
Em novembro passado, de 7 a
14, Irmã Clementina e eu
visitamos nossas Irmãs

missionárias em Mocimboa da
Praia, Moçambique. A
comunidade é formada por
quarto Irmãs brasileiras oriundas
das Províncias de Paraná, Lagoa
Vermelha, Porto Alegre e da
Região Norte e Nordeste do
Brasil. Estar entre o povo nas
aldeias por elas assistidas,
participar de momentos
celebrativos, caminhar entre os
pobres, conhecer as “escolinhas”
e conversar com alguns dos
educadores nos oportunizou uma
compreensão maior do espaço
cultural em que estávamos nos
inserindo gradualmente. A mim,
particularmente, foi uma das
vivências mais intensas deste ano.
A natureza, a melodia das
canções africanas, a acolhida do

povo, a reverência e o respeito, a
simplicidade me encantaram. Por
outro lado, o processo de
modernização que se faz sentir e
é visível com a abertura de
estradas e construção de casas
diferenciadas com todos os
recursos possíveis e imagináveis,
a chegada de operários, ditos
mais competentes, para explorar
as riquezas ali existentes, marca a
desigualdade social que começa a
se instaurar, mas não contempla a
maioria da população nativa e não
é acessível a todos, infelizmente.
A exploração dos recursos nem
sempre observa o cuidado para
com o meio ambiente e para com
os que habitam nele.
A contemplação desta realidade
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Aos 85 anos de vida e 65 de
Consagração Religiosa,
sinto que nosso carisma é

algo muito precioso, que anima a
vida dentro de toda a
Congregação e está bem ligado
ao Evangelho e ao projeto de
Deus. Ele é uma indicação do
bom caminho e atualiza os
conselhos evangélicos de
pobreza, castidade e obediência
no cotidiano. Eu o tenho
alimentado constantemente pela
oração, intimidade com Deus e
contemplação.
Na missão, o carisma se
concretiza no trabalho pela
Justiça e Paz, fruto de um

profundo amor. Ao longo de
minha vida este amor esteve
presente no aproveitar bem o
tempo e na dedicação ao cuidado
dos doentes. O amor é recíproco.
Trabalhei como auxiliar de
enfermagem e tenho consciência
de que sempre dediquei amor
aos doentes e, também, senti o
amor que vinha deles como
gratidão. Exerci minha missão em
diferentes cidades, em
ambulatórios e hospitais, sempre
mantendo a fidelidade ao
cuidado do doente, sem olhar
minha situação pessoal de
cansaço ou outras limitações.
Destaco os partos feitos às

mulheres do interior e a
vacinação nos lugares onde
ninguém queria ir.
Hoje, morando em Lagoa
Vermelha, dedico parte de meu
tempo ao trabalho de confecção
de fraldas para servir os mais
pobres. A vivência da Unidade
também se dá na amizade com as
famílias e doentes que visito, no
empenho da vivência comunitária
e dos afazeres domésticos, na
vivência da paz comigo mesma a
partir da justiça vivida
coletivamente, de uns para com
os outros.
Na Vida Religiosa, o essencial é o
amor a Deus e ao próximo como
a si mesmo. Esse amor nos torna
livre, capaz de grandes
desprendimentos para estar
disponível à vontade de Deus.
Coloco-me numa atitude de
quem sempre precisa aprender.
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Eterna aprendiz do Carisma
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Ir. Henriette Deront (96) FRANÇA 13/12/2012
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trouxe-me presente um dos
temas abordados em nosso
Capítulo Geral, realizado em 2009
que pontuou o aspecto do cultivo
de um estilo de vida ético que se
contraponha ao consumismo e a
tudo o que fere a dignidade do
ser humano e a integridade da
Criação. Seria o estilo de vida
ético algo importante a ser
considerado por nós, Irmãs de
São José, chamadas a sermos sinal
e presença de Unidade?
Ética, numa definição simples, é
tudo aquilo que é moralmente
correto. É representada por um
conjunto de normas, princípios,
regras, disposições que objetivam
delimitar as ações humanas e suas
múltiplas inter-relações pessoais,
sociais, institucionais,
organizacionais, ambientais. Ela
existe, em última instância, para
que as pessoas se aproximem da
moralidade e se tornem mais
dignas no seu processo evolutivo.
A ética, além de ser uma

continuação da página 1 necessidade, porque existe o
outro e precisamos considerá-lo
nosso semelhante, é uma questão
de atitude espiritual que tem na
sua base o amor pela
humanidade. É o amor pela
humanidade e por aquilo que a
ela se relaciona que definirá a
qualidade do cuidado, do
compromisso e da
corresponsabilidade na
preservação de tudo o que
contribui para uma convivência
harmoniosa, boa e equilibrada
para todos. Falar de ética, neste
sentido, é falar de
responsabilidade coletiva.
Não nascemos éticos,
aprendemos a ser éticos. Da
mesma forma podemos dizer que
não nascemos consumistas.
Fomos ensinados a consumir. As
atitudes são aprendidas e
desenvolvidas.
A opção de seguir Jesus é que faz
a diferença na vida e missão de
seus seguidores e seguidoras,
que passam a servir a
humanidade e se relacionar com

