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ConSelho Geral Sumário

Uma Celebração 
Eucarística Muito 
Especial! 

No dia 31 de julho de 2013, na 
festa de Santo Inácio de Loiola,                    
Ir. Sally, Ir. Ieda e eu participamos, 

de um modo muito excepcional, na 
Celebração Eucarística com o Santo 
Padre Francisco. O Papa Bergoglio havia 
manifestado o desejo de festejar esta 
celebração com os seus irmãos Jesuítas 
na igreja de Gesù, em Roma, onde 
está sepultado Santo Inácio. Os padres 
Jesuítas aproveitaram esta oportunidade 
e convidaram as congregações femininas 
de espiritualidade inaciana e os leigos, 
seus colaboradores próximos. Para nós 
três foi uma experiência realmente única 
e irrepetível. 
A Celebração foi muito simples , mas, 
ao mesmo tempo, profunda. Pareceu-
me ver um jesuíta simples e humilde em 
meio aos seus confrades. Tive, muitas 
vezes, que me lembrar que ele era o 
Papa. Durante a sua homilia, recordou 
a todos os presentes uma realidade 
que não devemos esquecer jamais: a 
centralidade de Cristo para todos nós. 
Ser descentrado de nós significa sair do 
próprio amor, do querer e do interesse 
de que Cristo seja a nossa própria vida. 

A centralidade em Cristo, ele continuou, 
corresponde também à centralidade 
na Igreja e com a Igreja. Um outro 
ponto que foi destacado por ele é que 
busquemos e sirvamos Jesus porque 
Ele, o Senhor, nos procurou primeiro, 
porque fomos conquistados por Ele. Ser 
conquistado por Cristo para oferecer 
a este Rei toda a nossa pessoa e toda 
a nossa fadiga. O último ponto que 
foi afirmado pelo Papa, foi o texto do 
Evangelho do dia: “quem quiser salvar 
a sua vida, vai perdê-la, mas quem a 
perder por minha causa, a salvarà... 
Quem se envergonhar de mim...” (Lc 
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Conselho Geral

Porque Fazemos o que 
Nós Fazemos

2
Se Deus nos chama, tudo 
acontece...

caPa
Uma Celebração Eucarística 
Muito Especial!

coNselho  Geral

4
N/NE: Aprendizes do Bem 
Viver

9Primeira Profissão

ProvíNcia/reGião/missão

Estados Unidos: Freiras no 
ônibus – Retrospectiva 

3

5
Índia: Ajudando as Vítimas da 
Inundação em Uttarakhand

6
Porto Alegre: Jornada 
Mundial Da Juventude

10
Nirmala: Protegendo o Meio 
Ambiente no Campus da Escola

10Novas Santas

São Paulo: Papa Francisco no 
Brasil

7

8
Dinamarca: Mini-LAC na 
Dinamarca

12
Itália: Barga: Uma Longa 
Presença – 101 anos 

9
Lagoa Vermelha: De Chambéry 
ao mundo... Vivendo o nosso carisma

11
Brasil: Irmãs de São José 
ampliando o coração para o Mundo



CSJournal  •  Ano 2013 - n. 4CSJournal • Julho - Setembro CSJournal  •  Ano 2013 - n. 4CSJournal • Julho - Setembro2

9,23). Ele ressaltou, de um modo todo 
novo, a realidade da vergonha. O convite 
que Jesus faz é de não se envergonhar 
dele, mas de segui-lo sempre com 
dedicação total, acreditando e confiando 
nele. Pedir a graça da vergonha... 
vergonha que vem do colóquio contínuo 
de misericórdia com o Senhor, vergonha 
que nos faz corar diante de Cristo; 

vergonha que nos põe em sintonia com 
o coração de Cristo... e isto nos leva, 
segundo ele, a viver a grande virtude da 
humildade... Humildade que nos torna 
conscientes, todos os dias, de que não 
somos nós quem construímos o Reino 
de Deus, mas que é sempre a Graça do 
Senhor que age em nós. Pareceu-me 
participar de uma Celebração Eucarística 

em que estava vivamente presente o 
Pe. Médaille e que ele me repetia: “a 
nossa querida Instituição deve ser toda 
humildade e fazer profissão, em todas 
as coisas, de escolher o que é mais 
humilde”. Sim, disse a mim, no fim da 
Celebração Eucarística, a humildade é um 
dos grandes e fundamentais valores que 
nos identificam como Irmãs de São José.

Porque Fazemos o que Nós Fazemos

Se Deus nos chama, 
tudo acontece...

No início da minha vida religiosa, nos 
anos 70, havia um forte incentivo 
de expansão do Carisma em 

regiões pobres e que enfrentavam maior 
necessidade. Eu admirava as Irmãs que, 
prontamente, faziam seu pedido para ir 
a lugares mais desafiadores de missão, 
mas eu não me sentia preparada. Senti, 
então, um forte apelo de Deus e com 
a certeza de que “se Deus nos chama, 
tudo acontece”, fui enviada às missões na 
Bahia em julho de 1972.
Acreditando que Deus sempre vai à frente, 
percebi que, em tudo, a luz de Deus me 
acompanhava e permaneci por 30 anos no 
Nordeste do Brasil. Continuando a reflexão 
de que nossa missão de comunhão é estar 
junto ao povo, caminhar com ele, descobrir 
junto como organizar as atividades e 
trabalhos para criar um mundo mais justo, 
senti força e coragem para enfrentar 
as surpresas que a vida apresentava. 
Realizamos projetos bem significativos e o 
testemunho do povo confirma: “As Irmãs 

