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“Com os refugiados na 
encruzilhada da história”, 
foi o tema da Jornada dos 

Refugiados 2022 do Centro Astalli 
(Serviço Jesuíta aos Refugiados 
na Itália). “Com”  é a preposição 
que faz a diferença. Em um tempo 
em que é difícil compartilhar, é 
ainda mais necessário reiterar sua 
importância. Com os refugiados, 
companheiros de estrada e na 
encruzilhada da história - onde 
as decisões mais importantes são 
abordadas - é necessário ter a 
coragem de tentar caminhos que 
nos permitam caminhar juntos em 
direção a um futuro que é para 
todos, no qual o fundamento é 
a amizade social. Estar com os 
refugiados na encruzilhada da 
história hoje, significa escolher 
tomar o caminho desarmado e 

não violento que conduz à paz.
Somos nós que escrevemos 

a história que é pessoal e coletiva. 
Cada um(a) escreve justiça, 
solidariedade, igualdade, paz. E 
faz isso todos os dias através das 
palavras que escolhe viver para 
contar sua história, seguir um 
caminho que é rico somente se 
for feito de encontros, relacões, 
projetos, paz. A paz é um objetivo, 
mas, mesmo antes disso, é um 
caminho comum, um trabalho 
paciente de construção.   

Por ocasião do Dia 
Mundial do Refugiado, o 
Centro Astalli organizou um 
diálogo sobre migração com o 
tema “Com os refugiados na 
encruzilhada da história”, no 
dia 14 de junho, na Pontifícia 
Universidade Gregoriana, em 

CONSELHO GERAL
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 Jornada Gregoriana de Refugiados – 2022  

Roma. Os  conferencistas 
foram  o Secretário de Relações 
com os Estados da Santa 
Sé, um cientista político da 
Universidade da Columbia, EUA, 
o presidente do Centro Astalli 
e o diretor do jornal Avvenire. 
O encontro foi aberto com                                                                                                                                             
um vídeo que continha 
depoimentos de alguns 
refugiados acolhidos no Centro 
Astalli e agora integrados à 
sociedade italiana.

Para as comemorações do 
Dia Mundial do Refugiado 2022, 
o Centro Astalli organizou, 
junto à Paróquia de São Saba, 
em Roma,  no dia 22 de junho, 
“A festa de boas-vindas”: uma 
noite de convívio e música 
com os refugiados. Falou o 
Padre Arturo Sosa, Superior 
Geral da Companhia de Jesus, 
expressando que era uma 
reunião com funcionários, 
refugiados, voluntários e 
amigos em uma noite de 
intercâmbio e conhecimento 
mútuo. “O encontro é aquela 
dimensão das culturas que 
atua como ferramenta para 
ajudar a superar a injustiça, 
transformar a sociedade e 
alcançar a reconciliação com 
as pessoas, com os povos e o 
ambiente natural em que a vida 
se desenvolve”, afirmou Padre 
Sosa.

O apelo do Capítulo 
Geral de 2021 para sermos 
«mulheres ‘conectadas com o 

mundo’, nos chama a apoiar-
nos e a sustentar-nos umas às 
outras, a cuidar e a proteger 
toda a criação e o nosso querido 
próximo mais vulnerável». 
O constante aumento dos 
fluxos migratórios no mundo 
revela que existem lesões 
profundas, mas que também 
oferece uma oportunidade de 
intercâmbio cultural em larga 
escala. Podemos ver nesta 
realidade um importante sinal 
dos tempos, que nos chama 
a aprofundar a dimensão 
do encontro intercultural 
entendido como uma troca 

recíproca entre culturas, o 
que leva à transformação e 
ao enriquecimento de todos 
os envolvidos, procurando 
construir pontes e promover um 
intercâmbio fluido entre todas 
as culturas. A interculturalidade 
implica, portanto, em relacionar-
se com outros seres humanos e 
suas culturas, compartilhando 
o valor da própria cultura 
para enriquecer-se com as 
contribuições da diversidade 
cultural. O encontro intercultural 
torna-se, assim, uma força motriz 
para a justiça social, a fraternidade 
e a paz. 
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Ir.  Pratibha Purty   

Suécia

 Visita Familiar

No dia em que recebemos 
o sacramento da 
Confirmação, cada um é 

chamado a ser missionário na 
Igreja, na família, na comunidade 
religiosa, na sociedade, entre 
os ricos e os pobres. O trabalho 
missionário é eficaz quando 

atendemos às necessidades 
espirituais e físicas das pessoas e, 
assim, causar efeitos positivos em 
suas vidas.

Nossa presença como 
Irmãs de São José de Chambéry 
é sentida em diferentes partes 
da Suécia desde 1862. As Irmãs 

viveram seu chamado à missão 
nos campos da educação, do 
trabalho sócio pastoral e do 
trabalho com os imigrantes. 
Atualmente temos apenas uma 
comunidade missionária em 
Sundsvall, no centro-norte da 
Suécia, com três Irmãs: Ir. Lila e Ir. 