a Criação. A escolha que fizemos
de viver um estilo de vida ético
encontra sua razão de ser em
Jesus que nos chama, consagra e
envia para sermos sinal e
presença de Unidade nas
diferentes realidades sociais e
culturais dos países onde
procuramos amar e servir a
humanidade. Nosso Carisma de
Unidade nos provoca a viver um
estilo de vida simples, a anunciar
eticamente que nosso amor pela
humanidade e por tudo o que a
ela se relaciona passa pelo
cuidado, pela reverência, pelo
respeito a fim de que todos
tenham acesso à qualidade de
vida. Cuidar da vida de todos os
seres criados e de sua casa
comum para garantir uma
convivência harmoniosa, justa e
fraterna é cultivar um estilo de
vida ético. Não precisamos de
muitas coisas para desenvolver
este tipo de atitude em nós e
naqueles a quem somos enviadas
a sermos sinal e expressão de
Comunhão.

OCongresso Eucarístico
Internacional de 2012 foi
um grande acontecimento

na Irlanda, porque o último que
aconteceu aqui foi há 80 anos, em
1932. Por causa destes tempos
turbulentos e dos escândalos
recentes que abalaram a Igreja,
houve oposição e foi difícil para a
Igreja sediar o Congresso. No
entanto, decidiu-se ir adiante com
os planos que começaram há mais
de dois anos.
Durante dois anos, todas as
Dioceses de país prepararam-se
para este acontecimento,
anunciado, em cada lugar, pelo
Sino do Congresso que atravessou
a Irlanda, foi a Roma e aos nossos
países vizinhos. Em cada
comunidade muitas pessoas,
jovens e idosos, toavam o sino na
igreja e nas ruas, fazendo com que

todos ficassem cientes da chegada
deste grande evento.
Uma caminhada peregrina a sete
igrejas, espalhadas pela cidade de
Dublin, foi outro modo com o
qual muitas pessoas se
prepararam. Grupos de várias
paróquias fizeram esta
peregrinação com seus padres
para a renovação da Igreja na
Irlanda. A caminhada de igreja a
igreja levou três horas, incluindo
momentos de oração em cada
uma.
Eu achei notável que o tema do
Congresso tenha sido: “A
Eucaristia: Comunhão com Cristo
e com os outros”, um reflexo da
nossa espiritualidade neste ano
que celebramos o aniversário dos
nossos 200 anos.
A cerimônia de abertura foi
magnífica, cheia de símbolos de

UmChamado para Viver a Comunhão
Ir. Joan Margaret Kelly

(IRLANDA)

Joan Margaret durante o seu serviço
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nossa herança católica irlandesa
que remonta a São Patrício, em
432, cuja evangelização da Irlanda
foi apresentada através de músicas
e danças celtas. Fomos lembradas
da fidelidade do povo através de
séculos de perseguição e de
martírio. A questão
contemporânea ficou visível com
o descerramento de uma pedra de
cura na qual uma oração foi
gravada por um dos sobreviventes
de abuso na Igreja. Ficou claro
que a Igreja na Irlanda está
sofrendo e encara muitos desafios
novos e sérios.
O evento de uma semana foi
preenchido com conferências,
orações, workshops e momentos
de catequese para jovens e idosos.
Muitas conferências e reuniões

foram feitas por oradores
famosos, tanto católicos como de
outras denominações cristãs,
explorando o assunto de
Comunhão e dos desafios dos
dias atuais para viver a nossa vida
cristã. Muitos locais ficaram
lotados, um sinal de fome de
alimento espiritual entre as
pessoas. Era fascinante ver os
jovens católicos e cristãos de
outras tradições se misturarem e
compartilharem a sua fé no
Espaço Jovem.
A cerimônia de encerramento
aconteceu no Croke Park, nosso
histórico estádio de futebol que
foi transformado em uma catedral
a céu aberto, com 80 mil
peregrinos entusiasticamente
preenchendo todos os espaços. A

Cerimônia de Encerramento

Jovens carregando ícones do Congresso.

