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Conselho Geral

CONSELHO  GERAL SUMÁRIO

A palavra ‘consagrado’ 
significa “ser separado”. 
Portanto, as pessoas 

consagradas são chamadas, 
consagradas e separadas para 
amar e viver para Deus e para o 
povo de Deus. É um chamado 
para encontrar Jesus e ser 
transformado à sua semelhança, 

para continuar a missão de 
Jesus, para anunciar que todos 
são amados. O Papa Bento XVI 
disse com razão: “Não somos um 
produto casual e sem sentido da 
evolução. Cada um de nós é o 
resultado de um pensamento de 
Deus. Cada um de nós é desejado, 
cada um de nós é amado, cada 

CONSELHO GERAL



REUNIÃO LAC - JPIC EM 
IGATPURI
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Ir. Navya Neelamvilail

Província de Pachmarhi  - Índia

Um workshop de dois dias 
para membros da JPIC de 
Lyon, Annecy e Chambéry 

(LAC) foi organizado nos dias 
14 e 15 de janeiro de 2023 na 
província de Nirmala, Igatpuri, 
Maharashtra. Trinta e oito 
participantes das oito Províncias 
da LAC – Índia, se reuniram para 
fortalecer sua presença como 
uma família LAC.

A Sra. Brinelle D’Souza, 

do Tata Instituto de Ciências 
Sociais, Mumbai, foi a facilitadora 
do programa. Ela também é 
coordenadora do grupo Índia 
Ocidental para JCoR (Justiça 
Coalizão dos Religiosos). Ela 
abordou três temas: Por que 
Justiça, Paz e Integridade da 
Criação; JPIC no Contexto 
Indiano; Igualdade de Gênero e 
Justiça e Laudato Si.

Justiça, Paz e Integridade 

da Criação são importantes no 
contexto de um mundo ferido. A 
JPIC está enraizada no mistério 
da Criação e da Encarnação, um 
Deus que cuida e procura o bem-
estar de todos os povos da terra.

O trabalho de JPIC envolve 
muitos desafios na Índia dado o 
contexto sócio-político atual. Um 
nacionalismo que imagina a nação 
como uma comunidade exclusiva 
de hindus - que mal tolera o 

J  P  I  C

um de nós é necessário. Abre bem 
o teu coração a Deus, deixa-te 
surpreender por Cristo”.

“Como Irmãs de São José, 
o mesmo chamado para seguir 
Jesus Cristo e compartilhar sua 
missão nos une em comunidade.” 
(Const. p. 6) Nosso chamado é um 
chamado para seguir, identificar 
e colocar em primeiro plano a 
pessoa de Jesus Cristo e sua 
missão. A vida religiosa torna-
se significativa e faz sentido 
somente quando o foco e o 
centro da vida se tornam Jesus. 
Neste contexto, é relevante 
observar o que o Papa Bento 
disse sobre a felicidade. “A 

felicidade que você busca, 
a felicidade que você tem 
o direito de experimentar, 
tem um nome, um rosto: o 
de Jesus de Nazaré. Só Ele 
pode dar plenitude de vida à 
humanidade”.

A oração é uma parte 
indispensável da vida de uma 
pessoa consagrada. Referindo-
se à oração, nossa Constituição 
nos lembra: “Nossa vocação 
como Irmãs de São José requer 
intimidade com o Senhor, uma 
busca contínua da presença 
de Deus, que é o coração de 
nosso chamado à missão. Essa 
intimidade é criada e promovida 

por uma vida de oração”. 
A oração é um tempo para 
encontrar Deus que me chamou 
a renovar e reviver o chamado.

É importante e necessário 
parar de vez em quando para 
ter um olhar honesto e sincero 
para dentro de si e perguntar: 
todas as atividades, apostolado, 
missão, vida comunitária, oração 
comum e individual estão me 
ajudando a ser transformada 
à imagem e semelhança de 
Jesus para o qual fui chamada, 
consagrada e separada? Amo 
e valorizo minha vocação e 
sou grata a Deus por ter me 
chamado à Vida Religiosa?
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secularismo e o pluralismo. A 
Índia está vendo mais violência 
contra muçulmanos e cristãos, 
bem como o enfraquecimento 
das instituições democráticas e 
do direito à liberdade de palavra 
e expressão, reunião, associação 
ou união.

