
um processo ao longo da vida
de dar e receber mútuos. “Uma
comunidade polarizada em ‘NÓS’
e ‘ELES’ nunca alcançará a vida
intercultural. Somente em uma
comunidade que se esforça para
se tornar ‘NÓS’ pode ter sucesso”
(Anthony J. Gittins, Missão Viver

NOVAS
SANTAS
2

Ir. Celine
Interculturalmente.)
A comunidade intercultural
é construída na fé. Em liberdade
e abertura, estendemo-nos para
nos acolher e, pouco a pouco,
descobrimos os valores e a beleza

de outra cultura. Ao aceitar e
respeitar conscientemente nossas
diferenças somos gradualmente
transformadas e nasce uma
nova cultura de relacionamento,
simplicidade e alegria.
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TRABALHANDO COMO
VOLUNTÁRIA NO NIGHT LIGHT
CAFÉ EM COPENHAGUE
Ir. Angela Rammé
Dinamarca

P

or mais de 100 anos, o
Distrito da Luz Vermelha
de Copenhague, na
Dinamarca, está localizado na
área de Vesterbro, nas ruas atrás
da Estação Central. Hoje, as
mulheres nigerianas traficadas
são uma das nacionalidades
mais proeminentes envolvidas
como profissionais do sexo na
área. A missão da organização
dinamarquesa EXIST é prevenir
o tráfico de seres humanos e
ajudar as mulheres nigerianas,,
que estão na prostituição, a volta
à vida. ajudando-as a desenvolver
competências em cooperação com
uma variedade de agências na
Dinamarca e na Nigéria. Através
das Casas Seguras na Nigéria, as
mulheres podem ter uma vida
independente com trabalho,
educação e reabilitação.
Uma forma de trabalhar
com e para as mulheres na rua é
o Night Light Café, que foi criado
por Karin Kjærgaard, ativista
dinamarquesa, que é a gestora
diária do projeto. O café é um
projeto ecumênico e administrado

Voluntárias prontas para oferecer
refrescos às mulheres na rua
por voluntários. Sou voluntária
no Night Light Café desde o
verão de 2021 e participo no
grupo de voluntárias uma vez por
mês. O Café é um lugar onde as
prostitutas nigerianas são bemvindas para uma pausa durante ou
após o trabalho, proporcionando
um ambiente descontraído
para se envolver em conversas
casuais e permitir a construção de

confiança. Cerca de 30 voluntários,
a maioria estudantes universitários,
estão envolvidos no café. Somos
apenas duas, eu e outra religiosa,
que não somos estudantes. O café
está aberto todas as quartas-feiras
das 23h30 às 03h30 e tem uma
pessoa como responsável e 5 ou 6
voluntários.
Os voluntários geralmente
se reúnem às 23h para preparar
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o Café. Após uma breve reunião
de equipe à meia-noite, os
dois primeiros voluntários
caminham pelas ruas do distrito
da luz vermelha para alcançar as
mulheres, oferecendo-lhes chá,
doces e preservativos e dizendo às
mulheres que o café está aberto.
Essas caminhadas continuam
durante toda a noite, realizadas
por uma equipe de voluntários
em turnos. Dentro do café, as
mulheres recebem chá, frutas e
torradas, e pequenas atividades
como joalheria ou jogos de
tabuleiro, iniciadas por voluntários.

Também pode ser que as mulheres
só queiram sentar e relaxar sem
falar com um voluntário. Os
voluntários estão disponíveis
para atender as mulheres e suas
necessidades sem preconceito.
Voluntários se reúnem
regularmente para aprender mais
sobre a formação cultural das
mulheres nigerianas, sua religião,
sua dependência de homens e
sacerdotes vodu, e também sobre
o mercado sexual dinamarquês
e a falta de responsabilidade
dos políticos em reconhecer as
vidas levadas por essas mulheres

marginalizadas. Ao fechar os
olhos, politicamente, para essas
mulheres que vivem na Dinamarca
e cujas vidas beneficiam os
cidadãos dinamarqueses de
várias maneiras, o próprio Estado
dinamarquês desempenha um
papel na sua opressão. Contudo, o
objetivo é criar uma Copenhague
sem tráfico de mulheres. É por isso
que EXIST criou um grupo focal
em diálogo com os políticos locais
que estão prontos para ouvir e
agir.
Para mais informações: www.
exist-ngo.org