Novos
Membros
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BrasilBrasil
Ir. Aline Tessaro (Lagoa Vermelha)

Ir. Sula França (Região N/NE)
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02 de fevereiro de 201302 de fevereiro de 2013
Lagoa Vermelha, BrasilLagoa Vermelha, Brasil
Ir. Marlete Francisca Da Silva

liturgia foi de esperança no futuro
e reuniu os fios dos oito dias com
o seu foco na reforma e na
renovação. O testemunho de fé
de tantas partes do mundo foi
profundo. 
Tal evento só foi possível com a
ajuda de dois mil voluntários, dos
quais eu sou uma deles. Eu ficava
de plantão desde a manhã até a
tarde, me encontrando com as
pessoas e as ajudando em Inglês e
em Francês para que elas
pudessem encontrar os caminhos
para os vários eventos. Fiquei
também para participar das
missas, da catequese e das
conferências. 
O Congresso nos chamou a
estarmos comprometidas na
construção de uma Igreja de
comunhão e de serviço, a
exemplo de Jesus. Foi maravilhoso
estar no centro de tudo isto, foi
vivificante e uma experiência
inesquecível. 
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Uma vez ao ano a cidade de
Pilsen reconhece e
recompensa pessoas

comuns que fazem o seu trabalho
de um modo extraordinário. A
cidade escolhe pessoas que fazem
trabalho de caridade para
melhorar as situações sociais,
econômicas e espirituais das
pessoas carentes, sobretudo os
idosos, os deficientes e os que são
negligenciados, que precisam de
cuidados especiais, de amor,
tempo e atenção. Estas pessoas
recebem o título de “Anjo do
Ano”. Os Anjos são pessoas de
todo tipo, de todas as esferas da
vida e de diferentes grupos de
idade. Eles incluem estudantes,
pessoas de meia idade e idosos
que trabalham como voluntários
para ajudar as pessoas indefesas e
necessitadas. Os Anjos trazem o
brilho do sol e a felicidade para a
vida dos outros. 
30 de novembro foi um dia
especial na história da missão das
Irmãs de São José na República
Checa, pois Ir. Jaya Mathew, Irmã
da comunidade das ISJ, foi
indicada pela Caritas como um
dos Anjos. Jaya tem trabalhado
como enfermeira domiciliar pela
Caritas desde 1995, visitando cerca
de 12 pacientes por dia. Jaya sai de
casa às 6h30 no seu carrinho
vermelho, indo para as casas de
seus pacientes que vivem por toda
a cidade e volta em torno das 16h.
Jaya lhes dá remédios, mede a
pressão arterial, faz curativos e
lhes dá alimento. Muitos destes
pacientes moram sozinhos e na
maioria dos casos a sua doença
principal é a solidão. Eles esperam
por ela porque, na maioria das
vezes, ela é a única pessoa que
eles encontram durante o dia.
Seus filhos e famílias estão fora,
para o trabalho, e não têm tempo
para visitar ou para cuidar dos

seus pais doentes e idosos. A
tarefa principal de Jaya é cuidar
das necessidades médicas destes
pacientes, mas o que faz Jaya ser
diferente das outras enfermeiras é
que, além de cuidar das
necessidades médicas dos
pacientes, ela também se interessa
muito pelo bem estar psicológico
e espiritual deles. Ela usa de seu
tempo para ouvir as histórias das
pessoas e as ajuda a reestabelecer
as relações perdidas com Deus e
com as suas famílias. Ela faz
contato com os padres, quando
necessário, para atender
sacramentalmente as pessoas. Em
suma, ela traz as pessoas para
Deus e Deus para as pessoas e as
faz sentir que são importantes,
queridas, amadas. Estando em
contato com Deus e com as
famílias, eles vivem mais felizes e
morrem em paz, com dignidade e
esperança. O trabalho dedicado
de Jaya com os idosos e os
doentes foi notado e comentado
pelas pessoas e isto foi o que lhe
rendeu o título de Anjo 2012. 
Ir. Jaya foi convidada juntamente
com a comunidade, à Casa de
Cultura onde o Prefeito da cidade
premiou Ir. Jaya, e muitas outras
pessoas que fazem trabalhos
semelhantes, com um presente e
um certificado onde se lê ANJO
2012. Houve um jantar, música,
dança e outros eventos culturais
organizados em honra dos Anjos.

Foi um momento de gratidão, de
alegria e de orgulho para a
comunidade e os amigos.

Um grupo de crianças oferecendo um programa cultural 

Um Anjo Abençoa Pilsen 
Ir. Celine Kalathoor  

(REPÚBLICA CHECA)

Ir. Jaya conversando com colegas
durante o jantar

Irmã Jaya recebendo o seu prêmio
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Projeto “Missões de Férias”