Brinelle apresentou a 
Igreja na Índia como uma 
entidade voltada para si mesma, 
preocupada apenas consigo 
mesma e não realmente 
envolvida com os problemas 
do público. A igreja muitas 
vezes modela uma síndrome de 
minoria e sua orientação para a 
justiça é limitada, com medo de 
assumir uma posição profética.

A condição das mulheres 
indianas foi longamente 
discutida. As estatísticas foram 
alarmantes, exortam o grupo 
a não se calar sobre a situação 
das mulheres na índia. O grupo 
sentiu que precisa fazer parte 
de plataformas maiores para 
levantar suas vozes como 
mulheres religiosas no país. 
A desigualdade de gênero na 
igreja institucional também 
foi discutida em detalhes com 
exemplos compartilhados no 
plenário.

Brinelle também enfatizou 
a Laudato Si e insistiu que as 
participantes façam um plano 
de ação e cumpram os pedidos 
do Papa Francisco expresso na 
encíclica. Ela desafiou o grupo 
a sair de sua mentalidade e 
ministérios institucionalizados 
para se unirem a círculos 
mais amplos de pessoas 
que trabalham pela justiça 
e harmonia no país. “Somos 
chamadas para causar um 
impacto maior na sociedade”, 
destacou. 

Reconhecendo a 
necessidade de fazer parte 
do mundo das comunicações 
sociais e de fazer parte da 
sociedade mais ampla, Ir. Navya 

Neelamvilail, CSJ, foi convidada 
a falar sobre mídias sociais. 
“Nós, como mulheres religiosas, 
ficamos para trás em nossa 
presença online e precisamos 
estar nas mídias sociais e em 
outras plataformas online 
para nos comunicarmos com 
o resto do mundo que está 
principalmente nestes espaços 
sociais de forma online”, falou. 
Se não tivermos uma presença 
online, não faremos justiça 
ao nosso próprio chamado 
à vida religiosa e ao carisma 

CSJ de construir relações. Ir. 
Navya também apresentou como 
usar algumas ferramentas para 
edição e layout, já que muitas 
não tem prática em usar estes 
instrumentos.

Foram elaborados 
alguns projetos de ação pelas 
coordenadoras e as datas foram 
fixadas a nível da LAC para seis 
retiros sobre a Laudato Si entre 
2023 a 2026. Este encontro 
foi outro marco para o trabalho 
conjunto das três congregações 
na Índia.

 Sra. Brinelle D’Souza, facilitadora, interagindo com o grupo

 Ir. Navya CSJ participando da sessão sobre redes sociais



O encontro de abertura do programa anual “Líderes como Fermento – Índia” 
foi realizado de 9 a 12 de novembro em Pune, Índia. A seguir, uma amostra dos 

comentários das participantes.

PARTICIPANTES REFLETEM 
SOBRE LÍDERES COMO 

FERMENTO – ÍNDIA 

Este é o logotipo das 
Líderes como Fermento 
- Índia. Vemos uma mão 

colocando fermento 
em uma tigela no início 
da fabricação do pão. 
Como o fermento, que 
cresce e transforma a 
massa, todas as Irmãs 

de São José são chamadas a serem líderes onde 
quer que estejam, escondidas e sem qualquer 

título, mas sendo fonte de crescimento e mudança 
positiva para os outros.
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Ir. Barbara Bozak

Estados Unidos

“Eu me inscrevi no 
programa Líderes 

como Fermento por causa de 
uma ferramenta única que 
é o perfil 360. Acho que é 
uma oportunidade incrível de 
crescer porque envolve muitos 
avaliadores que você pode 
escolher entre seus amigos, seu 
chefe, as pessoas com quem 
você trabalha. Você recebe muita 
informação, muito feedback sobre 
seu estilo de liderança. É uma 
oportunidade única de crescer. E 
a metodologia é baseada não só 
no conteúdo, mas na experiência 
e na partilha de experiência.” 
Mariaelena (Chambéry – 
província da Itália)