Irmã Alice Anna Bosio 
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

de São José são nossas Irmãs, são as 
Irmãs do Povo, caminham conosco...”. 
No final do ano de 2005 voltei a 
Concórdia, Santa Catarina, sul do Brasil, 
minha terra natal, para ser apoio à minha 
família, e pedi a Deus que me desse um 
sinal, ou seja, um lugar para continuar 
junto ao povo mais necessitado. Foi então 
que apareceu a proposta de atuar no 
Loteamento Frei Lency, onde moro e atuo 
até hoje. Iniciamos com 30 famílias que 
foram retiradas das proximidades de uma 
rodovia, onde sobreviviam em casebres, 
com trabalho mal remunerado, muitos 
analfabetos e sem nenhuma qualificação 
para trabalhar nas companhias que 
ofereciam empregos na região. Estas 
famílias viviam em condições sub-
humanas.  Era urgente que tivessem 
um lugar para morar com dignidade 
e buscar sua própria cidadania. Essas 
pessoas contaram 
com o apoio de um 
grupo de voluntários 
que criaram uma 
ONG. Através desta, 
adquiriu-se um 
terreno e com o 
auxílio do governo 
foram construídas 
casas. Em 2013, são 
309 famílias residindo 
neste Loteamento.
Eu fui convidada, Ir. Alice (ao centro) participando da organização do Loteamento

pela ONG, para ajudar na organização 
e dar apoio a estas famílias. Assim, foi 
construída a sede da ONG, onde resido há 
sete anos, e é um espaço também para a 
realização de trabalhos e reuniões com as 
lideranças. 
Vivemos o desafio de um constante 
recomeçar, pois as famílias vão chegando 
e isto exige acolhimento e integração 
entre quem chega e o grupo que mora 
no Loteamento há mais tempo. Alguns 
questionamentos são constantes: “Em 
que estamos acertando? Que erros 
assistencialistas ainda persistem? 
Em que e onde a caridade e a 
comunhão necessitam de atitudes mais 
consistentes?”.
Sinto, dentro de mim, um misto constante 
de amor e indignação. É uma presença 
desafiadora na construção de processos 
de vivência em comunidade, bem como 
na conquista dos seus direitos humanos, 
econômicos, sociais, religiosos e 
culturais na perspectiva de mudanças de 
estruturas injustas e desumanas. Temos 
convicção de que caminhar com o povo e 
construir novas alternativas de vida é um 
jeito de viver o carisma das Irmãs de São 
José hoje.

camiNheiro, Não existe 
camiNho! Passo a 

Passo, Pouco a Pouco e 
o camiNho se Faz!
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Freiras no ônibus – 
Retrospectiva 

A experiência de ter sido parte 
da Rede de Freiras no Ônibus 
pela Fé, Família e Cidadania 

aprofundou minha compreensão da 
situação de injustiça que os imigrantes 
sem documentos estão enfrentando 
nos Estados Unidos. Nosso objetivo foi 
recolher apoio para a Reforma Global da 
Imigração destacando que esta é uma 
boa política para todos os americanos e 
exortando o povo a escrever e telefonar 
para os seus legisladores para encorajá-
los a elaborar leis mais justas. 
Ainda que a viagem de ônibus tenha 
terminado, nossa defesa continua e une 
seus esforços com muitos outros grupos 
para o encaminhamento da causa da 
justiça para nossos irmãos e irmãs 
imigrantes. 
O que mais toca o meu coração é o 
sofrimento que muitas crianças estão 
experimentando sob as nossas leis 
atuais. Mais de cinco mil crianças, 
que são cidadãs americanas porque 
nasceram nos Estados Unidos, estão em 
lares adotivos porque seus pais foram 
deportados porque vieram para o país 
sem os documentos requeridos. Além do 
mais, centenas de outras crianças não-
cidadãs, cujos pais foram deportados, 
estão esperando por deportação e, por 
causa disto, estão vivendo em casas 
de detenção que são mais armazéns 
do que casas. Nestes lugares, porque 
as crianças são separadas por idade, 
irmãos são frequentemente separados e 
isolados de todos os que são familiares 
a eles. Em muitos destes centros, 
crianças e suas mães enfrentam violência 
doméstica. 

Elaine Betoncourt 
Estados Unidos

O que estão apreendendo todas estas 
crianças, vítimas de nosso sistema falido 
de imigração? Como eles escolherão 
viver quando forem adultos? Elas 
tratarão os outros do mesmo modo que 
estão sendo tratadas? A necessidade da 
Reforma Global da Imigração é urgente 
e a legislação que assegure um caminho 
para a cidadania deve ser promulgada 
AGORA.
Muitos vieram para os Estados Unidos 
buscando o “Sonho Americano”. Em San 
Antonio, no Texas, o Congressista Pete 
Gallego, junto com o seu filhinho, pôs 
de lado tudo o que havia preparado e 
disse aos que estavam reunidos que a 
sua compreensão da imigração mudou 
quando ele, pela primeira vez, tomou 
seu filho nos braços. Ele sabia que faria 
tudo para proteger seu filho e prover 
as suas necessidades. O paralelo com 
os imigrantes é óbvio. Eles vieram 
procurando um futuro melhor para eles e 

para suas crianças. 
Como uma das freiras no ônibus, viajei 
todo o caminho de New Haven até 
San Francisco e sinto-me agradecida 
por esta oportunidade de me juntar 
a muitas religiosas para promover a 
justiça aos imigrantes. Não só isto é 
uma forte expressão de solidariedade 
com os 11 milhões de imigrantes sem 
documentos residindo no nosso país, 
mas também uma expressão palpável 
de nossa solidariedade como religiosas 
trabalhando para a justiça. A recepção 
que recebemos em qualquer lugar que 
chegamos foi sincera, cheia de energia e 
alegre. Nossa credibilidade, como freiras 
defendendo uma causa, foi apreciada em 
todos os lugares. Nos tempos bíblicos 
Jesus enviou seus discípulos dois a 
dois e, hoje, Jesus envia suas freiras 
no ônibus em maior número levando a 
boa nova de que somos, de verdade, as 
guardadoras de nossos irmãos e irmãs. 