Missões de Férias é um
projeto missionário da
Diocese de Chapecó, no

Estado de Santa Catarina, Sul do
Brasil, coordenado pelo Conselho
Missionário Diocesano (COMIDI)
e pelas Pastorais da Juventude
(PJ’s), em parceria com outras
pastorais e organismos da Igreja
Católica. Estas missões são
realizadas na primeira semana de
janeiro de cada ano, período que,
no Brasil, é caracterizado pelas
férias escolares e trabalhistas da
maior parte da população. 
A cada ano uma Paróquia acolhe
as “Missões de Férias”. Em 2013, a
Paróquia Sagrada Família, do
pequeno município de Saudades,
foi a escolhida. Os momentos
comunitários foram conduzidos
pela reflexão sobre a importância

da participação comunitária, do
serviço doado, da missão e da
partilha, com o tema: “Chamados
a servir” e o lema: “Eu lhes dei o
exemplo; façam o mesmo” (Jo 13,
15).
Cerca de 150 missionários, vindos
de diversas Paróquias da própria
Diocese e de regiões próximas,
foram hospedados nas famílias. A
missão destes missionários foi ser
presença de esperança e de
testemunho de evangelização,
através da visita às famílias,
escuta, reflexão, invocação da
bênção, encontros de grupos
(crianças, jovens, casais e idosos)
e das Celebrações Eucarísticas
realizadas nas 24 Comunidades da
Paróquia Sagrada Família.
A Congregação das Irmãs de São
José esteve presente nas “Missões
de Férias” com o testemunho de
unidade das Irmãs Deisi Toniazzo
e Edilse Bernadete Klein, da
postulante Jaqueline Leite Dias.
Elas uniram forças às equipes nas
comunidades do interior,
juntamente com outros
missionários e lideranças,
desenvolvendo as atividades
propostas.
A experiência das “Missões de
Férias” marcou profundamente

cada missionário que pode sentir,
tocar e partilhar a vida, as lutas e
os sonhos do povo da Paróquia
Sagrada Família e perceber a ação
visível de Deus naquela
localidade. Fez-se necessário
inclinar o ouvido e o coração para
acolher cada história, partilha e
vivência de fé e desinstalar-se
para acolher as novidades de
Deus na vida e na missão do
povo. Cada missionário e cada
pessoa acolhedora das “Missões
de Férias” foram instrumentos de
revitalização do Reino de Deus a
exemplo de Jesus Cristo!

Ir. Limin (Maria Li)  
(IRMÃ DE SÃO JOSÉ DA DIOCESE DE

YONGNIAN/HANDAN, CHINA)

Irmãs Deisi Toniazzo e 
Edilse Bernadete Klein  

(LAGOA VERMELHA, BRASIL)

Postulante Jaqueline e Irmãs Edilse e Deisi

Equipe de missionários no caminho das
visitas às famílias 

Irmãs Chinesas no Casaletto

Um grande favor para nós, Irmãs chinesas!

Dia 16 de outubro de 2012 foi
um dia de grande graça
para as Irmãs de São José

da Diocese de Yongnian/Handa, na
China. Cheias de expectativas as
Irmãs de São José da Comunidade
Via del Casaletto, Roma,
aguardavam a chegada das quatro
Irmãs que integrariam o programa
de formação para a Vida
Consagrada, oferecido pelas Irmãs
da Província italiana. As Irmãs

Hong Xìa, Jing Fang, Yan Shwang e
Lina, vindas de um país distante,
de uma cultura muito diversa da

europeia, integraram a
comunidade que as acolheu com
grande alegria. Entre as Irmãs
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Lembrando um Tempo
de Perseguição

Em setembro, o “Museu do
Isolamento, Detenção e
Integração” em BilaVoda, foi

aberto pelo Cardeal de Praga,
Dominik Duka, OP, ele mesmo
uma vítima da perseguição
comunista. Este museu, localizado
na cidade de BilaVoda (Água
Branca), na Silésia, na fronteira
com a Polônia, mantém viva a
memória de um tempo em que
todos os religiosos, mas
especialmente as religiosas,
sofreram perseguição na
Checoslováquia comunista (CSSR).
Em 1950, todas as comunidades
masculinas e femininas na
Checoslováquia foram banidas e
cessaram de existir. As autoridades
comunistas construíram um
centro de recepção em VilaBoda e
lá reuniram religiosas vindas de
todo o país. De 1950 até o início
de 1990, dezesseis diferentes
congregações de religiosas do que
fora a Checoslováquia (atualmente
a República Checa e a Eslováquia)
foram reunidas nesta aldeia
remota. A maioria das Irmãs era
acusada de trabalhar para a
“desintegração do Estado”. Como
castigo elas eram forçadas a fazer
trabalhos pesados em indústrias
têxteis, nos campos e nas
instituições sociais, sempre
sofrendo em condições
desumanas. Muitas delas
morreram em VilaBoda e estão
enterradas lá, com o cemitério
testemunhando os seus
sofrimentos e a sua fé profunda. 
O museu dá aos visitantes uma
ideia da vida diária das religiosas
prisioneiras. As exibições são
localizadas em um dos prédios
originais onde as Irmãs tinham
sido detidas. Lá se podem ver
fotografias e objetos como livros