“Como participante, este 
programa me iniciou na 

evolução de uma líder hierárquica 
para uma líder transformadora 
circular. Além disso, o Perfil 
do Círculo de Liderança com a 
experiência 360 me deu uma 
imagem completa de mim mesma, 

todos os meus pontos fortes e as 
áreas onde posso crescer. Isso me 
incita a passar da autorrealização 
para a autotransformação.” Fatima 
Michael (Lyon – província de São 
José)

“Descobri que esse 
processo me ajudou a 

me olhar com muita tranquilidade 

e conforto e a conhecer 
minhas tendências reativas 
e criativas. Este programa 
seria uma grande ajuda para 
as irmãs que desejam crescer. 
Traz muita abertura e aceitação 
de si mesmo e dos outros.” 
Vijaya (Annecy – província de 
Bhubaneswar)

PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO



Ir. Luiza Andriolli   96 Brasil   14.12.2022
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“Muitas vezes as 
pessoas pensam 

que a liderança é o papel 
que desempenhamos ou a 
posição que ocupamos, mas 
na realidade cada uma de nós 
é uma líder. Não importa a 
posição que ocupamos ou o 
papel que desempenhamos.” 
Shobha (Chambéry – 
província de Pachmarhi)

“Este programa é 
muito vibrante, 

inovador e promotor de 
vida. Tive muita inspiração 
para olhar a vida de forma 
positiva e estar aberta para 
compartilhar a mim mesma. 
A experiência de vida e o 
compartilhamento de cada 
irmã foram únicos e sinceros. 
Isso me convenceu, me 
fortaleceu e me desafiou.” 
Rosnita (Lyon – província de 
Nava Jeevan)

“Esta foi uma 
grande jornada de 

autorrealização para mim. As 
várias dimensões da minha vida 
estão sendo reveladas para mim 
através do perfil 360. Como 
participante, quando articulo 
meus sentimentos à minha 
mentora, aos meus amigos, 
começo a descobrir e seguir em 
frente. A beleza deste programa 
é que há um mentor que a 
acompanha ao longo do ano.” 
Ritika (Chambéry – província de 
Nagpur)

“Sinto-me muito 
privilegiada por fazer 

parte deste programa como 
participante. O perfil 360 me 
deu uma consciência maior do 
que sou. Agora estou desafiada 
e empolgada para fazer essa 
jornada com meu minha mentora.” 
Ancy (Chambéry – província de 
Nirmala)

“Eu diria que este 
programa é realmente 

vital para a congregação porque 
nutre a líder da perspectiva certa.” 
Lima (Annecy – província de 
Bhubaneswar)

“Espero que muitas irmãs 
da congregação tenham 

a oportunidade de participar 
do programa, não apenas para 
ingressar nas novas competências 
de liderança, mas também para 
continuar no caminho de seguir 
a Cristo como líderes. Ser líder 
hoje é muito importante porque 
ser líder é guiar para o futuro.” 
Clementina (Chambéry – 
província da Itália)

“O programa me ajudou 
muito. Ajudou-me a  

conhecer melhor a mim mesma e 
a crescer nas minhas qualidades 
de liderança.” Brindha (Chambéry 
– província de Tanmaya)

NOVAS
 SANTAS



VIVENCIANDO AS DECISÕES DO 
CAPÍTULO GERAL NA PRÁTICA

Somos Irmãs de São José 
engajadas na área da 
saúde, buscando viver 

e testemunhar o carisma 
de comunhão e unidade, 
evidenciando os valores do bem 
como, o respeito e a proteção 
à vida e ao bem comum. Ao 
retornarmos do Capítulo Geral 
2021, procuramos, no decorrer 
de 2022, vivenciar momentos 
de estudo, reflexão e oração 
sobre os temas propostos, junto 
aos colaboradores do Hospital 
Nossa Senhora da Oliveira-
RS, Brasil. Após esse estudo e 
aprofundamento das decisões do 
Capítulo Geral 2021, as Irmãs de 
São José, que atuam no Hospital 
Nossa Senhora da Oliveira, 
juntamente com os colaboradores 
dessa instituição, decidiram fazer 
uma atividade que abordasse 
temas relevantes no cuidado da 
Biodiversidade e expandir essas 
vivências junto à comunidade de 
Vacaria e Região dos Campos de 
Cima da Serra. 