Uma família de imigrantes apoiando as Freiras no ônibus. 
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Aprendizes do Bem Viver

O cuidado da água como um 
bem comum, dos resíduos que 
produzimos, do planeta Terra 

como nossa casa e a vida em todas suas 
dimensões... Tudo isto nos motivou a 
viver intensamente, nos meses de maio 
a agosto de 2013, interagindo com a 
comunidade de Irmãs de São José, os 
grupo de Leigas e Leigos do Pequeno 
Projeto, os grupos organizados da 
Igreja, sociedade civil e governamental 
em São Raimundo das Mangabeiras, 
Maranhão, região Nordeste do Brasil.
Em várias oportunidades, fomos 
convidadas a contribuir na reflexão, na 
espiritualidade e a participar ativamente, 
de modo especial, nas Conferências 
Municipais do Meio Ambiente, das 
Cidades e de Assistência Social, que 
trataram do desenvolvimento sustentável 
e da agricultura solidária. Estas 
Conferências são momentos ricos de 
participação, reflexão, questionamentos, 
busca de soluções e propostas para as 
políticas públicas a serviço da vida, dos 
Direitos Humanos, sobretudo, dos mais 
excluídos da sociedade.
O compromisso que nós, Irmãs de São 
José, assumimos no Capítulo Geral de 
2009 (Urgências do Planeta), e no 
encontro das Congregações de São José 
no Brasil, em 2012, realizado em Porto 

Alegre, nos desafiaram a “um novo olhar 
de esperança na defesa da vida e do 
planeta que clama por libertação”. Tudo 
isto se ampliou, se espalhou no meio 
do povo como um bom perfume e veio 
ao encontro de um projeto para estar 
presentes em escolas: fomos convidadas 
a falar sobre o meio ambiente, em cinco 
escolas municipais e em um Instituto 
Federal de Educação.
Foi bonito ver e sentir o entusiasmo, 
a alegria e a gratidão dos educandos 
e educadores, desde as crianças bem 
pequenas até os jovens universitários. 
Todos interagindo, participando e 
questionando sobre a vida, o cuidado 
e o futuro do planeta. Estes encontros 
nas escolas, em projetos com 
adolescentes e educadores, vieram 

Ir. Ana Amélia de Oliveira Miranda 
Região Norte/Nordeste, Brasil

Joania, leiga do Pequeno Projeto, expondo reflexão sobre a Carta de Porto Alegre na 
Conferência do Meio Ambiente

fortalecer a esperança, renovar o nosso 
compromisso e denunciar abertamente 
o desenvolvimento capitalista desta 
região, que optou pelo agronegócio, 
com o monocultivo de soja, eucalipto 
ou cana, bem como, o uso exagerado 
de agrotóxicos, que matam, destroem 
e causam danos irreversíveis: colocam 
em risco a vida do planeta, prejudicam o 
solo e visam o lucro desmedido.
Nosso trabalho desenvolveu-se no 
sentido de conscientizar de que somos 
todos interdependentes, de que tudo 
está interligado: os seres, a água, os 
vegetais, os animais, a vida humana... 
Tudo faz parte da vida que a natureza 
gera e renova a todo tempo. Ou se 
cuida da natureza, da água, da terra, 
ou se prejudica a existência humana 
também. 
Testemunhamos como é significativo 
o nosso Carisma de Comunhão, pois o 
vivemos e o promovemos a partir de 
relações expressivas entre nós, com a 
natureza, com os outros e com Deus, 
Trindade Santa. E nesta caminhada, 
somos aprendizes de grupos, de 
pessoas que promovem o “bem viver”: 
viver em harmonia com os outros, com 
a Mãe terra, aprender a viver com o 
necessário, sem agredir a natureza, 
aprender a viver com Deus, que quer 
vida e vida em plenitude.

Ir. Ana Amélia (segunda à esquerda) participante da Conferência de Meio Ambiente
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Ajudando as Vítimas da 
Inundação em Uttarakhand

Tivemos uma viagem longa através 
de densas florestas, mas nós cinco, 
parte de uma equipe médica, 

estávamos entusiasmadas e ansiosas 
para chegar às áreas afetadas pela 
inundação. Partimos a pé para a missão, 
carregando remédios, subindo colinas, 
cruzando riachos, seguindo trilhas 
estreitas porque as estradas tinham sido 
destruídas pelas águas da inundação. 
Depois de um dia inteiro de jornada, 
chegamos à cidade onde seis grandes 
hotéis tinham sido destruídos pelos 
deslizamentos de terra.
Quando chegamos ao nosso destino, 
começamos a trabalhar em oito aldeias, 
cada uma no topo de uma colina 
diferente. Dois médicos do Colégio Médico 
São João - St. John’s Medical College – em 
Bangalore, examinavam os pacientes e 
as Irmãs davam os remédios. A maioria 
dos pacientes estava sofrendo das vias 

Ir. Mary Kochuplackal 
Província de Pachmarhi, Índia

respiratórias superiores, de doenças da 
pele ou de infecções gastrointestinais, 
cortes e outras feridas. Durante uma 
semana tratamos de centenas de 
pacientes. 
Todas as pessoas foram muito 

Ir. Mary e Ir. Sangeeta com as pessoas afetadas pela inundação em Uttarakhand

A partir de 14 de junho de 2013, 
pesadas chuvas e atos humanos 
de desflorestamento e excessivas 
construções desencadearam rápidas 
inundações e deslizamentos de 
terra que custaram milhares de 
vidas no Estado de Uttarakhand, 
no norte da Índia. Com as aldeias 
exterminadas e muitos deixados sem 
teto, a Associação Católica de Saúde 
da Índia pediu cinco enfermeiras de 
da região de Bophal para ajudar 
com os esforços de ajuda médica 
em 10 aldeias. Duas Irmãs de São 
José – Irmã Sangeeta Amabackattau, 
da Província de Tanmaya e Irmã 
Mary Kochuplackal, da Província de 
Pachmarhi - estavam entre as que 
passaram dez dias viajando, de aldeia 
a aldeia, cuidando das necessidades 
dos sobreviventes. 