italianas encontrava-se já uma, de
origem chinesa, que, tendo
finalizado seu curso de Teologia
em Roma, passou a integrar a
comunidade do Casaletto com a
finalidade de auxiliar na tradução,
tornando a comunicação possível.
As Irmãs chegaram bem e muito
dispostas. Primeiramente elas
dispensam um tempo significativo
para o estudo da língua italiana e
da cultura europeia e depois se
engajaram no programa de
formação oferecido pela Equipe
de Formação das Irmãs de São
José da Província Italiana. O
programa de Formação inclui
Teologia da Vida Religiosa
Apostólica, História do Carisma e
Espiritualidade, Vida em
Comunidade e a importante
relação com Deus e consigo
mesmo.
Uma das primeiras dificuldades
enfrentada pelo grupo de Irmãs
foi com relação ao tipo de
alimentação. Na China, por
exemplo, nunca se come queijo.
Outra dificuldade é o estudo da
língua, pois chinês e italiano são
dois idiomas muito diferentes
desde a escrita até a pronúncia.
Outro aspecto desafiador é o
processo de adaptação à
diversidade cultural e de
pensamento. 
Para as jovens Irmãs e para as
pessoas do mundo inteiro, Roma
é um sonho, uma terra sagrada.
Nela está registrada a passagem e
a história de muitos santos e
santas. Pisar este solo sagrado é
uma experiência que as palavras
não conseguem exprimir. É
verdadeiramente um dom de
Deus para as pessoas daqui e para
o mundo. Durante estes dois
meses já tiveram oportunidade de
visitar vários lugares históricos e
se maravilharam com o espírito
de fé e de testemunho
evangelizador lugares como “As
três fontes”, onde ocorreu o
martírio de São Paulo. Estar nestes
lugares faz arder o coração e dá
novo impulso a prosseguir na vida
consagrada e ser presença
evangelizadora a exemplo dos
primeiros cristãos.

de orações, hábitos religiosos,
cruzes, etc.
Muitos religiosos e pessoas de
destaque de todas as esferas da
sociedade estiveram presentes na
bênção e na celebração que foram
seguidas por uma celebração
eucarística na Igreja da Visitação
da Virgem Maria, culminando com
um concerto à noite. 
O museu nos lembrará, e às
gerações futuras, da crueldade
feita aos seguidores de Cristo. É
um testemunho vivo das palavras
de Jesus que promete: “Você
receberá agora, cem vezes mais
casas, irmãos, irmãs, mães e filhos
e terras com perseguição e, no
outro mundo, a vida eterna” (Mc
10,30).

Ir. Gisela Heitz   
(REPÚBLICA CHECA)

Cardeal Duka benzendo o museu 

Uma exposição mostrando o conteúdo
do quarto de uma Irmã em VilaBoda.
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Uma Celebração de Educação

Oano de 2012-2013 marcou
o Jubileu de Ouro da
Higher Secondary School

de Sambalpur, Odisha (antiga
Orissa), Índia, completando agora
50 anos de atendimento
diferenciado para a sociedade.
Nós, Irmãs de São José, nos
tornamos parte da história de
Sambalpur em 1963. 
Sambalpur era, naquele tempo,
um distrito atrasado,
particularmente no campo da
educação. Foi a paixão e o zelo de
um pequeno e dedicado grupo de
cidadãos instruídos que
despertou a consciência entre o
povo para a necessidade de
educação, especialmente para
uma escola dirigida em linhas
modernas – uma Escola Média de
Inglês. 
Houve muitos fios entrelaçados
para fazer este sonho se tornar
realidade, sendo um deles a
liderança do Sr. Banmali Babu, na
ocasião membro da Assembleia
Legislativa, que deu um salto no
escuro e entusiasmou o povo pela
educação em linhas modernas. A
escola cresceu bastante desde o
seu início e agora é uma

instituição bastante procurada. 
A St. Joseph’s Convent School,
uma instituição educacional de
Inglês médio, como o proverbial
grão de mostarda, tem crescido
como uma árvore gigante sob cuja
sombra ficam os alunos.
Atualmente, mais de dois mil
estudantes continuam a despertar
e crescer sob a sua proteção. Seus
antigos alunos têm se espalhado
por toda parte levantando bem
alto a bandeira da escola e
trabalhando para iluminar e fazer
do mundo um lugar mais nobre e
brilhante. 
Para marcar esta ocasião, uma

Uma das formações durante o encontro esportivo

Ir. Navya Neelam 
(PACHMARHI, ÍNDIA)

celebração de três dias foi
organizada em dezembro. As
celebrações começaram com a
Eucaristia e o acender da vela do
jubileu. Como se faz em Israel, o
soar do chifre de carneiro
assinalou a abertura do jubileu e
anunciou a sacralidade deste
momento histórico. De acordo
com a cultura local, as mulheres
da paróquia, com vasos na cabeça,
se puseram em fila e dançaram ao
som da música tribal com batidas
de tambor, conduzindo as Irmãs e
o celebrante principal e os padres
até o altar. 
As celebrações também incluíram
uma lembrança especial do Sr.
Banmali Babu, que foi o
instrumento para trazer as Irmãs
para começar a escola. Muitos ex-
alunos retornaram com histórias
de seus sucessos, fundamentados
na educação que receberam aqui
nos anos iniciais de suas vidas. 
Nenhuma celebração seria
completa sem esportes; isto
trouxe os estudantes para
encontros esportivos e
demonstrações de ginástica.
Apesar da chuva de costume,
estavam todos animados e seu
entusiasmo refletia o valor da
educação ainda oferecida pelo St.
Joseph’s Convent School, 50 anos
após a sua fundação. 

