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A

vida tem surpresas,
encantos e desencantos,
movimentos e imobilidades,
sabores, cores e amores. E, é
nesta mistura de realidades que
a dança da vida, embalada pela
Divina Trindade, se faz presente,
envolvendo todo o nosso ser. E aí
se encontra a essência de Deus,
caracterizada por um movimento
eterno em direção a nós, através
do amor redentor de Jesus Cristo.
O Espírito de Deus é sopro
vital presente em nós e nos move
para discernir os movimentos
internos à luz das Sagradas
Escrituras e da realidade. Esse
movimento de discernimento
é conduzido por meio de uma

CAPA

formação continuada. Por meio
dela é possível que a pessoa
encontre, sempre de novo, seu
próprio lugar na Igreja a serviço
da humanidade. Essa busca,
é intrínseca ao dinamismo
da fidelidade a vocação, nas
diferentes fases da vida. Nos
ajuda a responder às inquietações
pessoais e do mundo de maneira
sempre nova. Deste modo,
“a formação continuada deve
ser transformadora e levar a
uma integração das dimensões
espiritual, intelectual, afetiva,
sexual, psicológica e apostólica”.
(Manual de Formação P.53)
Por ser a formação
um processo que permite a
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pessoa fazer um caminho de
identificação radical com Jesus
Cristo e reconhecer o dom de sua
vocação, é necessário realizar,
no interno do coração, um
movimento de despojamento,
entrega confiante e alegre ao
Senhor. “Eu vivo, mas já não sou
eu quem vivo, pois é Cristo que
vive em mim”. (Gal 2,20). Assim,
viver o seguimento de Jesus de
Nazaré que nos amou até o fim,
implica em deixar-se encontrar
por Ele como os discípulos de
Emaús: “Não estava o nosso
coração ardendo quando ele
nos falava pelo caminho, e nos
explicava as escrituras?” (Lc
24,32). Os discípulos voltaram
para Jerusalém e anunciaram
que Jesus Ressuscitou
verdadeiramente.
Para nós, mulheres
consagradas, Irmãs de São José,
viver o carisma de comunhão
no cotidiano de nossa missão
em palavras, gestos e atitudes é
um convite a dar visibilidade ao
que fomos chamadas a ser. É um
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convite para vivermos como
discípulas do Mestre Jesus.
Deixar-se encontrar
por Jesus, no caminho do
discipulado, implica não se
contentar com a superficialidade
ou com a mediocridade de
costumes paralisados pelo
tempo. Implica em ser capaz
de buscar novos horizontes,
estarmos abertas as constantes
mudanças do mundo. Implica
ainda descer em nossa própria
interioridade, romper com
preconceitos e julgamentos que
aprendemos na convivência
social, religiosa, familiar e que
estão estabelecidos em nós.
Esse movimento de mudança,
requer tempo, silêncio,
encontro pessoal com o Senhor,
conhecimento profundo de si
mesma em todas as dimensões.
Encontrar-se com a própria
vulnerabilidade, com nossas
sombras e luzes é uma graça de
Deus, porque nos torna mais
humanas e integradas. Romper
com as resistências, medos,
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tabus e vaidades são processo
necessário para encontrar a si
mesmo e o Criador. Contudo,
essa jornada requer fidelidade
e encontro pessoal diário com
o amado. Porque Deus não é
solidão. Ele é presença, é amor, é
alegria e vida plena.
O movimento do Espírito em
nós, a dança da vida, nos convida
a arriscar o intocável em uma
jornada solitária. Nos convida a
despir-se de todas as seguranças
e confiar a própria vida à sombra
da presença de Deus. O convite
é para viver a solidão do coração
como parte do discipulado de
Jesus. Isso não significa estar
sozinha, porque a experiência
de sentir-se amada por Deus
torna a pessoa livre e capaz de
assumir a vocação com alegria e
paixão, colocando todas as suas
forças vitais a serviço do Reino de
Deus. Assim formar comunidades
de comunhão, com pessoas
comprometidas com a vida do
querido próximo em especial dos
mais vulneráveis.