Descemos do trem em Dehradun, 
uma viagem que deveria levar seis 
horas, mas que levou nove horas 

por causa dos deslizamentos de terra que 
encontramos. Depois, tivemos que fazer o 
nosso caminho a pé, subindo montanhas 
que nem mesmo tinham trilhas. Levamos 
quase um dia para chegar à aldeia e, 
no dia seguinte, passamos o dia com o 
povo, tratando de suas feridas e outras 
doenças, antes de ir para a próxima 
aldeia. Deste modo, percorremos oito 
aldeias em dez dias e atendemos 700 
pessoas. O rugido do rio Ganges e o som 
de deslizamento de terra deixaram-nos 
sem dormir durante as noites. Passamos 
dias e noites de muito medo, imaginando 
se veríamos as nossas pessoas queridas 

Ir. Sangeeta Ambackattau 
Província de Tanmaya, Índia

de novo. 
O nosso objetivo era chegar às aldeias 
onde não havia jeito de chegar e prover 
cuidados médicos e apoio psicológico 
conforme fossem necessários. Nas 
aldeias, a maioria das pessoas estava sem 
casa e com falta do básico em alimento e 
remédios. Como tínhamos ido para ajuda 
médica somente, não podíamos fornecer-
lhes outro tipo de ajuda. Em nosso 
caminho, demos a eles apoio psicológico 
ao cuidar das suas necessidades médicas. 
Nossos gestos provavelmente disseram-
lhes que mesmo em meio a todas estas 
calamidades, Deus cuida deles enviando 
pessoas como nós. Foi um tempo em que 
a nossa nação veio até eles e lhes disse: 
“estamos com vocês”. Nunca tivemos 
Missa nem orações comunitárias, mas 
a Eucaristia se tornou mais significante 
nestas situações, pois comungamos com 
eles na sua dor. 

acolhedoras e agradecidas pelos 
nossos serviços. Ficou claro que muitos 
problemas ainda continuam, sendo que 
o não menor deles são as contínuas 
ameaças de mais chuva e deslizamentos 
de terra. 
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Jornada Mundial Da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
realizada no Rio de Janeiro, de 
23 a 28 de julho de 2013, com o 

tema: “Ide e fazei discípulos entre todas 
as nações” (Mt 28,19), contou com a 
presença amiga, afetuosa, carinhosa, 
solidária e profética do Papa Francisco. 
Participaram cerca de 3,7 milhões de 
pessoas de diferentes continentes, com 
suas mais variadas culturas, congregadas 
numa mesma fé e com o mesmo 
propósito de ser discípulo de Jesus Cristo, 
sem medo de anunciá-lo, construindo um 
mundo mais fraterno e solidário.
Com muita alegria e com o coração em 
festa, eu, Ir. Ana Paula, e mais cinco 
jovens da Paróquia São Luiz Gonzaga 
de Veranópolis, sul do Brasil, tivemos 
a graça de participar da JMJ no Rio de 
Janeiro.
A JMJ não foi simplesmente um evento, 
um encontro, mas uma tomada de 
consciência para todas as pessoas que 
participaram no Rio de Janeiro ou através 
dos meios de comunicação social. A 
presença simples, fraterna, amiga, os 
gestos solidários e acolhedores e as 
palavras sábias e proféticas de nosso 
querido Papa Francisco nos motivaram 
a perceber nosso papel como cristãos 
católicos, desafiados a “Ir, sem medo, 
para servir”. 
A JMJ nos fez retomar nosso compromisso 
de sermos missionários alegres, 
anunciando Jesus Cristo e sendo 

Ir. Ana Paula Ribeiro 
Província de Porto Alegre, Brasil

colaboradores na construção de um 
mundo melhor, onde habite os valores da 
vida, da justiça, do perdão, da unidade, da 
solidariedade: valores do Reino de Deus.
Foi evidente que os jovens que 
participaram ficaram profundamente 
tocados por toda a experiência quer 
tenham participado todo o tempo ou 
tenham participado somente alguns 
dias. Todos ficaram encantados pela 
simplicidade, amor e dedicação do Papa 
Francisco. Ainda que as pessoas tenham 
vindo de muitos países diferentes, as 
diferenças culturais desapareceram: 
“Foi impressionante ver pessoas de 
tantas culturas, vindas de outros países, 
convivendo com naturalidade; como foi 
fácil fazer novas amizades”, afirmou Lilia 
Reche. 
A fé das pessoas era palpável, vendo 
pessoas do bem que se reuniram 
para orar, jovens que têm vontade e 

disposição para mudar as coisas que os 
cercam. Uma das jovens de Veranópolis, 
Sara Mazzarollo, resumiu assim a sua 
experiência: “Lá senti a presença de 
Jesus, era uma energia boa que irradiava 
paz e tranquilidade. Aquela multidão 
cantando, rezando e louvando junto era 
comovente. O Papa Francisco, com suas 
palavras e seus gestos de generosidade, 
cativou o coração de todos e despertou 
em cada um o verdadeiro campo da fé. A 
JMJ, é a maior prova que existem jovens 
comprometidos com o amor de Deus e 
com construir um mundo mais cristão.”
A Jornada Mundial da Juventude do Rio 
foi simplesmente o evento mais recente 
que continuou o que o Papa João Paulo 
II desejou quando, em 1985, convocou 
a Primeira Jornada com o objetivo de 
alcançar as novas gerações católicas 
e propagar os ensinamentos da Igreja. 
Desde então, reúne milhões de católicos 
de todo mundo, especialmente jovens, 
durante uma semana, em uma cidade 
escolhida pelo Papa, para celebrar e 
aprender sobre a fé, conhecer melhor 
sobre a Doutrina Católica, construir 
pontes de amizades e esperança entre 
os continentes, povos e culturas, além 
de compartilhar entre si a vivência da 
espiritualidade. Está claro, a partir da 
resposta dos jovens com os quais eu fui 
ao Rio, que muitas destas esperanças se 
tornaram realidades. 