Mulheres do lugar conduzindo a procissão 
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Ministério Eficaz em Qualquer Idade

Aidade avançada para a
maioria das Irmãs e o
pequeno número delas na

nossa Província norueguesa não
têm diminuído o nosso desejo
nem a capacidade de viver o nosso
Carisma de um modo vibrante e
de estarmos engajadas no trabalho
de justiça e paz. Somos 24 Irmãs,
todas vivendo na mesma
propriedade, ainda que em duas
casas, uma das quais está a
comunidade de formação com seis
Noviças, uma Postulante e três
Irmãs professas. Os ministérios de
nossas Irmãs são, de algum modo,
limitados, mas todas estamos
interessadas com o que está
acontecendo no mundo. Entre as
que estão impossibilitadas de sair,
várias são leitoras interessadas de
jornais e estão ligadas nos
acontecimentos também através
do rádio e da televisão. O
ministério delas é o da oração
pelas necessidades da sociedade
da Noruega e de todo o mundo.
Este ministério da oração envolve
os estudantes da Escola de Santa
Suniva, fundada pela Congregação
e anteriormente nossa
propriedade. Várias Irmãs visitam
as classes e em suas visitas falam
de como construir uma sociedade
mais justa e do cuidado com a
criação.
Todas apoiam as pessoas na
sociedade e na comunidade com o
melhor da sua capacidade.
Algumas Irmãs que podem sair
visitam idosos que vivem sozinhos
ou animam grupos de terceira
idade, dando palestras e estando
com as pessoas. Uma das Irmãs
oferece apoio para a recuperação
de jovens drogados com a sua
presença e escuta. Outras visitam
casas de repouso de idosos e
algumas são membros de grupos
de oração e ajudam a cuidar de
pessoas que não têm família na

Noruega. Para as Irmãs que têm
dificuldade de sair, o ministério do
telefone é muito importante. Além
dos telefonemas regulares, elas
estão disponíveis para receber um
chamado, a qualquer hora, das
pessoas idosas solitárias com
quem elas estão em contato. 
Independentemente da idade ou
da condição física, cada Irmã está
envolvida em um ministério, tanto
quanto podem, sabendo que o seu
ministério de presença e de escuta
dá ao outro um sentido de valor e
de importância. Isto inclui estar
presente às suas próprias Irmãs e
aos colaboradores assim como às
pessoas na sociedade mais ampla. 
Além de as Irmãs estarem presente
individualmente aos outros, como
Província partilhamos a nossa
propriedade com diferentes
grupos. Temos um Centro de
Retiros que está aberto a qualquer
pessoa que deseje participar em
um dia de oração, de retiros de fim
de semana ou retiros de oito dias
que são dados lá. Além das nossas
próprias Irmãs, dois padres
maristas e três leigos oferecem
direção espiritual no Centro.
Como a nossa propriedade está
localizada numa área residencial,

podemos abrir nossos prédios
como espaços de encontros para
escolas e outros grupos locais. As
possibilidades são muitas. Ainda
que sejamos poucas e limitadas
no que podemos fazer,
reconhecemos que o nosso
Carisma nos chama a ser uma
presença solidária e isto nós
fazemos de numerosos meios
dentro da Casa Provincial e nos
arredores dela. 

Ir. Marie-Kristin Riosianu  
(NORUEGA)

Irmãs Erika, Edel, Ingrid Marie, Ruth e Veronica na hora da recreação

Ir. Sylvia e Durda Stepic, uma das
nossas colaboradoras, preparam o
almoço para a comunidade e para
as pessoas do Centro de Retiro