J P I C

TEMPO DA CRIAÇÃO:  
“Seja uma companheira
da Mãe Terra”
Ir. Shakila Bhatti
Paquistão

A

partir da oração sobre o
tempo da criação, que
foi compartilhada pela
comissão JPIC, a família das Irmãs
de São José no Paquistão realizou
vários programas nas escolas,
com LLPPs e com o grupo de
jovens da CSJ.
Na Escola Feminina Cristo
Rei em Jamilabad, Multan, um
programa de conscientização
foi realizado com alunas
demonstrando como podemos
ser as companheiras da Mãe
Terra. O foco principal da
demonstração foi conscientizar
as alunas sobre como reutilizar e
reciclar plástico, papel e papelão,
muitas vezes remodelando-os.
As estudantes prepararam
vários projetos sobre a
reciclagem como prática
sustentável. É importante porque
a reciclagem pode impedir
as emissões de muitos gases
de efeito estufa e poluentes

da água... tanto a reutilização
quanto a reciclagem dos resíduos
desempenham um papel
significativo na sustentabilidade.
Uma exposição significativa
foi realizada pelas alunas, que

das árvores e como estamos
demolindo nosso planeta sagrado.
O Convidado principal, Pe.
Yousaf Sohan, Vigário Geral da
Diocese de Multan e Pe. Patrick
Patras, apreciaram os esforços

despertou muitos sentimentos
e emoções, deixando muitas
em lágrimas, ao retratar o corte

das estudantes junto com os
professores como um primeiro
passo para conscientizar em ser
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uma companheira da Mãe Terra.
No Colégio Dom Bosco de
Lahore, sob a orientação de Ir.
Shakila CSJ, diretora da escola,
foi realizada uma oração com os
funcionários, tendo como tema
a “sarça ardente”. Isso focou na
presença de Deus, quando Moisés
tirou os sapatos, simbolizando
a santidade do solo. As noviças
deram uma bela interpretação
de uma música, que enriqueceu
a experiência ao envolver mais
sentidos sobre o tema do solo
sagrado.
Em 29 de setembro de 2022,
Ir. Kiran organizou uma atividade
de oração com os LLPPs. A
Oração começou com um hino
e um exercício meditativo. Uma
das participantes compartilhou

NOVAS
SANTAS

4

sua visão de que às vezes nos
tornamos cegos e não vemos a
obra do Espírito Santo ao nosso
redor e dentro de nós. Este
planeta é a nossa casa. Somos
responsáveis e devemos ser
zeladores do nosso habitat.
O tema proposto pela
Comissão Internacional (JPIC)
nos tocou profundamente,
particularmente neste tempo
de inundações no Paquistão.
Experimentamos e temos sido
levadas a observar e ouvir as
necessidades do nosso tempo, e
como Deus está chamando cada
um de nós para participar da
libertação do Povo de Deus, para
desempenhar o papel de Moisés.
Este tema comum
aproximou-nos uns dos outros.

Também amadureceu nossa fé
e reforçou o grupo para subir
a um nível mais alto, vivendo e
estendendo a mão como pão
partido para encontrar as pessoas
em suas vulnerabilidades, como
pessoas de Deus necessitadas e
com um único coração.
Tirar nossos sapatos e
as partilhas dos diferentes
participantes, comoveu nossos
corações. Nossas lágrimas
foram vividas com um coração
agradecido e com o desejo de ser
“Mais”.
Apreciamos profundamente
como a comissão JPIC tem sido
ativa e compartilhado conosco
belas reflexões sobre como ser
mais sensível em relação ao
Planeta Terra e uns com os outros.
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PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

50 ANOS DE GRATIDÃO
Ir. Clementina Copia
Itália

I

r. Clementina Copia - Provincial
da Itália, e Irmã Gemma Valero,
Conselheira, relatam sua visita à
Região brasileira ligada à Província
Italiana.
Nossa jornada começou em
26 de maio. Esta bela, grande
e ilimitada terra brasileira
estava esperando por nós
com seu verde intenso em
sua temporada de inverno.
Durante todo o tempo de nossa
estadia no nordeste, choveu
incessantemente tornando a
paisagem bonita e fascinante
com suas características e sua
vegetação exuberante. Primeira
etapa: Cícero Dantas, na Bahia.
As Irmãs Gabriella, Angelina e
Jaqueline fizeram de tudo para
que fôssemos em sua missão.
Todos os dias, um programa bem
detalhado nos aguardava para que
pudéssemos conhecer a todos.
Quantos rostos se cruzaram,
quantas histórias foram ouvidas,
quanta emoção e alegria de ver
como a semente lançada por
nossas irmãs, há 50 anos, cresceu
e, agora, é uma árvore exuberante
com muitas folhas e inúmeros
ramos: creches, apoio escolar,

trabalho com os sem-terra, com
mulheres, com a escola da família
agrícola, com educadores, com
os índios... e outros. Tanta vida
e esperança semeadas durante
esses últimos anos significam que
o bem, realmente, cresce e se

e a Itália, justamente com vistas
à partilha, que é a verdadeira e
única forma de eliminar as muitas
formas de pobreza no mundo.
Segunda etapa: Joaquim Gomes,
em Alagoas. De braços e coração
abertos, as Irmãs Riziomar,