Da esquerda para a direita: Assis Tedesco, Moises Mazzarollo, Sara Mazarollo, Lilia Reche,              
Ir. Ana Paula Ribeiro, Sofia Mazarollo
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Papa Francisco no Brasil

A visita do Papa Francisco ao 
Brasil, por ocasião da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), deixou 

marcas surpreendentes em todo o 
povo brasileiro. Com seu jeito simples e 
carismático, chegou como quem não quer 
nada – “Não tenho ouro nem prata, mas 
tudo que tenho lhes dou” – cativou a 
todos com uma coerência que há muito 
não se via em um líder, servo de Cristo.
Despido de todo luxo que a posição 
lhe favorece, tocou e deixou ser 
tocado pela multidão que o esperava 
nos vários lugares em que ele se 
apresentou. De forma dócil e fraterna, 
deixou transparecer em suas atitudes 
a pedagogia do mestre Jesus – ir ao 
encontro das pessoas e deixar-se tocar 
por elas, evocando confiança e esperança 
no futuro.
Em suas colocações, criticou duramente 
uma sociedade que descarta os idosos 
porque não produzem e os jovens, não 
criando para eles postos de trabalho. 
Os idosos deixam de repassar sua 
experiência e os jovens são privados de 
construir o futuro.
 Apontou a opção, sempre possível, 
do diálogo construtivo. Três categorias 
sempre voltavam: o diálogo como 
mediação para os conflitos, a proximidade 
para com as pessoas para além de todas 
as burocracias e a cultura do encontro. 
Todos têm algo a dar e algo a receber. 
“Hoje, ou se aposta na cultura do 
encontro ou todos perdem”.
Falando diretamente à Igreja, convocou-
nos a sairmos em direção ao mundo 
e ir para as “periferias existenciais”; 
buscando uma pastoral que seja 
próxima do povo e que vá além das 
preocupações organizativas, mas que 
busque um encontro marcado de carinho 
e ternura, ternura essa que mostrou viver 
pessoalmente. Ele compreende a Igreja 
como mãe que abraça, acaricia e beija; 

Ir. Sandra Villela Eleutério 
Província de São Paulo, Brasil

os pastores devem cultivar esta atitude 
materna para com os fiéis. A Igreja não 
pode ser controladora e administradora, 
mas servidora e facilitadora. 
Categoricamente afirma que a posição do 
pastor não é a posição do centro, mas a 
das periferias. 
 O Papa Francisco falou com serenidade 
sobre o ecumenismo, inserido num 
profundo sentido de solidariedade 
para com os privados de comida e de 
educação. Todas as confissões devem 
trabalhar juntas em favor das vítimas. 
Pouco importa se o atendimento é feito 
por um cristão, judeu, muçulmano ou 
outro. O importante é que todos tenham 

acesso à comida e à educação. Nenhuma 
confissão pode dormir tranquila enquanto 
os deserdados deste mundo estiverem 
gritando. 
Aos jovens, dedicou palavras de 
entusiasmo e de esperança. Contra 
uma cultura do consumismo e da 
desumanização convocou-os a serem 
“revolucionários” e “rebeldes”. É pela 
janela dos jovens que entra o futuro. 
Na celebração de envio, era notória a 
alegria das pessoas, compenetradas e 
na mais absoluta ordem. Irradiou, neste 
momento, um sentimento de grande paz 
e afeição sobre o Rio de Janeiro, sobre o 
Brasil

Jovens de Itu/SP e Irmãs Helena e Sandra a caminho da vigília da JMJ
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Mini-LAC na Dinamarca

No fim de junho, em Stella Matutina, 
o Centro de Retiros pertencente 
à Província da Dinamarca, a 

Providência tinha reservado um mini-LAC. 
Marianne, a Provincial, Jasleen e Rati, as 
membros da Congregação de Lion que 
estão na missão do LAC em Karlovy-
Vary, na República Tcheca e eu, Irmã de 
Annecy, fizemos o nosso Retiro no Stella, 
muito bem situado à beira-mar. 
Como Jasleen e Rati tinham alguns 
dias além do retiro para ficar no Stella, 
Marianne ofereceu a nós três para 
nos guiar num tour em Copenhague. 
Para começar, Marianne deu uma 
volta de carro conosco para nos 
dar uma primeira impressão desta 
cidade muito interesante, a capital 
da Dinamarca. A primeira visita foi 
ao cemitério, onde muitas Irmãs que 
vieram como missionárias para a 
Dinamarca da França, Alemanha e 
Polônia estão enterradas. Em frente 
dos túmulos, Marianne falou sobre as 
dificeis condições que as primeiras 
Irmãs encontraram quando chegaram 
a Copenhague, em 1856, pois que 
elas foram as primeiras religiosas 
católicas que chegaram nos países 
da Escandinávia depois que liberdade 
religiosa foi declarada em 1849. Os 
poucos católicos daquele tempo tinham 
medo destas Irmãs que não tinham 
dinheiro e não lhes tinha sido pedido 
para vir para o país. Mas devagar, as 
Irmãs começaram a lecionar e a cuidar 
dos doentes e, durante 150 anos, elas 
construiram 9 hospitais e possuiram 
5 escolas na Dinamarca e 2 hospitais 
na Islândia. Anos depois, elas tiveram 
também que olhar o outro lado da 
moeda, que foi o fechamento de todos os 
hospitais e de três das escolas e a venda 
dos prédios. 
Fomos, então, ao monumento erigido 
para comemorar o terrível fato que 