Como membro de um grupo
de estudantes em
programas de Bacharelado

e de Mestrado em Educação no
Colégio de Educação São Xavier,
em Patna, Índia, recentemente
passei dois dias em “Tarumitra
Ashram”. Tarumitra (Amigos das
Árvores) é um movimento bem
conhecido, iniciado pelos jesuítas
em 1988, para a proteção de meio
ambiente, com foco na
biodiversidade e, em particular,
nas árvores. É um lugar onde
estudantes de toda a Índia e do
mundo são motivados a viver de
um modo significativo,
favorecendo o meio ambiente.
Tarumitra se estendeu até atingir
centenas de milhares de
estudantes de toda a Índia e
também do mundo. É um
movimento que tem levado os
estudantes às reuniões das
Nações Unidas. Através dele, a
geração mais jovem tem sido
motivada a proteger e salvar o
meio ambiente e os seus recursos. 
Como já ouvimos, o planeta Terra
está sendo lenta e
progressivamente destruído pela
vida imprudente que nós,
humanos, vivemos. A equipe de
Tarumitra tem apresentado, de
modo sistemático e científico, ao
grupo de professores estagiários,
as questões ambientais
importantes e quais são as
medidas de reparação que
podemos tomar para proteger o
planeta. Por exemplo, a Índia é
famosa pelos mosquitos! Nos dias
de hoje gastamos muita
eletricidade para ficarmos livres
destes pequenos insetos e
também usamos substâncias
venenosas que também inalamos
para matar os mosquitos.
Tarumitra encontrou um modo
natural de chegar ao mesmo
resultado usando aranhas! As
aranhas comem os mosquitos que

ficam presos nas suas teias.
Resumindo, para todos os
remédios modernos que
descobrimos para vários
problemas, a natureza tem o seu
meio próprio de resolvê-los. Vale
a pena experimentar estas
soluções para deter a degradação
da Terra. 
Hoje não se pode consumir os
produtos naturais disponíveis nos
mercados sem medo porque eles
estão cheios de pesticidas e de
fertilizantes venenosos. Alguns
venenos chegam até nós, os
consumidores, através da cadeia
de alimentos. Esta é uma das
razões pelo aumento do número
de doenças que não existiam há
alguns anos. Formas alternativas
de cultivo e de agricultura foram
mostradas e explicadas para nós. 
Aprendemos também que a vida
dos povos indígenas está ligada a
cada lâmpada que é queimada
porque o carvão, que é usado
para a produção da eletricidade,
força o deslocamento das tribos.
Assim, os que desfrutam o
conforto da eletricidade estão
vivendo do sangue dos habitantes
das tribos. Os indígenas dizem
com frequência: “Pagamos o
preço da sua eletricidade com as
nossas vidas”. Além disso, a
geração de eletricidade é causa de
muita poluição hoje!
É hora de nós, seres humanos,
acordarmos do nosso sono e
começarmos a viver conscientes

do mal que fazemos ao planeta
com o uso de qualquer aparelho
elétrico... com cada árvore que é
derrubada para construção ou
para qualquer outra finalidade...
com cada gota de água que
desperdiçamos... com todos os
itens descartáveis que lançamos
no ambiente... Se não tomarmos
as medidas necessárias, a
natureza, em alguns anos, porá
fim a esta raça chamada “Homo
Sapiens”.
Se em todas as nossas escolas, os
princípios do movimento
Tarumitra fossem implementados,
certamente haveria uma mudança
na mentalidade de milhares de
jovens que educamos. Eles
mudariam a face da Terra e a
preservariam para as gerações
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O Desafio de Tarumitra

Ir. Navya Neelam  
(PACHMARHI, ÍNDIA)

O grupo de professores estagiários que participaram do treinamento de dois dias 

Os participantes engajados na atividade
de aprendizagem 
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Esperança e Mudança através da
Educação

Durante os nossos seis anos
de presença na missão em
Papua Nova Guiné, temos

aprendido muito sobre o povo e
seus costumes. 
Papua Nova Guiné é um país
cristão, com uma população de
sete milhões de pessoas, muitas
das quais são católicas,
pertencentes a mais de 60
diferentes Igrejas cristãs. Ainda
que a maioria seja católica, a
tradição molda a cultura. Um
exemplo é o casamento, onde a
maioria das pessoas, mesmo as
católicas, segue o costume
tradicional, com o casamento
raramente abençoado na Igreja.
Apesar de ser um país cristão, a
crença na feitiçaria está
profundamente enraizada, a
ponto de até a morte natural ser
culpa da feitiçaria. 
Uma vez que a Igreja é a maior
contribuinte para o
desenvolvimento do país,
especialmente nos campos da
educação e da saúde, tanto o
Governo como o povo apreciam e
apoiam o trabalho dos
missionários. Irmã Valentina e eu
estamos lecionando na escola
dirigida pelos Irmãos Monfort de
São Gabriel, que começou em
2007. No curto espaço de seis
anos, ela ganhou a reputação de
ter um bom desempenho
acadêmico e de ter disciplina com
os alunos. Isto tem ficado
evidente pelo fato de, no ano
passado, 93% de nossos
estudantes terem sido
qualificados para fazer seus
estudos superiores, coisa notável
num sistema onde o acesso à
educação é baseado no mérito,
não na escolha. Tal sucesso, que
reduz o número de abandono