Índios Kiriri na Bahia
manifesta! Isso também se deve
ao grande apoio dos parceiros
italianos do Piemonte que, ano
após ano, nunca deixaram de dar
sua ajuda e colaboração. Dessa
forma, criou-se uma verdadeira
rede de caridade entre o Brasil

Myriam e Rosa nos acolheram por
cerca de 10 dias. Rezamos muito
com elas, visitamos “pequenas
escolas” e centros educacionais
e também vivemos um dia de
encontro com os leigos do
Pequeno Projeto. Muita vida,
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muito amor, muita gratuidade.
E as pessoas desta cidade,
depois que conheceram nossas
irmãs, não permaneceram as
mesmas de antes. Nesta cidade,
nossas irmãs são verdadeiros
pontos de referência,
especialmente, para os mais
pobres e marginalizados. Este
é um grande presente de Deus
construído, dia após dia, com
muita humildade e dedicação.
No centro da nossa visita,
comemoramos, com todas
as irmãs do Nordeste, três
dias de Assembleia. Dias de
família e partilha, mas também
de planejamento conjunto e
reflexão em vista do futuro. Ao
final da Assembleia, na paróquia
de Maceió, comemoramos os

50 anos de presença de nossas
irmãs no Nordeste. Em Maceió,
capital do Estado de Alagoas,
Irmãs Teresa e Dominga estavam
nos esperando. Ali também, a
presença de religiosos, na região,
é de grande importância. É claro
que há uma grande necessidade
de estabelecer uma comunidade
com, pelo menos, três irmãs,
porque o trabalho pastoral está
se expandindo com o serviço
aos mais pobres. Última etapa:
Cristinápolis, no estado de
Sergipe. Irmãs Helena, Vanda
e Elenice permitiram que nos
inseríssemos no coração de sua
missão vivida entre as pessoas
deste local, de forma simples,
como é o nosso carisma. Aqui
também, as Irmãs dedicam-se

ao trabalho pastoral, visitas a
comunidades de base nas aldeias
mais remotas, catequese, reuniões
com jovens. Ir para o Brasil, para
nós, foi um grande presente de
Deus, mas também um grande
desafio, feito de perguntas e mais
perguntas sobre o real futuro
dessas comunidades no Nordeste.
Estamos certas de que o Senhor
abrirá um caminho, talvez
não imediatamente, mas que
certamente nos mostrará qual o
verdadeiro caminho da integração
com nossa Província Brasileira.
Por enquanto, como Província
Italiana, recebemos com muita
gratidão o dom de estar presente
nesta parte do Brasil e de poder
servir aos mais pobres com tanta
dedicação e amor.

ELEIÇÕES NO BRASIL
Ir. Paula de São José Gobbi
Brasil

N

o pleito recente, o poder
eleitoral da ultradireita
fascista mostrou a cara
no Brasil, como vem fazendo
em outras partes do mundo
e surpreendeu a força não
imaginada de tanto apoio. Por
bem ou por mal, o bolsonarismo
é maior do que parecia nos dados
de Institutos de Pesquisa.
Uma realidade que desafia
a compreensão. Podemos medir,
como num prato da balança, os
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feitos do governo em exercício:
foi eleito na base do ódio e de
fakenews, desastres no trato
com a pandemia, corte de verbas
na saúde, na educação, uso de
milícias, venda liberada e uso de
armas, aumento de homicídios,
volta da extrema pobreza
e 33 milhões de famintos,
garimpo em terras indígenas;
desmantelamento da Petrobrás e
privatizações sem critérios. Uma
lista interminável de disparates,
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culminando com a destruição
sistemática e persistente da
Amazônia. No outro prato, o
contrapeso: todas as vantagens
migradas para os setores do
agronegócio, do mercado, do
sistema financeiro rentista... Para
a população abandonada a seu
destino, migalhas: Programa
“Auxílio Brasil” e paliativos
recentes como medidas
eleitoreiras, visando votos. O nível
de deterioração social parece bem