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO
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Beatriz do Brasil e Ir. Pratibha da 
Índia.

Embora a Suécia seja 
conhecida por ser um país com 
riqueza e rico em cristianismo, 
percebemos que Cristo foi 
esquecido pela geração mais 
jovem. Assim, nosso papel na 
Igreja nos desafia a encontrar 
um solo adequado para semear 
a semente da fé nos corações 
da geração atual. Aproveitamos 
várias oportunidades 
para compartilhar nossas 
experiências de Deus, para 
tocar o coração dos fiéis com 
o amor de Cristo: conversas, 
visitas familiares e apoio 
moral em momentos de 
tristeza e ansiedade. Também 
encorajamos os fiéis a participar 
da liturgia. Com a colaboração 
dos padres, participamos 
da Missa nas subestações, 
localizadas a cerca de 200-
300 quilômetros da Paróquia. 
Também participamos de 
serviços funerários para 
consolar as famílias que 
perderam um ente querido. 
Através dos retiros que 
conduzimos uma vez por ano, 
preparando as crianças para 
os sacramentos e ensinando o 

catecismo a elas e aos adultos, 
lembramos aos fiéis o amor de 
Deus. 

Além disso, aos muitos 
idosos que sofrem de solidão 
e perdem a o sentido da vida, 
procuramos levar esperança 
e alegria com as nossas 
visitas. Também visitamos 
os doentes no hospital e nas 
famílias. Como comunidade 
missionária tentamos atender 
às necessidades da Igreja 
e da sociedade. A Caritas 
da Suécia é uma grande 
ajuda para nossa missão, 
ajudando-nos a dar assistência 
material a muitos imigrantes 
necessitados do Iraque, 
Eritreia, Uganda, Burundi, 
Chile, Líbano, Peru, Camarões, 
México, El Salvador, Vietnã. 
Eles esperam por seu visto de 
permanência no país por mais 
de 7,8 anos, muitos entram em 
depressão. Procuramos apoiá-
los tanto espiritual quanto 
financeiramente para suprir 
suas necessidades básicas. 
Acreditamos que nossos simples 
atos de caridade, com grande 
amor de Deus, para o povo da 
Suécia e os imigrantes de todo o 
mundo, fazem a diferença.

Ficamos muito felizes em 
receber a visita de Ir. Elisa e Ir. 
Mariaelena à nossa comunidade, 
de 11 a 17 de julho de 2022. 
Ao nos ajudar a entender mais 
sobre a interculturalidade na 
vida comunitária, sua visita teve 
um impacto positivo em nossa 
comunidade assim como em 
nossa missão. A vida intercultural 
é um sinal de esperança profética 
no mundo de hoje. Na vida 
intercultural, somos chamados 
a tirar os sapatos todos os dias 
e entrar no jardim do outro para 
levar beleza, absorvendo a cultura 
sagrada do lugar.

Este é um desafio que 
está em nossa missão, pois, 
oferecemos às pessoas, 
provenientes de 38 nações, 
a oportunidade de interagir 
com suas diferentes culturas, 
organizando encontros 
com refrescos após a Missa 
no domingo. Embora não 
tenhamos conhecimento das 
diversas línguas do povo, nos 
comunicamos com todos com a 
linguagem do amor. Desta forma, 
nós, como comunidade, nos 
esforçamos para ser missionárias 
eficazes em todas as etapas de 
nossas vidas.
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Ir. Eliana Aparecida dos Santos & 
Ir.  Anari Felipe Nantes

    
Brasil

A forma de nos comunicar 
mudou muito nos últimos 
anos, Internet, Redes 

Sociais, ambientes virtuais, 
mídias diversas. Recebemos 
diariamente uma enxurrada 
de informações que nos 
chegam de diferentes cantos 
do planeta. Somos estimulados 
a  consumir, consumir e 
consumir o que chega a nós. 
Mas também nos tornamos  
criadores de conteúdos e 
multiplicadores dos mesmos. 
Fazemos nossa voz ir longe, 
publicamos e compartilhamos 
muita informação. E, será que 
estamos mesmo seguros e 
preparados para lidar com este 
vasto universo  de informação 
e desinformação que chega até 
nós? 

O mundo das Redes que 
nos interconecta: Facebook, 
Instagram, Twiter, WhatsApp, 
nos coloca em comunicação 
instantânea com amigos, 
familiares, grupos de trabalho, 
comunidades, com a sociedade 
e seus múltiplos interesses. 
Isso é fantástico! Entramos 
e participamos de debates 
públicos e nossa voz pode 
ser ouvida. Quanta coisa boa 
acontece nestes ambientes 
virtuais. Antônio Spadaro diz 
que “a internet é, pelo menos 
em potencial, um espaço de 
comunhão”. Mas será que tudo 

isso é assim mesmo, tão bom? Tão 
fácil e promissor? Infelizmente 
não  só de facilidades, rapidez 
e prazer são formadas as Redes 
Sociais. Há muito ódio, discurso 
ofensivo, falta de respeito, 
irresponsabilidade, golpes, etc. 