 No dia 24 de novembro 
de 2022, Dia de Ação de Graças, 
com o tema “Proteção de Toda 
a Criação”, foi organizado um 
evento, em frente ao Hospital, 
com diversas atividades, 
envolvendo colaboradores e 
comunidade. Num primeiro 
momento, foram convidados para 

participarem do plantio de três 
mudas de árvores de oliveiras, em 
homenagem ao nome do Hospital 
Nossa Senhora da Oliveira.

 A seguir, houve 
esclarecimentos sobre o 
sentido das atividades desse 
dia e o motivo de terem sido 
desenvolvidas no dia de Ação de 

Graças. Procurou-se estabelecer, 
também, a relação dessas 
atividades com o tema do evento 
“Proteção de Toda a Criação”. 
Destacou-se que hospital não é 
só lugar de cuidados curativos, 
mas é lugar de promover ações de 
prevenção e cuidado com a saúde, 
com a natureza e com todas as 
dimensões de vida e do cosmo.

 Neste evento, contamos 

com a participação de várias 
Empresas da cidade que doaram 
mudas de flores, de árvores 
frutíferas, árvores ornamentais 
e mudas de plantas medicinais 
(chás), que foram distribuídas às 
pessoas que visitaram a tenda no 
Hospital, neste dia. 

Algumas Escolas também 

visitaram o local onde estavam 
se desenvolvendo as atividades. 
Os alunos recebiam informações 
sobre “Proteção e cuidados com 
a Criação” e eram desafiados 
a práticas de proteção e 
preservação do meio ambiente 
em suas escolas e famílias. 
Nesta interação, os estudantes 
também deixavam mensagens de 
agradecimento por esse trabalho 
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Ir. Adelide Canci 

Brasil



de informação, que foram 
distribuídas entre as pessoas 
que visitavam a tenda.

 Foi um verdadeiro 
dia de graças e bênçãos, 
com grande participação 
de pessoas que vinham até 
a tenda. Num clima jovial, 
numa conversa agradável de 
escuta e partilha, recebiam 
informações sobre o Dia de 

Ação de Graças e a “Proteção de 
Toda a Criação”. Todos recebiam 
um brinde de exemplares de 
árvores e/ou ervas para plantarem 
em suas casas. Concluímos que 
essa é uma maneira de iniciar 
a conscientização sobre os 
cuidados e a promoção da vida e 
saúde em um sentido mais amplo. 

 Foi interessante ver que 
muitas pessoas convidavam 

amigos e familiares para virem 
até o Hospital, apreciarem o 
evento e engajarem-se em 
atividades que priorizam os 
cuidados com Biodiversidade. 

 Os cuidados com 
Biodiversidade, com Proteção 
da Criação resultam em mais 
vida e saúde, diminuindo a 
procura por uma saúde curativa 
nos hospitais. 

UMA CELEBRAÇÃO DE ALEGRIA E 
AMIZADE
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Ir.  Anette Moltubakk
e

Ir. Gisela Heitz

Noruega e Dinamarca

No dia 7 de janeiro de 2023, 
irmãs, LLPPs e amigas 
reuniram-se em Oslo 

para celebrar com Ir. Catarina 
que fez seus primeiros votos. 
Refletindo sobre o que a trouxe 
até hoje, ela disse: “No retiro 
(antes dos votos) experimentei a 
proximidade de Deus comigo e a 
luz de Jesus. Jesus é minha luz na 
vida cotidiana e nos momentos 
desafiadores. Agora a luz brilha 
em mim e Eu quero trazer esta luz 
para todas as pessoas.”  