irracional.
O mundo olha
apreensivo o desfecho
deste primeiro turno.
As eleições no Brasil
têm impacto mundial:
a Amazônia é vital
para a sobrevivência
da humanidade, para
a estabilidade do
clima e das chuvas no
planeta. E o governo
em exercício facilitou, o
máximo que pode sua
destruição sistemática e
irresponsável.
Gilberto Freyre
na obra “Casa Grande
& Senzala” (1933), dá
dicas da realidade brasileira,
escravagista, estruturada em
senhores brancos (Casa grande)
e escravos negros (Senzala).
Assim como é atual a profecia
do abolicionista Joaquim
Nabuco (1849-1910):
“A escravidão havia de
tal forma pervertido e
contaminado a sociedade
brasileira que a moldaria
ainda por muito tempo....
Não bastaria libertar
escravos, mas reeducar a
sociedade”. A escravidão
foi abolida (1888) mas,
direitos iguais nunca
chegaram. Ao povo,
carnaval e futebol, como
pão e circo para os
antigos romanos.
A escravidão que
contaminou e perverteu
a sociedade brasileira
continua impávida. O
Brasil é um dos campeões
em desigualdade social e de
renda do mundo. Alguns dados: O
rendimento mensal dos 1% mais
ricos do país é quase 34 vezes
maior do que o rendimento da

no controle e
garantir seus
privilégios. A
elite interesseira,
subalterna aos
Estados Unidos,
que mantém
em exercício,
um presidente,
depois de cerca
de 150 pedidos
de impeachment
protocolados
na Câmara dos
Deputados. A
Família brasileira no Rio de Janeiro – João
mesma elite que
Batista Debret – 1839
condenou um
ex-presidente
inocente com
base
na
Teoria
do Domínio de
metade mais pobre da população;
Fato.
A renda dos 5% mais pobres
No dia 30 de outubro,
caiu em 3%, a dos 1% mais ricos
data do segundo turno
aumentou em 8%; Conforme
das eleições, os brasileiros
recente estatística, as 06 pessoas
vão decidir qual projeto de
mais ricas do país detêm riqueza
governo seguirá
em pauta no
Brasil. De um lado
a perpetuação
de um regime
opressor,
machista,
violento,
homofóbico
etc. De outro
uma proposta
de mais vida
para as pessoas:
casa, comida,
educação, saúde,
salário digno...
Parece simples
O Brasil em nossas mãos
escolher o lado,
contudo é forte
o poder da “Casa
Grande” e suas artimanhas
equivalente a 100 milhões de
não podem ser ignoradas.
brasileiros mais pobres.
Nunca como antes, o destino
Realidade gritante, sufocada
de nosso país está em nossas
pela força e articulação da Casa
mãos.
grande (elite) para se manter
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EXPERIÊNCIAS QUE DÃO VIDA
NOS ESTADOS UNIDOS
Ir. Lorraine Marie Delaney
Província de Nagpur - Índia

A

participação na Assembleia
da Associação Católica de
Saúde (CHA), dos Estados
Unidos, foi uma das experiências
mais educativas e vivificantes que
tive nos últimos anos. Reunidos
no hotel Marriott em Indiana,
de 5 a 7 de junho de 2022,
conheci alguns dos profissionais
médicos mais brilhantes e
experientes, participei de sessões
esclarecedoras, interagi com
diversas pessoas em sessões de
partilha e coletei o máximo de
informações possível.
Um dos destaques da
minha participação foi o encontro
com várias pessoas que muitas
vezes eu via apenas no Zoom.
Conhecê-las pessoalmente foi
realmente emocionante!
Compartilhei brevemente
minha missão com Rod
Hochman, MD, Presidente e
CEO da Providence St. Joseph
Health/Providência de Saúde
São José, Membro do Conselho
de Administração da CHA, e
expressei meu agradecimento
pela oportunidade de participar
da Assembleia.
Meu roteiro de
dezessete dias nos Estados
Unidos foi meticuloso e bem
planejado, oferecendo-me
a possibilidade de conhecer