O desafio é grande. Como 
fazer a distinção do que é 
confiável, verídico, bom, digno 

de verdade? O que podemos e 
devemos compartilhar? Como 
saber se a informação que recebi 

é verdadeira ou falsa? Todos nós 
que possuímos perfil em Redes 
Sociais ou estamos inseridos em 
grupos de WhatsApp estamos 
vulneráveis  para receber 
informações falsas. Algumas são 
repassadas de forma ingênua, 
outras por maldade e desejo 
de discórdia. Infelizmente, há 
públicos mais vulneráveis neste 

contexto, as pessoas  idosas 
estão no topo desse público. 
Pesquisas comprovam que uma 

Irmãs: Ignes Malinoski, Regina Celia List, Ericka Rodriguez, 
Josiane Mota Coelho
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pessoa idosa tem sete vezes 
mais chance de repassar uma 
notícia falsa. Há vários motivos 
para isso: acreditam com 
mais facilidade em algo que 
foi publicado, confiam mais 
nas pessoas de quem recebe 
(amigo, familiar), tem menos 
habilidade para lidar com as 
tecnologias, entre outros. 

O Papa Francisco, em 
sua mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações 
Sociais de 2018 apresentou 
duas maneiras de se usar a 
comunicação. De um lado 
a comunicação pautada 
em verdades é aquela que 
aproxima as pessoas e 
contribui na construção da 
fraternidade. Por outro lado, 
a comunicação feita a partir 
do egoísmo orgulhoso, isto 
é, um modo tendencioso de 

se comunicar, que provoca 
uma alteração ou distorção 
da verdade. A chamada “Fake 
News”. É sobre essa que 
se quer chamar a atenção 
nesse momento. As redes 
sociais digitais exponenciam 
a circulação de informações, 
nem sempre apuradas e 
verdadeiras e as pessoas correm 
o risco de se tornar atores 
involuntários na divulgação 
de opiniões tendenciosas e 
infundadas. Circular Fake News 
em redes sociais é crime de 
responsabilidade pessoal de 
cada pessoa que o fizer, seja 
quem for. Por esse motivo é 
extremamente necessário checar 
as informações antes de fazer 
um compartilhamento nas redes 
sociais pessoais, mesmo que 
seja para familiares ou pessoas 
amigas.

Ir.  Navya Neelam

Província de Pachmarhi, Índia

Diante deste tema, como 
percebemos, são inúmeros os 
desafios a enfrentar e somando 
isso com o ano eleitoral no 
Brasil a preocupação é ainda 
maior. Pensando nisso os 
bispos brasileiros, no final 
da 59ª Assembleia Geral da 
CNBB assim se pronunciam:  “A 
disseminação das fake news, 
através da mentir e do ódio, 
falseia a realidade. Carregam 
em si o perigoso potencial de 
manipular consciências, elas 
modificam a vontade popular, 
afrontam a democracia e 
viabilizam, fraudulentamente, 
projetos orquestrados de poder. 
É fundamental um compromisso 
autêntico com a verdade e o 
respeito aos resultados nas 
eleições. A democracia brasileira, 
ainda em construção, não pode 
ser colocada em risco”. 

Após um intervalo de dois 
anos, o programa de 
treinamento de liderança 

- Líderes como Fermento - Índia, 
para as três congregações de 
São José, foi retomado. Como 
preparação para o encontro, 

programado para novembro de 
2022, em Pune, as mentoras e 
as aprendizes de mentoras, se 
reuniram em três locais diferentes: 
Bangalore, Bhubaneswar 
e Nagpur, para workshops 
introdutórios. 

A primeira das três oficinas 
de mentoras foi realizada em 
Ananda Sadan - Província 
das Irmãs de São José de 
Lyon, Bangalore, Índia. Treze 
mentoras das três congregações 
de Chambéry, Annecy e Lyon 

“A melhor maneira de se encontrar é se perder a serviço 
dos outros.” - Mahatma Gandhi



7CSJournal l Ano 2022 n. 4

participaram de 18 a 19 de julho, 
em um workshop de dois dias, 
ministrado por Irmã Barbara 
Bozak CSJ, coordenadora do 
programa. A segunda oficina 
de mentoras acolheu dez irmãs 
em Bhubaneswar com as irmãs 
Annecy acolhendo o grupo e a 
terceira, organizada pelas Irmãs de 
Chambéry, na casa provincial em 
Nagpur, acolheu doze. As oficinas 
de mentoras foram seguidas 
das oficinas das participantes. 
Cada oficina de dois dias, sendo 
cada uma planejada par um dos 
três locais. A falta de inscrição 
para a oficina de participantes 
em Bhubaneswar levou o grupo 
a vir a Bangalore, onde dez se 
reuniram, ou a Nagpur, com um 
grande grupo de 23.