DIREITOS DAS MULHERES
NO PAQUISTÃO
Ir. Shakila Bhatti
Paquistão

D

efensores de direitos
humanos, advogados
e jornalistas foram
perseguidos e muitas vezes
processados pelo governo
paquistanês em 2020, por se
oporem a líderes e políticas
governamentais.
A violência e a discriminação
e perseguição de mulheres, de
minorias religiosas e de pessoas
transgêneros continuam no país.
E as autoridades frequentemente
falham em oferecer proteção
suficiente ou responsabilizar

4
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os criminosos. Mesmo com
acusações adicionais de tortura
e execuções extrajudiciais, o
governo não responsabilizou os
agentes da lei. Várias pessoas
foram mortas em ataques de
militantes islâmicos contra policiais
e minorias religiosas.
Membros e simpatizantes
de partidos políticos da oposição
no Paquistão foram presos. Várias
figuras da oposição, incluindo
anteriores chefes de Estado e
ministros, foram acusados de
corrupção politicamente motivada.

Como resultado, justiça e paz
têm conotações muito diversas
em nossa sociedade e cultura. Dói
ver os indivíduos acolherem esses
acontecimentos como se fossem
seu destino e serem maltratados
dessa maneira. Os ideais de Deus
são a justiça e a paz que todos os
fiéis acreditam e pregam. Contudo
muitos são aqueles afetados
pelos pontos de vista dos que
não consideram os outros como
pessoas dignas de respeito. Essas
pessoas frequentemente deixam
as mulheres fora de qualquer

consideração, mas as mulheres
estão entre os membros mais
poderosos de nossa sociedade.
São corajosas, dispostas ao
sacrifício, esperançosas e muitas
vezes mães.
Como uma mulher cristã que
prioriza os ideais do Evangelho
sobre todo o resto enquanto
trabalha na sua realidade, estou
ciente de mulheres que sofrem
discriminação, simplesmente
porque são mulheres. E tal
discriminação é pior se elas não
forem da fé ou da cor da pele
majoritária.
São-lhes negados trabalhos,
negados empregos domésticos
ou são maltratadas até à morte
se levantarem a voz e alguém
se levantar a favor da justiça. A
espada dos agressores paira sobre
as suas cabeças, e por vezes eles
desaparecem sem deixar rasto.
Por causa da pobreza, as
mulheres podem ser compradas
ou comercializadas gratuitamente.
Muitas ONGs e grupos religiosos
que trabalham pela justiça e pela
paz estão esperançosos, mas
a situação e o sistema fazem

Mulheres fortes paquistanesas

com que todos os seus esforços
pareçam insignificantes.
Nossa presença é essencial,
por isso em nossos institutos
promovemos e conscientizamos
sobre a importância da justiça e
como, através da justiça, podemos
viver em paz.
As necessidades básicas

Ir. Wilma Verônica			

NOVAS
SANTAS

de cada ser humano podem ser
satisfeitas. A criação produz tudo
por meio de sua bondade. E assim
cada um poderia ter o suficiente
para viver em família e cuidar um
do outro, e manter a terra como
uma casa comum onde todos são
unidos e respeitados, vivendo em
justiça e paz.
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PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO
PROGRAMA DE IMERSÃO
EM ESPIRITUALIDADE INACIANA
‘RAÍZES E ASAS’
Ir. Dr. Shobha Oliakattil CSJ
Província de Pachmarhi, Índia

O

programa ‘Raízes e
Asas’ é um programa de
um mês para jesuítas e
religiosas que vivem e seguem
a espiritualidade inaciana. Este
programa é organizado desde
2009 pela Conferência Jesuíta
do Sul da Ásia. Em 2022, como
em alguns anos anteriores, foi
realizado no Colégio Sagrado
Coração, Shembaganur,
Tamilnadu, Índia. Este programa
Raízes e Asas foi histórico
porque, pela primeira vez, desde
a sua criação, as religiosas
foram admitidas no programa
de imersão de 30 dias com os
jesuítas. Éramos 22 participantes,
dos quais três eram Irmãs de
Chambéry da província de
Pachmarhi: Irmãs Susmita Ekka,
Namita Parithykattil e Shobha
Oliakattil.
A autobiografia de Santo
Inácio, os Exercícios Espirituais,
suas Cartas e Diário Espiritual e
as Constituições da Sociedade
foram todos abordados neste
curto período de tempo. O ponto
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Entre os jesuítas, da esquerda para a direita:
Irmãs Susmita Ekka, Namita Parithykattil & Shobha Oliakattil