8

o maior número possível de
líderes de missão. Foi um prazer
compartilhar o ministério e
aprofundar estratégias, opções,
metodologias, adaptando-as
ao cenário de Hyderabad, que
certamente é muito diferente
do que vivem nossos líderes
de Missão nos Estados Unidos.
Eles têm um ministério com
pacientes, suas famílias, médicos,
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enfermeiros, etc., enquanto nós,
em Hyderabad, somos puramente
um escritório de TI, oferecendo
tecnologia de alto nível para
pesquisa, atualização e inovação
da infraestrutura da Providence
St. Joseph Health.
Conhecer e interagir com
os líderes da Missão e visitar os
escritórios de Providence em
Seattle, Washington, Portland
Oregon e Irvine,
Califórnia ampliou
minha visão, dandome uma percepção
profunda de como
o ministério é vivido
no Alasca, Califórnia,
Montana, Novo
México, Oregon,
Texas e Washington.
Providence St Joseph
Health, operando como
uma organização sem
fins lucrativos, fornece
serviços de saúde,
hospitais, instalações
de cuidados de longo
prazo, casas de saúde,
hospitais e programas
de saúde domiciliar,
clínicas médicas.
Como não foi
possível encontrar
pessoalmente todos
os líderes de missão,

conheci 11 líderes de missão
do sul da Califórnia no Zoom.
A hora que passei com eles foi
muito proveitosa e me deu a
oportunidade de conhecê-los
mais de perto.
Atrevo-me a dizer que
este período de turbilhão
repleto de viagens, visitas,
reuniões, horas de escuta, foi
muito desafiante e exigente,
sobretudo porque já não sou
tão jovem! No entanto, foi

uma experiência de aprendizado
gratificante e maravilhosamente
emocionante. Descobri o que
mais precisa ser feito para
qualificar nossa própria presença
e ministério aqui, e fazer do
Providence Global Centre, em
Hyderabad, um componente
integral da Providence St Joseph
Health, com sua identidade
católica.
Enquanto estive lá, as
Irmãs de São José de Orange

comemoraram o centenário de
sua chegada a Orange County,
Califórnia. Foi um momento
de celebrar o presente, olhar
para o futuro e relembrar
suas muitas conquistas.
Aprecio o livro que recebi de
Ir. Madeleva, uma compilação
de todos os seus trabalhos
artísticos e outros momentos
preciosos com as Irmãs de São
José de Orange, que conheço
há mais de duas décadas.

A IGREJA ACOLHE, MAS
TAMBÉM CORRIGE PORQUE ELA
BUSCA NOSSA SALVAÇÃO
Ir. Antonia Mandro
Bolívia

C

om o objetivo de
conscientizar sobre o
problema: Abusos de poder,
de sexo e de consciência em
ambientes eclesiais, a Comissão
de Prevenção da Conferência
de Religiosos da Bolívia realizou
o II Seminário de Protocolos e
Políticas de Prevenção, código de
conduta, prevenção de abuso de
menores e de pessoas em situação
de vulnerabilidade. Contou com
a presença de 100 participantes.
Entre eles estavam padres,
religiosos e leigos. O evento foi
realizado de 29 a 31 de agosto, na
cidade de Cochabamba.

Os três assessores: a
Licenciada Marie Inés Frank, leiga
argentina, canonista, advogada e
psicóloga, membro da Comissão
de Prevenção da Universidade
Gregoriana e Ceprome; Pe.
Álvaro Rocabado, especialista em
Direito Canônico e membro da
Sociedade Salesiana da Bolívia;
e a Licenciada Susana Inch,
assessora jurídica e membro
da Comissão de Prevenção da
Conferência Episcopal Boliviana,
enfatizaram diversos assuntos.
Entre eles destaco a importância
de implementar políticas de
Prevenção e protocolos de

atuação nas obras da igreja e das
congregações com base nas leis
jurídica e penal de cada país, assim
como, com base nas normativas
canônicas atualizadas.
Além disso, deve ser levada
a sério a atualização dos aspectos
dos crimes, as sanções e as
obrigações que correspondem às
autoridades e às congregações
eclesiásticas diante de um
crime cometido e as políticas de
prevenção que toda a Igreja, obras
sociais de congregações, escolas e
outras, devem tomar.
A legislação boliviana sobre
crimes penais em situação de

CSJournal l Ano 2022 n. 5

9

abuso, responsabilidade civil
e processos administrativos
nas instituições do país, a
Lei de Proteção à Criança e
ao Adolescente, bem como
Acordos Internacionais sobre
proteção e radicalização da
violência infantil nos obrigam
a denunciar qualquer tipo de
violência contra menores.
O Estado, por meio de
diversas instituições públicas,
vigia, protege, acompanha e
penaliza os crimes de abuso no
código penal civil. Infelizmente,
o que se observa é a
burocracia e a revitimização
em casos criminais, deixando
a maioria dos casos impunes,
tanto no âmbito da Igreja
quanto na sociedade civil.
Apesar de ser um
tema pouco comum,
temos que enfrentar a
prevenção com habilidade,
corresponsabilidade e
competência e nos tornar
apóstolos da prevenção,
incentivadores da cultura
do cuidado. É urgente que
as instituições eclesiais e
religiosas tenham protocolos
para responder, de forma
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clara e imediata, aos casos de
abuso, divulgando e levando
ao conhecimento do pessoal
contratado, bem como, aos
que serão contratados, como
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aos voluntários que trabalham
ou colaboram nas instituições
responsáveis por crianças,
adolescentes e pessoas
vulneráveis.