Ir. Martina Gmünder 
ISJ – Congregação de Annecy

aconteceu em 21 de março de 1945, 
bem antes do término da guerra. A única 
bomba que caiu na Dinamarca, durante 
a Segunda Guerra Mundial, destruiu a 
Escola Joana D’Arc em Copenhague, de 
propriedade das Irmãs. Naquele dia, 86 
estudantes, 8 membros da equipe da 
escola e 10 Irmãs foram mortos. 
Continuamos o nosso tour até o lugar em 
que as primeiras quatro Irmãs chegaram, 
num frio Domingo de Pentecostes, em 
maio. Sua primeira habitação foi em dois 
pequenos e úmidos cômodos num porão 
de um prédio, que tinha sido estábulo 
para cavalos. A única visão que tinham 
do exterior era um cemitério próximo 
a uma igreja Protestante. Em 2011, 
o conselho da paróquia protestante 
colocou uma placa memorial na parede 
da casa onde se relata que este foi 
o primeiro lugar, depois da Reforma 
Protestante, onde um convento católico 
foi estabelecido e do qual partiram 
grandes contribuições para os sistemas 
de saúde e educacional dinamarquês. 
Isto nos levou a pensar em todas as 

Irmãs de São José que, desde 1650, 
primeiro no centro da França e, depois 
progressivamente, sairam para fundar 
novas missões, com frequência em 
situações difíceis. Nós ainda temos 
missionárias deste tipo e entre elas 
nossas Irmãs de São José que vieram 
para a República Tcheca, muito visíveis 
entre nós nas pessoas de Jasleen e Rati. 
Muito logo, duas outras Irmãs da Índia, 
de Chambéry, se juntarão a elas para 
continuar o projeto do LAC.
Foi um começo muito emocionante para 
o nosso dia que terminou, à tarde, 
com um passeio de barco pela cidade 
que tem muitos canais e milhares de 
barcos estacionados neles. Vimos que 
os dinamarqueses têm o mar em seu 
sangue. 
Para nós quatro foi também um dia 
de partilharmos as nossas diferentes 
missões. Foi uma grande alegria passar 
este dia juntas, especialmente porque ele 
foi tão inesperado e significativo. Jasleen, 
Rati e eu nos sentimos realmente em 
casa, parte da mesma família.

Jasleen, Rathi, Marianne – no túmulo das primeiras Irmãs na Dinamarca 
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Ir. Agata Nguyen Noruega  28/09/2013

Ir. Anna Hoang                                        Noruega  28/09/2013

Ir. Anna Vy Nguyen                                Noruega  28/09/2013

Ir. Catarina Tran                                   Noruega  28/09/2013

Ir. Elisabeth Nguyen                            Noruega  28/09/2013

Ir. Maria Phan                                      Noruega  28/09/2013

Primeira  
ProFissão

De Chambéry ao mundo... 
Vivendo o nosso carisma

Tempo de graça... De experiência de 
Deus... De viver a nossa história...
É com este sentimento que tento 

descrever a riqueza da experiência de 
pisar, respirar, caminhar no solo sagrado 
onde Padre Jean Pierre Médaille e as 
Irmãs que nos antecederam viveram a 
missão de Comunhão.
Durante quinze dias, Irmãs vindas das 
mais diversas realidades, percorrendo 
distâncias, chegaram à França com o 
coração cheio de expectativas, aberto 
para viver intensamente o que Deus 
deseja de cada uma nesta peregrinação e 
neste tempo de graça e bênção.
Cada dia fomos carregando, em nossa 
mochila existencial, pontos importantes 
da essência de nossa história e nos 
apropriando, revendo conceitos, 
fortalecendo nosso Ser de Irmã de São 
José. Ouvimos sobre fatos e lugares 
que, até o momento, eram narrados ou 
descritos em bibliografias. Neste tempo 
da história, porém, fomos convidadas e 
desafiadas a atualizá-los, a torná-los vivos 
em nosso cotidiano, a dar-lhe visibilidade 
na realidade em que estamos inseridas. 
Nosso coração transbordou de emoção, 
sentindo o que vivenciamos; ficamos 
aquecidas e cheias de entusiasmo.
Nesta jornada, pudemos sentir como 
Deus se fez presente na vida e missão 
do Padre Médaille e de nossas Irmãs. 
Percebemos nosso coração se abrir e 

Ir. Andrea Dalaqua Goulart 
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

deixamo-nos conduzir pelo desejo de 
responder com fidelidade a vontade 
de Deus. Pudemos perceber como 
foi desafiador para eles superar as 
dificuldades do tempo, naquele contexto 
de guerra, pobreza, não aceitação do 
Pequeno Projeto... Tinham, entretanto, a 
lucidez de responderem aos apelos da 
época, permanecendo no escondimento, 
cultivando uma vida interior de oração, 
simplicidade e humildade na certeza de 
serem guiados por Deus.
Nossa Congregação, por mais de 363 
anos, difundiu a intuição de Padre 
Médaille e de nossas Irmãs cofundadoras, 
através do testemunho de vida e missão 
de cada Irmã, nos mais diversos lugares 
deste mundo.  Hoje, somos interpeladas a 
dar continuidade, semear e fazer florescer 
este carisma de Unidade, testemunhando 

nossa vocação de mulheres consagradas, 
atentas aos desafios da sociedade. 
Deus continua nos abençoando com suas 
graças e fortalecendo nosso coração no 
amor e na propagação da Comunhão.
Neste seminário também pudemos fazer 
a experiência de sentirmo-nos uma 
Congregação Internacional, através 
da convivência e da partilha com 
nossas Irmãs presentes: experiência 
enriquecedora de cultura, engajamentos 
apostólicos, nacionalidades e o desafio da 
comunicação.
Saímos desta experiência interpeladas a 
fortalecer nossa vida no seguimento de 
Jesus Cristo, passando da idealização da 
história para o NOVO do nosso Carisma 
HOJE. Que ele possa continuar, nos dias 
atuais, inspirando, de um jeito novo, cada 
Irmã, sem perder sua essência.