culminante foi um retiro de oito
dias.
Todo o programa de quatro
semanas foi um convite e um
desafio para a vida espiritual,
indo mais fundo nas raízes da
espiritualidade inaciana e depois
nos desafiando a ‘voar longe’,
tomando asas para estar a serviço
das pessoas em necessidade.
A pedido constante de seu

companheiro Nadar, Santo Inácio
ditou sua autobiografia a Da
Câmara como um legado a ser
entregue aos seus seguidores.
No processo, ele continuou
observando a vanglória, que
pode ser comparada ao ego. Para
Inácio, a verdadeira devoção
era encontrar Deus em todas as
coisas. Sempre que tinha que
tomar decisões importantes,

oferecia muitas missas, todas em
lágrimas.
Todas as graças que Santo
Inácio obteve de Deus são um
patrimônio que nos foi dado. Santo
Inácio experimentou a lealdade
e a entrega à Divina Majestade
como libertação. Através da
união íntima com Cristo, a pessoa
passa a compartilhar sua própria
experiência – a experiência que
Jesus teve do Pai, de Deus como
absoluto. Encontrar Deus em
todas as coisas torna-se a suprema
libertação.
Os exercícios espirituais de
Santo Inácio levam a pessoa ao
âmago da Espiritualidade Inaciana.
Esta é uma aplicação prática do
grande plano de Deus - criação,
redenção e crescimento espiritual.
Ajuda a livrar-se de todas as
afeições desordenadas e a buscar
e encontrar a vontade de Deus

para estar ao serviço dos outros.
Assim, Inácio, depois de praticar,
deu os mesmos exercícios a
pessoas simples e comuns, o que
trouxe uma transformação de 180
graus em suas vidas.
É bastante surpreendente
notar que os mesmos Exercícios
Espirituais não causam muito
impacto ou transformação na
vida da maioria dos retirantes
nos dias atuais. É importante
que reconheçamos e estejamos
atentos ao movimento dos bons
e maus espíritos em nossas vidas
diárias e estejamos vigilantes.
Essa consciência nos ajudará a
ser pessoas com discernimento,
criadas à imagem e semelhança
de Deus. Santo Inácio de Loyola
insistiu no exame geral e particular
da consciência para cumprir o
propósito de nossa criação, louvar,
reverenciar e servir a Deus.

Este mês foi um tempo
para eu conhecer e viver com
Jesus. Minha comunhão com
Jesus foi fortalecida, bem como
a consciência de que Jesus e eu
somos um e cada um de nós é
criado à imagem e semelhança
de Deus. Uma profunda e forte
consciência veio a mim de que
somos chamadas e enviadas para
dar em frutos em abundância.
Foi bom conhecer e refletir
sobre o início humilde de nossa
congregação. Assim como
Santo Inácio de Loyola reuniu os
primeiros companheiros, Jean
Pierre Médaille, nosso fundador,
reuniu o primeiro pequeno grupo
de mulheres, depois da guerra
no século XVII. Que nós, como
Irmãs de São José, continuemos a
aprofundar nossas raízes no solo
da espiritualidade inaciana e a
ganhar asas.

PREVENÇÃO E CUIDADO COM
O ABUSO SEXUAL
Ir. Antonia Constantina Mandro
Bolívia

A

Comissão de Prevenção
da Conferência dos
Religiosos da Bolívia de
Cochabamba, promoveu de 27 a
29 de abril, um Seminário Oficina
de formação e conscientização
na prevenção contra o abuso

de menores e pessoas em
situação de vulnerabilidade.
Dr. Patrícia Espinosa Fernández,
psiquiatra, natural da Cidade do
México, foi a assessora. Ela é
especialista em acompanhamento
e assessoramento e acompanha