As oficinas foram planejadas 
para dar às mentoras e 
participantes uma introdução 
que as prepararia para se engajar 
no programa e em seu processo. 
Ir. Barbara começou as sessões 
considerando o que é liderança, 
primeiro a partir da sabedoria do 
grupo, depois do ponto de vista 
de Jesus, Gandhiji e Pe. Médaille. 
Todas consideravam a liderança 
como serviço e não autoridade ou 
posição. Este é o fundamento de 
Líderes como Fermento – Índia, 
que enfatiza que cada Irmã é 
uma líder – em seu ministério, 
sua comunidade, na Igreja e na 
sociedade.

As mentoras também 
receberam uma explicação sobre 
o Perfil do Círculo de Liderança 
com o qual as participantes 
trabalharão durante o ano. Em 
seguida, foram explicados o papel 
de uma mentora, o processo de 
acompanhamento e as qualidades 
de uma mentora, diferenciando 
claramente aconselhamento e 
acompanhamento. O grupo, por 
meio de dramatização, também 
teve sessões de mentoria 
simuladas que beneficiaram a 
todas e ajudaram a esclarecer 
suas dúvidas.

As oficinas com as 
participantes tiveram um foco 
um pouco diferente, embora 

os tópicos de liderança e o 
Perfil do Círculo de Liderança 
tenham sido abordados. A 
liderança foi considerada, do 
ponto de vista das relações e 
do desenvolvimento, dos dons 
de cada pessoa. À medida que 
ela se torna mais consciente 
de como suas ações e reações 
impactam os outros, a líder é 
convidada a se engajar em um 
processo de autoconhecimento 
aprofundado e crescimento 
pessoal. As participantes 

também receberam informações 
detalhadas sobre o que fariam ao 
longo do ano e o que é necessário 
para o sucesso.

As mentoras e as 
participantes neste processo 
compartilharam como as sessões 
de dois dias foram úteis e 
profundas. Os grupos também 
apreciaram Ir. Barbara por seu 
profundo compromisso em 
organizar este programa na Índia 
para as três congregações que 
testemunham a interculturalidade.
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Nossa província vive um 
tempo de profunda 
escuta na preparação do 

3º Capítulo provincial, como 
província única no Brasil. 
Tempo de muita graça e de 
busca de caminhos novos. 
Integrando os ensinamentos 
do Papa Francisco, 
percebemos que somos, como 
igreja, chamados e chamadas 
a caminhar juntos,  nos 
enriquecendo com os valores 
das outras pessoas que fazem  
história conosco.

Nossa caminhada 
missionária e de fidelidade 
ao Espírito, neste tempo de 
transformações, se faz na 
parceria com muitos leigos 
e leigas que caminham, lado 
a lado, na vivência da nossa 
espiritualidade e carisma.

Reconhecendo essa 
valiosa colaboração dos leigos, 
eles foram convocados para 
serem agentes no nosso 
capítulo provincial, mas sessões 
online, pela participação ativa 
no processo de preparação 
das linhas missionárias a serem 
assumidas, em cumprimento 
as determinações do Capítulo 
Geral de 2021.

Foram chamados 
seis  representantes dos 
Leigos do Pequeno Projeto,  
quatro leigos engajados na 
cooperação missionária, e seis 

colaboradores/funcionários de 
nossas instituições. O grupo de 
17 leigos teve uma preparação 
prévia sobre o que é um 
capítulo, como ele acontece e 
qual a finalidade. Esse momento 
de preparação foi muito 
significativo. Todos expressaram 

o quanto foi útil para se 
integrarem no processo capitular 
e sentiram a responsabilidade  
a eles confiada, no sentido 
de ajudares a nós Irmãs a 
encontrarmos o caminho para 
sermos uma resposta mais 
audaz e profética em nossa 

Ir.  Rosália Fávero   

Brasil
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Ir. Sumaira CSJ
   
Paquistão

21 de julho de 2022 foi 
um dia de grande 
alegria para a região 

do Paquistão, pois celebramos a 
abertura do nosso Ano jublilar. 
Clero e leigos se reuniram com 
as Irmãs no convento de Quetta 
para uma celebração eucarística 
de ação de graças pelos nossos 
75 anos no Paquistão. O ritual 
de abertura foi marcado pelo 
som de banda e trompete. Com 
alegres gestos de agradecimento, 
prestamos homenagem a todas 
as Irmãs que trabalharam com 
devoção e zelo no Paquistão, cujo 
espírito ainda levamos adiante. 
Funcionários da escola, colegas 
de trabalho, ex-alunos que foram 
educados por nossas pioneiras 
também foram convidados a 
estar conosco como um só corpo, 
homenageando juntos nossa rica 

sociedade. 
Acredito ser esse fato, fruto 

de toda reflexão que estamos 
fazendo como igreja em saída, 
no sentido de que caminhamos 
juntos. Todos, como batizados, 
somos portadores de Boa 
Notícia. A participação, a 
comunhão e a escuta abrem 
para o diálogo com o diferente 
e ajuda a integrar valores  e 
construir uma resposta mais 
verdadeira aos desafios do 
nosso hoje.