Grupo reunido
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Protegendo o Meio Ambiente 
no Campus da Escola

Como diretora da escola, 
supervisionando o campus da Escola 
São José, em Edamon, Kerala, no 

sul da Índia, percebi o problema que 
enfrentamos com a eliminação de resíduos 
de alimentos. Eu tinha o grande desejo 
de ver cada canto do campus da escola 
em ordem e limpo, sem nenhum buraco 
para jogar o lixo a céu aberto. Depois de 
consultar várias pessoas e tomar a sério 
o desejo dos outros para a gestão dos 
resíduos limpos, decidi instalar uma usina 
de Biogás, um projeto que foi feito em um 
mês. 
O primeiro passo foi encontrar com 
os consultores da Biotecnologia cujo 
escritório está a 10 km da Escola, 
tornando, assim, fácil de encontrar as 
pessoas responsáveis e planejar o projeto. 
Depois de alguns encontros com o Diretor 
da Biotec, finalizamos um plano de pôr 
uma usina de Biogás para uso da Escola 
São José. 
Este projeto não só trouxe uma resposta 
para manter o campus limpo e higiênico, 
mas também economizou as despesas 
de comprar combustível para a cozinha, 
uma vez que o biogás gerado pela usina é 
suficiente para cozinhar o alimento para o 
Pensionato da Escola São José.
Os estudantes foram informados sobre 

Ir. Fabiyola Morris 
Província de Nirmala, Índia

o processo e estavam presentes na 
instalação da usina de biogás o que 
lhes deu o senso de serem parte 
deste novo projeto. De fato, foi-lhes 
mostrada a instalação e a operação 
da usina, deram-lhes informações a 
respeito da sua utilidade. E todos, Irmãs, 
equipe e estudantes, juntos, partilham 
a responsabilidade de separar o lixo 
orgânico que é usado para gerar o gás. 
Estamos felizes de ver que a nossa 
decisão teve um efeito cascata, pois 
algumas outras pessoas estão planejando 
fazer o que fizemos. Este é um modo de 
responder às necessidades atuais da Índia 
onde, com o crescimento econômico sem 
precedentes, o aumento das aspirações e 
a rápida mudança do estilo de vida, muitos 

A partir da esquerda: Ir.Sarita, Ir.Jacinta, Ir.Maria Grace e Ir.Fabiyola em frente da usina de Biogás

cidadãos têm altas expectativas sobre a 
saúde pública e a qualidade de vida. 
A expectativa da remediação e 
recuperação do mau uso dos recursos 
precisa ser encontrada a fim de elevar a 
qualidade de vida dos cidadãos. Sabemos 
que a poluição do ar, da água e da terra 
resulta, em longo prazo, na redução da 
produtividade e, consequentemente, na 
deterioração da economia. O controle da 
poluição, por outro lado, reduz o risco 
de problemas de saúde, protege o meio 
ambiente e contribui parta a qualidade de 
vida. 
Nossa decisão de uma vida mais 
sustentável, através da usina de Biogás, 
é uma pequena, mas significativa, 
contribuição para uma Índia melhor. 

Ir. Maria Vitalina Martinhuk (97) Paraná  16/07/2013
Ir. Elpidia Magalhaes (62) Paraná  20/07/2013
Ir. Rosa Filomena Simioni (89) Paraná  21/07/2013
Ir. Maria Irma Farina (89) Porto Alegre  24/07/2013
Ir. Amabile Comim (89) Paraná  24/07/2013
Ir. Laura Regina Beine (87) Lagoa Vermelha  28/07/2013
Ir. Maria Edith Küller Horning (83) Paraná  01/08/2013
Ir. Frances Joyce (89) Estados Unidos  08/08/2013 
Ir. Rose Mary Konikara (77) Nagpur   12/08/2013
Ir. Marie Françoise Chenu (77) França  12/08/2013
Ir. Adelayde Furlanetto (77) Caxias do Sul   16/08/2013
Ir. Lucinda Moretti (71) Caxias do Sul  16/08/2013
Ir. Gema Molon (72) Caxias do Sul  31/08/2013

Novas

 saNtas
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Irmãs de São José ampliando 
o coração para o Mundo

Aconteceu na cidade de Le Puy-
en-Velay, França, no Centro 
Internacional das Irmãs de São 

José, o seminário com o tema “Ampliando 
o Coração para o mundo”, nos dias 03 a 
12 de agosto. Com a assessoria de Janet 
Gagnon, CSJ de Lyon (Província de Maine) 
e Gloria Philip, CSJ (Argentina) e sessão 
com Carol Zinn, SSJ (PA, USA), via Skype.
Participaram 24 Irmãs de 14 países: 
África, Argentina, Austrália, Annecy, Brasil, 
Canadá, Peru, Índia, Haiti, Tanzânia, 
Madagascar, Estados Unidos, México 
e França. O encontro desafiou-nos 
a olhar através das lentes de nossa 
história a herança deixada por nossas 
antecessoras, questionando-nos onde 
estamos hoje e onde ainda deveremos 
ir. A agenda incluiu diálogo, reflexão, 
oração, liturgia, visitas, anotações no 
diário, música e auto expressão, bem 
como, partilha de histórias de nosso 
fundador/fundadoras.
Partilhamos a origem e história de 
nossas Províncias e Congregações onde 
percebemos a riqueza de um carisma, 
que se expandiu nos cinco continentes 
em diferentes contextos. Imbuídas no 
Amor Trinitário, o carisma sustentou 
nossa espiritualidade para amar e servir 
ao caro próximo. Hoje, somos desafiadas 
a nos reencontrarmos como Irmãs de 
São José e aprendermos da Trindade a 
dançar nas diferenças, a rezar a vida e o 
”compartir do coração”, pois a partilha 
do coração é uma exigência de nossa 
vocação.
Tivemos a oportunidade de experienciar 
a beleza e a profundidade de nosso 
Carisma e Espiritualidade, numa 
peregrinação aos lugares sagrados 