diversas instituições da Igreja
Católica.
Estiveram presentes
ao Seminário Oficina, 90
participantes: Leigos das obras da
Igreja Católica, representantes do
Clero Diocesano e Religiosos/as
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que eram a grande maioria.
Os temas abordados
trataram das generalidades do
abuso sexual, a fim de conhecer
e utilizar as ferramentas de
prevenção nas esferas eclesial,
educacional e formativa. Esse
difícil problema e a importância
da maturidade psico-afetiva
e sexual, fator que sustenta
a vítima diante do impacto
causado pelo abuso sexual,
foram aprofundados e,
também, foram discutidas as
características dos agressores
sexuais. Além disso, foram
levados em conta os aspectos
que devem ser detectados pelos
responsáveis dos seminários
e casas de formação para a
vida religiosa no processo de
discernimento vocacional. Ou
seja, os responsáveis devem
focar a área humana.
Referindo-se ao abuso
sexual, destacou-se que entre 75
e 80% dos casos ocorrem dentro
das famílias, lugar onde a pessoa
deveria ser mais protegida. É de
extrema importância desenvolver
a psico-educação na pastoral
familiar. Na América Latina,
a violência tornou-se uma
“cultura”, situação que precisa,
urgentemente, ser erradicada.
Atualmente, a
exploração de
menores está
crescendo nas redes
sociais. O abuso
sexual não deve
ser visível apenas
às pessoas que
o sofrem. Toda a
sociedade deve
comprometer-se com
a erradicação desse
mal naturalizado
como uma “cultura de
violência” em geral.
O comitê reitera
a necessidade de
trabalhar em redes de
apoio à prevenção,

8

CSJournal l Abril - Junho

Irmãs de São José de Chambéry e Dra. Patrícia

criando ambientes saudáveis e
seguros; espaços de escuta para
vítimas e sobreviventes de abuso;
preparar agentes reparadores
de danos às vítimas primárias
e secundárias. É necessário,
também, conhecer o código de
justiça criminal do país, o código
canônico e os últimos documentos
do Papa Francisco sobre os
procedimentos na esfera eclesial.
É importante mencionar que
outros seminários estão sendo
planejados para aprofundar e

apoiar as Congregações Religiosas
em termos de protocolos de ação,
prevenção, códigos de conduta
e em termos de concordância
com as linhas/diretrizes para as
dioceses e ordens religiosas.
Como Região da Bolívia,
propusemo-nos capacitar para
promover uma cultura de nãoviolência ou cultura de paz
e integrar-nos em redes que
trabalham em prol da vida, ouvindo
e acompanhando as vítimas e as
famílias.

Grupo de participantes

PREVENÇÃO DE ABUSO SEXUAL
Ir. Anette Moltubakk
Noruega

N

o dia 4 de abril, as Irmãs de
Grefsen receberam Irmãs
das diversas congregações
de Oslo para um seminário sobre
a prevenção de abuso sexual.
Esse foi parte de um programa
que está sendo realizado nas
três dioceses da Noruega. Uma
professora católica oferece
o seminário nas diferentes
paróquias. Contando com a
sessão que aconteceu em nosso
campus, somou-se 22 seminários
em nossa diocese, com planos de
visitar o restante das paróquias
até o final do outono.
A importância de tal
seminário não pode ser
subestimada, como ficou claro
em 2010, quando o bispo
da prelazia de Trondheim foi
afastado do cargo por abuso
sexual. Desde aquela época, a
Igreja da Noruega desenvolveu
“diretrizes concisas e úteis
sobre como lidar com casos de
suspeita de conduta sexual por
um funcionário eclesiástico que é
inadequado e/ou desviante”.
Todos aqueles que
trabalham com crianças, jovens
e adultos vulneráveis, sejam
sacerdotes, Irmãs ou leigos,
devem completar o programa
de prevenção de abuso sexual.
O programa é uma forma de
garantir que a Igreja seja um
lugar seguro para todos, um lugar
onde todas as preocupações
possam ser expressas e levadas

a sério, já que o abuso pode
acontecer em qualquer lugar.
Todos os clérigos, funcionários e
voluntários precisam conhecer
e concordar com as diretrizes
éticas estabelecidas pela Igreja.
Isso inclui respeitar os limites
físicos e emocionais dos outros,
evitar o contato com menores
nas mídias sociais e ter pelo
menos três pessoas presentes
ao interagir com um menor. Com
o desenvolvimento tecnológico
atual, é importante estar ciente
de que os mesmos padrões se
aplicam tanto no mundo físico
quanto no virtual.
Os párocos e os conselhos
paroquiais são responsáveis pela
implementação das orientações
com medidas concretas que
passam a fazer parte da nossa
rotina. Além da paróquia, os

mosteiros, o seminário, as escolas
católicas, os jovens católicos da
Noruega e de outras organizações
católicas, serão informados das
diretrizes, que visam ir além
dos abusos cometidos pelos
funcionários da igreja.
Está ocorrendo uma mudança
na sociedade percebida no
conteúdo sexual divulgado nos
novos canais de comunicação e
na acessibilidade da pornografia,
mesmo para os mais jovens.
Com essas mudanças massivas
na sociedade e em nossos
relacionamentos, os funcionários
da Igreja enfrentarão problemas
que estavam praticamente
ausentes até agora. Isso significa
que, com as diretrizes éticas,
padres e colaboradores também
podem ser protegidos.
O seminário foi valioso de