Sou muito feliz em 
perceber que nosso capítulo 
se constitui em um caminho 
sinodal e que muito podemos 
avançar nesse processo 
de caminhar juntos como 
Igreja povo de Deus, como 
congregação servindo o Reino 
de Deus. 

Quanto mais a congregação 
avançar no processo de escuta, 
mais sinodal ela será. Pois, cada 
um tem seu lugar para ensinar e 
para aprender na reciprocidade, 

numa Igreja serva e samaritana.
Nosso carisma é 

essencialmente sinodal, pois, 
comunhão e unidade se 
constroem no dar e receber 
através dos processos 
relacionais. Rezamos para que 
São José, peregrino da fé e Maria 
mulher da escuta atenta do 
Espírito nos ajudem no processo 
de mudança de mentalidade 
para que a sinodalidade venha 
para ficar na nossa prática diária 
e em todas as nossas buscas.

herança, uma história de amor e 
de serviço.

A Congregação das Irmãs de 

São José está presente aqui desde 
1948, muitos anos cheios de 
surpresas, altos e baixos, certezas 
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e incertezas, mas sempre nas 
mãos de Deus. 

Acreditamos que aqui, 
na nossa missão, vivendo 
o Pequeno Projeto e 
testemunhando o amor e a 
unidade em um estado islâmico, 
podemos ajudar a esperança a 
desabrochar e a florescer.

Neste dia memorável 
para nós, Irmãs de São José do 
Paquistão, relembramos nossa 
história, anunciando a alegria 
de ser mulheres consagradas, 
participantes do projeto de 
Deus. Ir. Nasreen elaborou um 
breve histórico, começando 
com as Irmãs que vieram para o 
Paquistão na época da divisão, 
quando o país foi dividido em 
Índia e Paquistão. As primeiras 
Irmãs vieram da Índia. Em 
seguida, se juntaram a elas 
missionárias, principalmente 
irlandesas e americanas. Aqui 
estabeleceram a missão em 
um momento muito crucial, 
começando com o ministério da 
educação nas escolas para os 
pobres.

Em um momento da 
história, as Irmãs 
indianas foram 
forçadas a retornar 
ao seu país, como 
também aconteceu 
mais tarde com 
outras, tudo por 
questões políticas. A 
formação foi fechada 
por quase dez anos, 
uma decepção 
para as Irmãs, mas 
a esperança nunca 
morre. Com o apoio 
e colaboração do 
Conselho Geral, a 
vida recomeçou após 
o período sombrio. 
A formação reabriu 
em 1998, com os 
quatro pilares de 
nossa região, nossas Irmãs 
paquistanesas, Catherine, 
Shakila, Permila e Nasreen. Essas 
mulheres corajosas estavam 
dispostas e prontas a se doar 
pela estabilidade da missão 

no Paquistão. Agora vemos o 
futuro cheio de esperança e 
jovens cheias de vida e energia 
para dar corpo ao carisma. 
Atualmente, nossa região conta 
com 10 professas definitivas, 4 
professas temporárias, 4 noviças, 
1 postulante e candidatas 
que são uma esperança para 
o futuro. Procuramos atender 
às necessidades da época 
nas províncias de Punjab e 

Baluquistão. Além de trabalhar no 
campo da educação, estamos nas 
periferias, compartilhando nosso 
carisma de unidade e vivendo 
a espiritualidade da pequenez, 
empoderando mulheres e jovens 

e trabalhando coletivamente com 
a formação da fé dos Ciganos. 
Também temos LLPPs, que 
estão conosco nos ajudando 
ativamente.

Dom Khalid Rehmat, 
OFM Cap, Bispo do Vicariato 
de Quetta, admira tanto nossa 
presença, nossa dedicação e 
nosso envolvimento em nossos 
ministérios que nos convida a 
assumir uma nova missão em 

Quetta, uma 
nova escola. 
Estamos 
honradas com 
este convite. 
Ir. Shakila, 
coordenadora 
da região do 
Paquistão, 
dirigiu-se aos 
presentes, 
dizendo: “Este 
ano jubilar, 
celebrando 75 
anos de vida 
e fidelidade, 
nos desafia. 
Como seremos 
Magis, vivendo 
a espiritualidade 
de Inácio e 

realizando a missão, no espírito do 
fundador, das fundadoras e das 
nossas pioneiras?” Acreditamos, 
com firme fé, que as santas 
predecessoras estão intercedendo 
por nós, por nossa vida e missão.