UMA VIAGEM ÀS FONTES
DA CONGREGAÇÃO
Ir. Marlete Francisca da Silva
Brasil

N

o dia 10 de setembro
de 2022, embarquei do
Brasil, rumo à França, para
a vivência do curso “A renda
ainda não está terminada...” no

Centro de Espiritualidade das
Congregações de São José
na cidade de Le Puy in Velay.
Na bagagem levei espaço
significativo para acolher

as experiências que tanto a
assessora do curso, Irmã Jane
Delisle tinha para nos oferecer
através do resgate histórico das
origens, quanto nas visitas aos

Ir. Marlete com o grupo de Irmãs brasileiras na Cozinha em Puy
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lugares que nos foi proporcionado
estar e sentir o solo sagrado, por
onde Padre Jean Pierre Médaille
e as primeiras Irmãs, andaram e
estiveram, como por exemplo a
cozinha.
Ao chegar no aeroporto
de Lyon e embarcar rumo a
cidade de Le Puy, o pulsar do
coração foi ficando cada vez
mais intenso. Quando os olhos
avistaram de longe a igreja de
São Miguel no alto da montanha,
foi aumentando a emoção, que
as palavras não são capazes de
descrever. Ainda agora, sinto
como que um novo ar adentrando
em minhas narinas e purificando
minha vida e vocação de Irmã de
São José. Renovei o compromisso
de permanecer aberta ao Espírito,
para experienciar e saborear tudo
que estava para acontecer. Os
dias de vivência no curso foram
intensos e cada dia teve sua
própria beleza.
No dia 19 de setembro, foi
a vez de dar uns passos a mais
na peregrinação e viajar para
Chambéry, de onde partiu o
primeiro grupo de Irmãs de São

EDIÇÃO

José rumo a Itu- Brasil, no ano
de 1858. Aos poucos fomos
avistando as montanhas da cidade
e os olhos atentos procuravam
vestígios que nos dissessem:
Por aqui tem as pegadas das
Irmãs que se lançaram com
ousadia na refundação da
Congregação e com coragem e
ousadia atravessaram oceanos
e continentes para espalhar a
pequena semente “do grande
amor de Deus”.
Ao chegar na cidade de
Chambéry, onde residem nossas
Irmãs, foi imensa a alegria. Uma
sensação de estar mergulhando
mais profundamente nas fontes
da Congregação. Posso dizer,
que senti a mesma alegria de
quando se chega na casa materna.
Acolhida calorosa de mulheres
que estavam cuidando da vida
(jardim, horta, pessoas da casa),
com olhares ternos, sorriso
encantador, mãos estendidas e
prontas para abrir espaços e nos
acolher para a continuidade a
experiência.
Nas diferentes visitas aos
lugares sagrados da cidade de

TRADUÇÕES

Ir. Barbara Bozak
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
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Chambéry: Casa Mãe; catedral;
Igreja de Nossa Senhora onde
Madre Teodora foi batizada; sala
de memória; cemitério e túmulos
de nossas Irmãs, em especial, de
Ir. Benedicte de Voublanc. Bem
como, na cidade de Moutiê:
museu; casa das Irmãs; catedral;
cemitério (onde pudemos
escutar o Leigo João Paulo que
carinhosamente nos presenteou
com um pequeno livro com a
história da congregação e com
registro de alguns grupos que
visitaram o museu nos últimos
anos). Na ida a Le Bauche,
visitamos a igreja onde nossa tão
amada Madre Marcoux rezava e
rezamos no cemitério onde ela
está sepultada.
Com as Irmãs em
Belcombette tivemos momento
de escutar a partilha de vida e
missão das Irmãs da província
da França e sobre o projeto
Intercultural da comunidade Bois
Joli.
As palavras ficam escassas
quando a vivência da missão se
faz com o coração!
A missão continua...
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