CSJournal l Ano 2022 - n . 3

9

várias maneiras. Deu-nos os
esclarecimentos necessários para
podermos expressar o que está em
causa . Ensinou-nos como reagir
quando vemos/ouvimos algo, o
que fazer e como dar seguimento
a isso. Também trabalhamos com
exemplos de situações concretas
para que pudéssemos discutir

a comunhão, ensinam dão
catequese às crianças e estão
envolvidas no coro e no trabalho
com jovens. Por causa das muitas
maneiras de interagir com crianças
e jovens, planejamos criar nossas
próprias diretrizes para a província
sobre este tema nos próximos
meses.

o que fazer. E nós recebemos
folhetos com informações para
nosso estudo e referência.
Este seminário foi muito
útil e importante para o trabalho
de nossas Irmãs mais jovens
que trabalham como voluntárias
nas paróquias, colaboram nas
liturigias nas missas, distribuem

LAC – IRMÃS INDIANAS SE REÚNEM
Ir. Shanti, Jayarani, Sujatha
France

C

omo lemos no livro de
Eclesiastes (3,1) “Há um
tempo para tudo . . .” Após
uma longa pausa de três anos
devido a Covid-19, chegou a hora
de nós, Irmãs indianas da LAC na
Europa, enriquecer e energizar
umas às outras. Foi o que
fizemos durante nosso encontro
em Chambéry, de 22 a 24 de
abril, 2022. Os três conselhos
provinciais previram um encontro
para compreendermos melhor
a missão de Cristo confiada a
cada uma em nossos diferentes
ministérios, servindo ao povo
de acordo com o chamado e as
necessidades de nosso tempo.
Éramos seis participantes:
Irmãs Mary de Lyon; Anna
e Anila de Annecy e Santhi,
Jayarani e Sujatha de Chambéry.
Procuramos apoiar -nos
mutuamente com a nossa
profunda partilha, usando a
imagem das “pérolas” brancas e
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pretas. As pérolas brancas foram
nossas inspirações, aprendizados,
experiências missionárias e nossa
ousadia de nos aventurarmos nas
novas missões. As pérolas negras,
nossos desafios, dificuldades,
ansiedades, limitações e medos.
Juntas procuramos avaliar como
somos fiéis em viver nosso
carisma e espiritualidade.

Depois de uma oração de
abertura preparada pelas Irmãs
de Annecy sobre o tema de nossa
jornada de vida, Irmã Jona falou
sobre nossas primeiras seis Irmãs
em Le Puy, que, corajosamente,
se lançaram ao desconhecido,
contando somente com a
providência de Deus. Ela então
nos desafiou a abraçar nossa

Atrás: Jayarani, Jona, Anna (Annecy), Shanti. Frente:
Mary (Lyon), Sujatha, Anila (Annecy)

vulnerabilidade e seguir em frente
como aquelas seis Irmãs.
O tema do nosso encontro
foi a sinodalidade em suas três
dimensões: da nossa família
humana nesta terra; do Corpo
de Cristo; da vida consagrada,
bem como, a partilha de cada
uma de nós compartilhando
nossas reflexões sobre o tema
escolhido. Aprofundamos
nossa reflexão através de
uma caminhada meditativa
na natureza, vendo, tocando,
cheirando, observando, ouvindo
tudo, respeitando o espaço do
outro. Isso nos possibilitou reviver

o dia ao relembrar o significado
de diferentes caminhos que
percorremos em relação aos
outros: na frente ou atrás de
alguém, ao lado de outro, sozinhas
ou juntas.
Fomos abençoadas pelo
tempo que passamos com
nossas Irmãs idosas na Casa
de Saúde. Em uma das noites
organizamos um programa
cultural para conhecê-las. Outro
momento memorável foi receber
a bênção delas para continuar
nossa jornada missionária. E no
domingo, junto com Ir. Jona,
animamos a Eucaristia em nossa

paróquia local.
Esses dois dias foram
um presente para nós. Eles
aprofundaram nosso sentimento
de unidade e pertencimento à
família Josefina. Eles nos deram
oportunidade de partilha aberta,
escuta atenta e um coração
receptivo. Fomos todas motivadas
e encorajadas umas pelas outras
a partilhar as nossas experiências
diárias vividas, tanto na
comunidades, quanto em nossos
locais de missão e ministério.
Saímos do encontro unidas em
oração e desejando nos encontrar
novamente no futuro.