nos Estados Unidos. “Corita 
era uma artista com uma 
abordagem inovadora de 
design e educação. Na década 
de 1960, suas serigrafias 
vibrantes foram aclamadas 
internacionalmente. O 
trabalho de Corita refletiu 
suas preocupações sobre 
pobreza, racismo e guerra, e 

suas mensagens de esperança 
e paz, amor e justiça social 
continuam a ressoar com o 
público hoje.” (www.corita.
org). É por isso que Danh Vo 
apresenta a arte de Corita no 
Nivaa Gaards Malerisamling/
Coleção de pinturas de Nivaa 
Gaard, o museu de arte a 
poucos minutos do centro de 

ALGUM DIA É AGORA!
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Ir. Gisela Heitz

Região da Dinamarca  

Uma exposição sobre 
uma religiosa católica e 
sua arte, na Dinamarca 

protestante, não é uma 
ocorrência cotidiana. O 
interesse da mídia foi alto, 
enquanto a Igreja Católica 
realmente não notou essa 
notável exposição. Sobre o 
que é isso? Danh Vo é uma 
renomada 
artista católica 
vietnamita-
dinamarquesa 
que, na década 
de 1980, foi 
coroinha nas 
missas com as 
Irmãs de São 
José em Stella 
Matutina (agora 
nosso centro 
de retiros) e 
cuja mãe foi 
contratada pelas 
Irmãs, logo 
após a chegada 
da família na 
Dinamarca 
como refugiada 
do Vietnã, no 
início dos anos 
1980. Esta 
jovem artista 
descobriu o 
trabalho artístico 
da Irmã Corita 
Kent (1918-1986) 
enquanto estava 

Justiça social, arte (pop) e vida religiosa

  A comunidade de Stella Matutina: Irmãs: Angela, Jaya, Suzanne e Gisela 
com Danh Vo e sua mãe



retiro Stella Matutina, no norte 
da Zelândia.

É claro que a forma e o 
conteúdo da arte de Corita 
têm um caráter e efeito 
provocativo, querendo 
perturbar o público. Isso ficou 
claro por Maren Bramsen, 
chefe do museu, em suas 
palavras em 22 de junho de 
2022: “Power Up (Energização) 
está escrito do outro lado 
da sala em um corredor. As 
palavras bloqueiam o caminho 
reto, então temos que lidar 
com elas. O slogan na verdade 
veio de uma empresa de 
petróleo e era petróleo e 
gasolina que estavam sendo 
anunciados - mas o que Corita 
quer que abasteçamos? As 
dicas de profundidade, poesia 
e mensagem de Corita são 

dadas em todas as obras. Em 
Power Up, as letras miúdas 
são sobre pobreza material 
verso pobreza espiritual, e 
talvez seja isso que ela queira 
nos lembrar: reabastecer o 
mental e o espiritual. A obra 
foi colocada acima de um altar 
com uma foto de distúrbios 
raciais de um lado e o Papa do 
outro. Imagine ir à missa com 
um altar tão impressionante 
no centro!”

Em 1936, Elizabeth 
Kent entrou para as Irmãs 
do Imaculado Coração em 
Los Angeles, Califórnia, e 
foi chamada de Ir. Corita 
(Coraçãozinho). De 1938 a 
1968 lecionou no Colégio 
Imaculado Coração onde 
foi professora carismática 
com uma abordagem 

progressiva e criativa do ensino 
e da produção artística. Em 
seu livro Aprendendo de cor 
/Aprendendo de Coração: 
Ensinamentos para Libertar o 
Espírito Criativo, ela apresenta 
regras para alunos e professores. 
Aqui estão alguns que a 
exposição oferece como pôster:

Regra 2: Deveres gerais 
de um aluno: tire tudo do seu 
professor; tire tudo de seus 
colegas.

Regra 3: Deveres gerais de 
um professor: tire tudo de seus 
alunos.

Regra 5: Seja auto-
disciplinado: isso significa 
encontrar alguém sábio ou 
inteligente e escolher segui-lo. 
Ser disciplinado é seguir no bom 
caminho. Ser auto-disciplinado é 
seguir de uma maneira melhor.

Ir. Carmen Vittone   86 Itália  27.07.2022

Ir. Agnes Moussiere  98 França 30.07.2022

Ir. Augustine Kumbakapilly 97 Nirmala 05.08.2022

Ir. Mary Kelly   89 EUA  06.08.2022

Ir. Cassilda Bavaresco  92 Brasil  06.08.2022

Ir. Lucia Stafin   81 Brasil  13.08.2022

Ir. Rosina Bernardone  88 Itália  13.08.2022

Ir. Luce-Marie Vuidepot  98 França 13.08.2022

Ir. Alexandrina della Giustina 90 Brasil  21.08.2022

Ir. Santina Baldiuno Cella  84 Brasil  24.08.2022 

NOVAS

 SANTAS
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TRANSFORMANDO VIDAS
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Ir.  Ignes Malinoski e
Ir. Maria Inês Leite Ramos

Brasil

Deus aproveita sempre as 
brechas que o ser humano 
vai deixando para traçar 

uma história de amor, uma 
história de “Vida em abundância.”.