Antes de vir para a Noruega, 
quando estava no Vietnam,  
Catarina esteve muito envolvida 
na sua paróquia, tocava teclado, 
era sacristã, e colaborava nas 
liturgias. Ela se considerava como 
pertencendo à igreja, como 
muitos dos seus amigos notaram. 
Duas semanas depois de seus 

primeiros votos, ela voltou ao 
Vietnã para uma visita à família 
e a oportunidade de celebrar 
seus votos com sua família, 

amigos e paróquia. Ela estava 
acompanhada por Ir. Lúcia, que 
representou a comunidade de 
Oslo para a celebração no Vietnã.

 Irmãs jovens na Noruega na capela



CONHECER E SE CONECTAR COM 
A NOSSA PERIFERIA
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Ir.  Dibya Anjita Lakra 

Província da Tanmaya/Índia  

Às vezes pensamos que a 
pobreza é apenas estar 
com fome e sem-teto. 

Não há pobreza maior do que 
ser indesejado, não amado, 
negligenciado, rejeitado e 
intocável.

A cerca de quase 100 km da 
Casa Provincial da Província de 
Tanmaya, Bhopal, Índia Central, 
encontra-se uma aldeia chamada 
Gulgaon, onde vivem pessoas da 
Comunidade Kanjar. A população 
desta aldeia é de cerca de 500 

pessoas, que é composta por 
80 famílias. É uma comunidade 
nômade e carrega o estigma de 
ser uma tribo criminosa, envolvida 
em roubos e furtos. O ato de 
furtar, roubar e preparar bebidas 
alcoólicas é o seu sustento, 

Na sua reflexão 
sobre este evento, Ir. 
Gisela, da Dinamarca, 
escreveu: “A profissão 
de votos é um grande 
passo a ser dado. 
Tive o privilégio de 
participar da festa 
da Ir. Catarina no 
dia 7 de janeiro, em 
Oslo. Fui convidada 
como membro da 
equipe de formação 
da Europa – Estados 
Unidos. Chegando 
a esta celebração 
como uma amiga 
vizinha da região da 
Dinamarca, com irmãs 
predominantemente 
idosas, foi uma 
grande alegria estar 
imersa em um grupo 
com “rostos mais 
jovens”. A celebração 
refletiu o passo que 

Ir. Catarina ousou dar: 
querer e aceitar ser um 
ramo da videira (Jo 15) 
Testemunhar isso é como 
dar um passo para o 
futuro.

Na ocasião, 
reuniram-se diferentes 
nações, jovens e idosos, 
irmãs e leigos, entre 
os quais alguns dos 
LLPPs da província. 
Irmã Catarina estava 
radiante de alegria e 
gratidão e isso teve 
um efeito contagiante. 
Fiquei impressionada 
com o impacto que a 
presença da Ir. Catarina 
causou, apesar de estar 
na Noruega há pouco 
mais de cinco anos. Sim, 
a celebração foi uma 
verdadeira experiência 
de sermos  abençoadas 
com alegria e amizade”.Ir. Katarina e Ir. Gisela na capela
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principalmente para os homens. 
Por causa de seu estilo de vida 
nômade, eles enfrentam uma 
discriminação irrevogável.

Mas um dos fatos 
interessantes é que as mulheres 
desta aldeia são dotadas do 
maravilhoso talento de fazer 
flores artificiais. Tendo em 
mente sua situação difícil 
e a indisponibilidade de 
salários, Ir. Dorothy Beck e 
outros, em colaboração com 
o governo, estão focando na 
importância da educação e 
formas alternativas de ganhar 
a vida. Dessa forma, novas 
oportunidades de trabalho 
podem ser introduzidas, 
diminuindo o hábito de furtar e 
possibilitando uma vida digna. 
Ir. Dorothy e sua equipe os 
ajudam a conseguir matéria-
prima e tentam comercializar 
suas flores artificiais. Além 
disso, as irmãs têm trabalhado 
para reuni-los e criar grupos 
de autoajuda em colaboração 
com o governo, que está sob 
a proteção do projeto Missão 
Nacional de Sustentabilidade 
Rural. Essa missão é realmente 
muito importante porque o 
povo vive na periferia, fora 
do eixo principal da atividade 
produtiva.