SEMANA DE COMUNICAÇÃO PARA
AS NOVIÇAS – ÍNDIA
Ir. Navya Neelam CSJ
Província de Pachmarhi, Índia

D

e 28 de março a 6 de abril
de 2022, foi realizada uma
sessão de oito dias sobre
Comunicação para as Noviças
das quatro Províncias indianas
no Noviciado interprovincial de
Fox Rock, Pachmarhi. A sessão
foi conduzida por Ir. Navya
Neelam CSJ, Coordenadora do
CIC (Comissão Internacional de
Comunicação da Congregação).
Vinte e quatro Noviças e seis
Postulantes participaram dessas
sessões.
“A comunicação é um modo

de vida para as Irmãs de São
José com carisma de comunhão.
Não podemos viver o carisma
sem comunicação. As sessões
se concentraram no fato de que,
como seres humanos, estamos
sempre nos comunicando por
meio de tudo o que dizemos e
fazemos. A comunicação é um
tema importante para as Irmãs de
São José. Para viver nosso carisma
de Dupla União Total, precisamos
nos comunicar e isso é muito
essencial para nós. Através de
habilidades de comunicação ade-

quadas, podemos construir nosso
relacionamento com os outros,
com a natureza e com Deus.
Através dessas aulas,
percebi que nos comunicamos
desde a hora que acordamos até
a hora de dormir. Nós nos
comunicamos constantemente
usando nossos cinco sentidos.
Este encontro, conduzido
por Ir. Navya, foi baseado na
comunicação como estilo de
vida: nos comunicamos com os
outros, com a natureza, com
Deus e conosco mesmos. Nossos
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relacionamentos estão imersos
no processo de comunicação.
Nos comunicamos com Deus
através da nossa oração; com
os outros através do nossos
relacionamentos; com a natureza
através da nossa interação com
ela. Nossa própria vida está 24
horas em comunicação.
A noite era o melhor
momento: a hora da adoração
conduzida por Ir. Navya. A cada
dia, diferentes formas de oração
foram organizadas conectadas
à sessão do dia, aprofundando
nossa relação com Deus contando
com a ajuda de variações de
canto, música, vídeos, reflexões,
movimentos corporais, partilhas,
etc. Percebemos que muitas vezes
temos a tendência de olhar para
Deus como um lojista que nos dá
tudo o que Lhe pedimos. Agora
fomos capazes de olhar para
Deus como um Abba amoroso
que gosta de estar em amizade
conosco, como um Pai que
derrama todo Seu amor sobre
nós.
Conheci a realidade do nosso
mundo através da apresentação
que fizemos em grupos sobre a
Guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Aprendi a navegar na internet

EDIÇÃO

Ir. Barbara Bozak
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
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Ir. Navya Neelamvilail
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As noviças aprendendo a tirar fotos com uma câmera
Digital Single Lens Reflex

pela primeira vez, quando fizemos
busca pela guerra Rússia-Ucrânia.
Tivemos a oportunidade de
aprender a escrever artigos de
notícias, histórias pessoais e
histórias de opinião.
Várias atividades, como
enquetes bíblicas, apresentações
em grupo e individuais, discussões
em grupo, compartilhamento
individual, fotografia, redação
de artigos, redação de atas
do dia, prática de leitura para
a Celebrações Eucarística e
Evangelho do dia e gravação de

vídeos para uma publicação no
YouTube. Tudo isso nos manteve
interessadas e ativas durante todo
o tempo.
Meu sonho tão esperado se
tornou realidade quando peguei
a câmera DSLR em minhas mãos
e aprendi a tirar fotos. Foram
momentos alegres e felizes para
nós. O encontro me ajudou a
crescer em minha comunicação
com os outros, ser criativa em
meu estilo de comunicação
e experimentar Deus mais
intimamente”.
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