Assim, Ir. Maria Inez 
Leite Ramos, quando residia 
em Mocimboa da Praia/
Moçambique, e eu, Ir. Ignes 
Malinoski, quando estava na 
região amazônica no Pará, 
fomos sentindo o toque de 
Deus nos desafiando diante 
das necessidades da missão. 
Sentíamos que precisávamos 
fazer algo a mais diante das 
pessoas que nos buscavam, 
não só para pedir oração, 
mas queriam ser escutadas e 
ajudadas em seus problemas, 
relacionamentos, crises 
existenciais, doenças. Nos 
perguntávamos como ajudá-las a 
serem pessoas mais integradas, 
mais felizes, ser pessoa sonhada 
por Deus.

Seguindo os misteriosos 
planos Deus, nos encontramos, 
atualmente, na mesma 
comunidade, onde através 
das partilhas e da oração 
fomos percebendo  que entre 
nós existia algo em comum: 
a necessidade de atingir o 
ser humano no seu ser mais 
profundo. Assim, nos preparamos 
por meio de cursos de terapias 
integrativas alternativas (por 
exemplo, Reiki, Barras de 
Access, Magnifield Healing, 
Fitoterapia, Estimulação Neural), 
além do acompanhamento 

espiritual,  para dar respostas a 
muitas  necessidades que, com a 
pandemia, se agravaram: medos, 
insegurança, depressão, a perda 
do sentido da vida, as doenças 
novas que estão surgindo.

Hoje nos dedicamos 

com muita alegria e gratidão 
a essa missão. Nosso objetivo 
é despertar o cuidado com a 
vida, com a saúde, escutando e 
aplicando as técnicas terapêuticas 
conforme a necessidade de 
cada pessoa. Favorecendo o 

atendimento através da escuta 
para a orientação pessoal e 
espiritual; conscientizando 
sobre a importância da medicina 
alternativa e o uso das ervas 
medicinais através de chás, 
pomadas e tinturas no cuidado 

com a saúde e cura das doenças, 
promovendo melhor qualidade de 
vida.

Nossos atendimentos são 
diários, e cada pessoa que chega 
até nós: Irmãs, pais, mães, filhos, 
chegam com sede de um alívio 



UM GRÃO DE AREIA NA 
IMENSIDÃO DO OCEANO 

       Minha experiência na pastoral da saúde
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para suas dores emocionais, seus 
problemas e angústias. Depois 
do atendimento saem mais leves, 
alegres, com vontade de viver, 
desafiadas a assumir a vida com 
mais alegria e determinação. 

Um exemplo é uma pessoa 
que há dois anos não saía da 
cama com depressão. A irmã e 
o cunhado vieram pedir ajuda, 
foi necessário ir até ela para um 
contato inicial. Hoje ela vem para 
o atendimento semanalmente 
e vamos percebendo sinais de 
melhora. Em outras situações  o 
marido vem para conversar e 

aceita fazer a terapia, ele nos diz: 
minha esposa também precisa, 
logo depois vem também o filho. 
Após o atendimento ele pergunta 
para a mãe: “Mãe, depois que 
você conversa com a Irmã, você 
também sente um alívio no 
coração?”

Nos sensibilizamos com a 
abertura e a confiança com que 
falam de si e de sua história. 
Sentimos que somos apenas 
instrumentos da ação divina 
na vida das pessoas. Se elas se 
abrem ao processo de libertação, 
a transformação e a Graça 

acontecem tornando-as pessoas 
mais integradas e felizes.

O Senhor vai abrindo e 
clareando os caminhos e Papa 
Francisco vem iluminar, ao dizer: 
“Ver com o coração é ver o 
mundo e nossos irmãos e irmãs 
através dos olhos de Deus. Jesus 
nos convida a renovar nossa 
maneira de ver as pessoas e as 
coisas.” E, “a Igreja é como um 
hospital de campo. Quantas 
pessoas feridas, quantos irmãos 
e irmãs precisam de uma mão 
estendida para curar suas 
feridas!”

No bairro das Américas 
da cidade de Santa Cruz 
de la Sierra, na Bolívia, 

há seis anos, tenho a graça 
de me dedicar, entre outros 
serviços, à Pastoral da Saúde 
da paróquia Maria Rainha 
das Américas, juntamente 
com uma maravilhosa equipe 
de leigos. Estes dedicam 
seu tempo livre, com muito 
amor e disponibilidade, em 
visitas domiciliares, retiros e 
ações solidárias, como fazer 
quermesse com o objetivo de 
arrecadar fundos econômicos 
para ajudar com remédios e 

Ir.  Ortenilla Furlanetto

Bolívia

alimentos às pesssoas que deles 
necessitam.