Ir. Marilene Marcon 
Província de Caxias do Sul, Brasil

para a nossa Congregação e Províncias.  
No memorial de Saint Jean Fontbonne, 
contemplamos a caminhada de tantas 
irmãs em diferentes momentos da 
história, que ousaram fazer a diferença e 
com coragem criaram novas comunidades 
para responder aos apelos da Igreja e 
necessidades do povo. 
Somos agradecidas às pioneiras que 
viajaram desde a França a outras nações 
e expandiram a nossa Congregação 
em toda Europa, América, Ásia, África, 
Oceania e todas as partes do planeta. 
Nosso coração pulsa e se abre para 
abraçar o mundo. Em Puy renovamos 

nossos sonhos de Comunhão. Com 
Ir. Fontbonne, resgatamos nossa 
missionariedade, percebemos que 
precisamos ser Mulheres de fé, de 
coragem, criativas e audazes para dar 
respostas aos desafios do mundo em 
suas diferentes realidades e contexto. 
Acreditamos umas nas outras, mulheres 
de hoje. Acreditamos que Deus, que 
nos sustentou por mais de 360 anos, 
continua presente conduzindo nossa 
vida para sermos testemunhas do amor 
Unificador e Reconciliador de Deus. Que 
sejamos mulheres corajosas, cheias de 
esperança.

Ir. Rita Tessaro 
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

Grupo visitando o memorial de Saint Jean Fontbonne, em Lion, França

“teNham Por ele um amor imeNso, que abrace 
toda a caPacidade do amor e tudo o que um 
coração Pode amar em deus e Por deus; um 
amor sublime ardeNte, suPerior de todas as 

criaturas; um amor ProFuNdo ceNtrado No amaGo 
de seu coração e que Não Possa ser destruído 

Por Nem uma Força criada.”
(máxima 9.2)
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Barga: 

As comunidades civil e cristã de 
Barga arquivaram, com tristeza, 
um pedaço de sua história deste 

último século. As Irmãs de São José de 
Chambéry deixaram definitivamente a 
região – elas eram a única presença 
religiosa feminina na região – e com 
elas vão tanta história, tantas ações, 
tantas lembranças que estão gravadas 
na memória de muitas gerações dos 
habitantes de Barga. 
A notícia foi anunciada no último número 
do jornal “L’Ora di Barga”, o jornal 
da paróquia. “Já estava no ar há um 
pouco de tempo e agora as nossas 
Irmãs deixaram a comunidade de Barga. 
No ano passado havíamos celebrado 
solenemente o centenário da presença 
delas entre nós e agora, neste Verão 
de 2013, chegou a decisão definitiva: 
a comunidade das Irmãs de São José, 
presente em Barga desde 1912, voltou 
para Roma, para Casaletto, para onde já 
outras Irmãs foram transferidas nestes 
anos.”
As razões para esta decisão dolorosa 
são óbvias: marcam profundamente a 
Igreja hoje e a caracterizam para os 
próximos anos. A crise vocacional na 
Itália, como em toda a Europa, força 
as congregações religiosas a fecharem 
importantes experiências e a abrirem 
comunidades lá onde aparecem novas 
urgências que ainda podem responder. 
Mesmo a Província italiana, há alguns 
anos, enfrenta esta problemática. 

Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

As Irmãs, com idade avançada, são 
transferidas e se reúnem em lugares 
onde cuidam delas com carinho, depois 
de tantos anos de serviço prestados 
nos trabalhos e nas comunidades locais. 
Perplexidade, mas também gratidão pelos 
serviços prestados por elas, porque 
em Barga as Irmãs foram sempre um 
ponto de referência importante pela sua 
atividade religiosa, mas também pela 
educação nas gerações de crianças, de 
adolescentes, de jovens, moças e famílias. 
Um testemunho precioso e silencioso de 
adesão concreta e total a Jesus Cristo 
no serviço de apostolado do Evangelho 
e na caridade. “Desejamos, que na 
comunidade paroquial e nas famílias, não 
se disperse tudo o que temos recebido 
delas. Por isto e por tantas outras 
experiências pessoais únicas, queremos 
renovar o nosso agradecimento às 
Irmãs, assegurando-lhes a nossa perene 
lembrança e a nossa contante oração” 
continua a repetir o Pe. Stefano. 
Para saudar as Irmãs, para lhes dar a 
saudação da comunidade cristã de Barga 

e mais do que isto, no dia 4 de agosto foi 
celebrada uma missa de agradecimento 
na Igreja de São Roque – San Rocco – 
também com a presença do Conselho 
Provincial que veio de Roma para esta 
ocasião. 
A cidade de Barga disse também Adeus 
à presença discreta e pronta de tantas 
Irmãs que cuidaram da educação e 
da formação de tantas gerações dos 
moradores de Barga. Segue uma 
afetuosa lembrança, escrita pela 
professora Graziella Cosimini: “Bem, 
temos que nos render à realidade: 
as Irmãs de São José deixam Barga. 
Definitivamente. Isto significa aceitar a 
ideia de perder uma instituição religiosa 
centenária, para fazer mais silencioso e 
ativo o Centro Histórico que irradiou os 
seus benefícios a toda a comunidade. 
Uma grande deficiência para Barga. 
Vemos não tanto um serviço social, 
importante, a ser utilizado pelas crianças, 
mas, sobretudo, uma proposta de 
formação capaz de orientar as escolhas 
de vida”.

Comunidade de Barga formada por Ir. Concettina, Ir. Giuseppina (no meio) e Ir. Barbara

Uma Longa Presença 
101 anos 