No início foi muito difícil 
dialogar com as mulheres 
porque a entrada das irmãs 
na aldeia criava nelas uma 
espécie de medo. Eles sempre 
se sentem inferiores aos 
outros e por isso se recusam 
a caminhar com eles. Sentir-
se constantemente rejeitado 
pelos outros não permite que 
eles vejam possibilidades de 
mudança em si mesmos e 
em sua comunidade. Com o 
esforço contínuo das irmãs, as 
visitas regulares e a cooperação 
tornaram possível o diálogo 
com elas. Gradualmente, as 
mulheres tornaram-se amigas, 

começaram a compartilhar 
suas lutas e o estado de 
suas vidas. As irmãs criaram 
relacionamentos para que 
as mulheres sentissem o 
calor de serem amadas e 
desejadas na sociedade. 
Eles agora entenderam a 
importância da educação. 
Algumas famílias estão 
prontas para enviar seus filhos 
para o internato. As irmãs 
organizaram alguns centros 
de treinamento para elas. 
Trabalhar com eles e estar 
com eles trouxe uma grande 
diferença em suas vidas, 
laços entre si e aceitação uns 

dos outros, levando a vida de 
forma mais digna e civilizada. 
Anteriormente, os homens 
costumavam fugir quando as 
irmãs visitavam a aldeia, mas 
agora eles começaram a se 
aproximar e conversar com elas.

Estar com eles, ouvi-los 
e trabalhar com eles dá uma 
espécie de satisfação. Esta 
presença ajudou a torná-los 
conscientes dos diferentes 
esquemas governamentais, bem 
como dos seus direitos. Assim, 
nossa presença está ajudando 
a construir um mundo onde 
todos possam viver livremente 
como filhos de Deus.

Ir. Dorothy interagindo com mulheres

Ir. Dorothy com os aldeões com seus produtos acabados, 
flores artificiais



RETIRO DOS LLPPS NA 
DINAMARCA

Na região da Dinamarca, 
temos dois grupos de 
associados, um iniciado 

em 2007 e outro em 2012. 
Há alguns anos, esses grupos 
começaram a realizar um retiro 
conjunto de fim de semana. O 
retiro acontece uma vez por 
ano, no outono, no Centro de 
Retiros “Stella Matutina”. O 
centro, que acomoda cerca de 
20 pessoas por vez, é saudável 
para o corpo e a alma, pois 
está localizado no Mar Báltico, 
com uma bela vista da água e 
em dias claros você pode ver 
nosso país vizinho, a Suécia. O 
coração do centro é a capela, 
onde nos reunimos para as 
sessões para ouvir, discutir, 
rezar e partilhar.   

As irmãs preparam um 
tema para o retiro, e este 
ano foi “A Eucaristia”. Não é 
um tema fácil de falar, mas 
relevante, já que os associados 
pertencem a diferentes 
denominações, entre elas a 
Igreja Luterana Dinamarquesa 
e a Igreja Católica. Nos países 
escandinavos, os católicos são 
uma minoria. Com base na 
visão bíblica em João 6, 1-13 
(Jesus alimenta os cinco mil) 
e 1 Coríntios 12, 12-13.27 
(unidade no Corpo de Cristo), 
é verdade que não importa 
nossa cor, sexo, nacionalidade - 

somos todos um em Cristo.
Ficamos em silêncio 

durante esses dois ou três dias 
e aproveitamos para refletir 
sobre o tema apresentado 
pelas irmãs. Uma das três 
introduções que chamou 
especialmente a atenção foi 
uma citação do jesuíta alemão 
Alfred Delp, que foi preso e 
assassinado pelos nazistas em 
1945. Enquanto passava fome 
na prisão, ele escreveu: “O 
pão é importante, a liberdade 
é mais importante, mas o 
mais importante de tudo é... 
a adoração fiel”. A própria 

adoração pode acontecer de 
muitas maneiras, porque no 
fundo trata-se do encontro 
entre cada um de nós e Deus. 
Em outras palavras, buscamos 
o Senhor em qualquer lugar, a 
qualquer hora e sob quaisquer 
circunstâncias. Para nós, isso 
significa que, embora não 
estejamos na prisão, precisamos 
curar nossa vulnerabilidade, 
presos em uma sociedade 
ocidental de aceleração que 
encontramos no trabalho, na 
comunicação e na educação.