Mesmo diante deste 
momento de insegurança 
na área da saúde, estamos 
lentamente abrindo espaços 
presenciais de reuniões 
comunitárias celebrativas, 
nas quais o aspecto espiritual 
é atendido, através dos 
sacramentos da reconciliação e 
da unção dos doentes. Também 
oferecemos orientação de 
assistência e  atenção à saúde 
às famílias.

Tivemos presente a 
Mensagem do Papa Francisco 

para o XXX Dia Mundial dos 
Doentes, comemorado em 11 
de fevereiro de 2022: “Sejam 
misericordiosos, assim como seu 
Pai é misericordioso” (Lc 6,36). 
Estar ao lado daqueles que sofrem 
em um caminho de caridade... “

“O doente é sempre mais 
importante que sua doença e 
é por isso que toda abordagem 
terapêutica não pode prescindir 
de ouvir o paciente, sua história, 
sua angústia e seus medos. 
Mesmo quando não é possível 
curar, é sempre possível cuidar, 
é sempre possível confortar, é 
sempre possível fazer  sentir 



 COMUNIDADE INTERCULTURAL
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Nós, Irmãs de profissão 
temporária no Paquistão: 
Flonia, Mehwish, Maria 

e Kinate, participamos de uma 
sessão, em 19 de julho de 2022, 
sobre interculturalidade, durante 
nossa Assembleia Regional em 
Quetta. Ir. Abida, que participou 
do Capítulo Geral de 2021, como 
delegada, foi a facilitadora. Em 
sua colocação ela falou sobre o 
novo chamado do Capítulo Geral, 

Ir.  Flonia Hafeez

Paquistão

uma proximidade que mostra 
interesse pela pessoa acima de 
sua patologia.”

Sinto que sua mensagem 
de misericórdia se torna 
realidade, cada vez que 
vou pessoalmente ou com 
alguém da equipe para 
conhecer cada pessoa e sua 
família, onde sentimos sua 
necessidade de serem ouvidos, 
compreendidos, amados e 
apoiados. Sentimos que, a 
partir do pouco ou muito que 
fazemos, estamos curando, 
cuidando e confortando, com 
proximidade e amor que os 
animam na dor, na angústia e 
na impotência de sua doença 
física, psicológica e espiritual.

Agradecida por essa 
experiência, sou desafiada 
continuamente neste 
tempo em que tenho 86 
anos de idade e 65 anos de 
vida religiosa, a continuar 
entregando-me, dedicando-me 

à missão junto a nossos irmãos 
e irmãs mais vulneráveis, com a 
alegria de saber que não faço isso 

sozinha, mas com outros/as, e a 
confiança em Deus e São José  
sempre nos acompanham.
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para que o respondamos 
e implementemos 
interculturalmente.

Enquanto a 
multiculturalidade 
refere-se à existência 
de diversas culturas em 
um único ambiente, 
a interculturalidade 
envolve o diálogo, o 
respeito e as relações 
mútuas, preservando 
a identidade cultural 
de cada indivíduo. 
A interculturalidade 
aplica-se não apenas a 
indivíduos de diferentes 
países ou regiões 
do mundo, mas isto 
também é importante, 
a indivíduos dentro do 
mesmo país e comunidade que 
têm diferentes origens étnicas 
ou sociais ou diferentes pontos 
de vista.

A capacidade de interagir, 
de forma responsável e 
produtiva, com pessoas de 
várias origens culturais é 
conhecida como competência 
intercultural. Uma pessoa que é 
interculturalmente competente 
entende que percepção, 
raciocínio, expressão 
emocional, julgamentos podem 
variar de cultura para cultura 
e usa essa compreensão na 
comunicação e nas atividades.

Viver com uma 

mentalidade intercultural é 
uma escolha do coração e 
um dom de Deus. O Capítulo 
Geral nos exortou, como 
discípulas comprometidas, a 
passar do multiculturalismo 
para a interculturalidade, não 
simplesmente conviver com 
uma variedade de grupos 
culturais ou étnicos, mas ter 
um alto nível de respeito e 
compreensão por todas as 
diferenças. Chama-nos a viver 
sem discriminação, aceitando 
as diferenças de cor, casta, 
cultura, crenças, idade, opiniões, 
argumentos, comida, estilo 
de vida e deixando que nos 

moldem. A interculturalidade nos 
permite ver a vida de diferentes 
perspectivas, promovendo 
relacionamentos interpessoais e 
engajamento ativo com todos os 
outros. Um espírito comunitário 
intercultural nos permitirá 
promover uma sociedade ética 
baseada no amor, no cuidado, no 
apoio, no diálogo e ser um sinal 
de esperança no mundo de hoje.

Nosso 30º Capítulo Geral 
em 2021 nos encoraja a viver 
o espírito de interculturalidade 
em nosso país e comunidades, 
em todos os níveis, para nos 
tornarmos verdadeiramente 
Mulheres Eucarísticas.