Reunimo-nos em pequenos 
grupos compartilhando pontos 
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Marianne Meyer, Associada  

Dinamarca

Alguns associados durante o retiro



de vista e nossa 
experiência pessoal de 
Deus em nossas vidas 
através da celebração 
eucarística. Cada noite 
termina com a oração 
conjunta na capela: 
música tranquila e 
meditação sobre o 
tema. Especialmente 
importante mencionar 
é a revisão amorosa do 
dia. Este é o momento 
em que estamos em 
um relacionamento 
amoroso com Deus, 
um momento em que 
buscamos a face de 
Deus e Deus olha para 
nós. Aqui também, Deus 
está nos curando pela sua graça.

Em uma sociedade cheia de 
barulho, correria e influência das 
redes sociais, estes dias trazem 

A TERRA PROMETIDA: 
UM TRIBUTO COLETIVO ÀS NOSSAS 

IRMÃS QUE PARTIRAM

instruções muito relevantes, e 
o convite que Santo Inácio nos 
deixou para buscar Deus em 
todas as coisas, um convite que 

experimentamos também através 
da espiritualidade das irmãs. 
Aguardamos com alegria o retiro 
conjunto do próximo ano.
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Abraão, Isaque e Jacó se 
reconheceram como 
estranhos e forasteiros na 

terra. “Quem assim fala mostra 
que está buscando uma pátria, 
mas agora deseja uma pátria 

Ir. Rose Marie Dubay

Estados Unidos

melhor, a celestial. Portanto, 
Deus não se envergonha de ser 
chamado o Deus deles, pois 
preparou uma cidade para eles”. 
(Hebreus 11, 13-14,16)

Lendo nossos CSJournals 

observa-se que muitas de 
nossas queridas Irmãs de nossa 
Congregação das Irmãs de 
São José de Chambéry foram 
chamadas para a morada eterna 
de Deus. Elas também, como 

Um belo local junto ao Mar Báltico
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Abraão, foram 
chamadas por Deus 
para deixar sua 
terra natal e ir para 
a terra prometida 
da Vida Religiosa, 
uma morada 
desconhecida e 
estranha a ser 
considerada como 
uma escolha de 
vida. No entanto, 
os suaves apelos 
de Deus as 
impulsionaram e 
com esperança 
e confiança no 
Deus amoroso a 
ser conhecido, o 
chamado foi aceito 
e atendido. Elas 
perseveraram por 
anos de alegrias e às 
vezes sofrimentos 
em seus numerosos ministérios 
em favor do povo de Deus e 
agora alcançaram sua morada 
eterna.

Nós, que continuamos nossa 
missão terrena, depois de anos 
de alegria e trabalho, percebemos 
que a “terra prometida” de Deus 
se aproxima de nosso horizonte 
ao vermos nossas Irmãs, uma 
a uma, sendo chamadas por 

Deus. A tristeza invade nossos 
corações quando percebemos 
que elas não estão mais entre 
nós. Mas nos regozijamos porque 
sabemos que abraçadas por nosso 
Deus amoroso que prometeu a 
recompensa eterna para todos 
nós. Como Abraão, vivemos em 
profunda esperança e confiança 

no Deus que “não se envergonha 
de ser chamado nosso Deus, pois 
preparou uma cidade” para nós, 
que é mais gloriosa e maravilhosa 
do que jamais se pode imaginar!

Que nossas queridas irmãs 
descansem no abraço amoroso de 
Deus e que nosso Deus seja para 
sempre glorificado!

Mosaico do Juízo Final no Batistério de Florença, Itália 