escolar ao mínimo, é visto quase
exclusivamente em escolas
católicas. 
Para conseguir isto os professores
e funcionários têm que enfrentar
muitos desafios e, entre eles,
motivar os alunos a se concentrar
nos estudos. No ensino
fundamental, o interesse da
maioria dos estudantes está em
outras coisas: drogas, álcool,
prática de cultos (uma espécie de
grupo de geração) e sexo. Com
muito pouca orientação da família
e a comum desintegração do
casamento, muitas crianças têm
falta de um sistema de apoio em
casa. Assim, a nossa missão exige
que tenhamos muitas atribuições:
de pais, de conselheiros e de
professores. Mesmo sendo
minoria, temos alguns estudantes
que são ambiciosos e desejam ter
sucesso na educação e por isso
dão prioridade aos seus estudos. 
Com as escolas do Governo muito
mal administradas, e com os
professores recebendo salários
mesmo que não apareçam para as
aulas, a corrupção é desenfreada.
Ainda que o povo do país seja
simples, amigo e generoso, ele
também tende a ser complacente,
uma característica que não
incentiva a mudança e o
desenvolvimento. Isto, juntamente
com a má administração, a má

Alunos com seus trajes nativos

gestão das finanças e a falta de
manutenção dos prédios têm
levado à deterioração das escolas,
hospitais e de outras instalações. 
São principalmente as escolas
administradas pela Igreja que dão
educação de qualidade e ensinam
valores cristãos. Escolas como as
nossas são capazes de tocar a vida
de muitos estudantes e mesmo de
alguns pais. Apesar de ficarmos
desanimadas às vezes, a mudança
de atitude de alguns estudantes, a
apreciação deles pelo que
aprenderam na escola e o sucesso
deles na educação nos motivam a
ir em frente.

Ir. Ancy Kannamundayil 
(PAPUA NOVA GUINÉ)

Irmã Valentina com alguns alunos
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1212
Ler os Sinais dos Tempos leva a
uma Decisão Difícil

Ao celebrarmos o 50º
aniversário do Vaticano II e
a renovação que ele trouxe,

somo lembradas, entre outras
coisas, do seu apelo para as
religiosas de “ler os sinais dos
tempos” para discernir o seu
futuro. Nossa fidelidade a isto se
tornou muito importante para a
Província dos Estados Unidos em
nosso último Capítulo em 2012. 
Após dias de escuta
contemplativa e de oração, fomos
confrontadas com o que era
específico da nossa situação
financeira, que era bastante
preocupante e assustadora.
Tendo recebido uma subvenção
para contratar consultores
financeiros, estávamos reunidas
para ouvir o relatório final e
chegar a alguns consensos sobre
o que deveríamos fazer para
caminharmos para o futuro. 
O que ouvimos foi perturbador e
desafiador. Tornou-se claro que, a
fim de superar as nossas
dificuldades financeiras, teríamos
que fechar a nossa enfermaria na
Casa Provincial e mudar nossas
Irmãs frágeis e doentes para
clínicas de cuidados em longo
prazo ou para casas de repouso.

Isto foi, para nós, muito
difícil e triste de ouvir. A
maioria das Irmãs
acreditava que iria passar
seus últimos dias todas
juntas, na enfermaria da
Casa Provincial. Parecia
inconcebível que
houvesse tal mudança. 
No entanto, num
momento cheio de graça
e de coragem, as Irmãs
rezaram, “leram os sinais
dos tempos” e tomaram
esta decisão importante
de mudar as nossas Irmãs
e fechar a nossa
enfermaria. 
No Outono de 2012
começamos a mudar as Irmãs
para suas novas casas. Foi de
apertar o coração, ainda que
cheio de inspiração e coragem,
testemunhar a fé profunda e a
confiança destas Irmãs ao
responderem ao apelo de Deus
de mudar-se para uma nova casa. 
Encontramos quatro casas
maravilhosas para nossas Irmãs
em Connecticut. Cada uma
destas casas é administrada por
uma comunidade religiosa e cada
uma delas oferece a
oportunidade da dimensão
espiritual, tão importante para as
nossas Irmãs. Lá elas são bem
cuidadas e recebem visitas das
nossas Irmãs e das Leigas do
Pequeno Projeto regularmente. 
Em cada casa as Irmãs continuam
a ser acompanhadas por uma
Irmã da Província cujo ministério
é prover todas as necessidades
delas. Estas Irmãs fazem um
esforço todo especial para ajudar
as Irmãs a saberem que são
amadas e ajudá-las a se sentirem
em casa. 
Temos saudades de nossas Irmãs
que viveram aqui, na nossa
enfermaria, e nos perguntamos o
que a vida reserva para nós no

Ir. Jean Sauntry (à direita) com Ir.
Vernice Molinari na Lourdes
Nursing Home.

Ir. Marian Connor (à esquerda) e Ir. Jeanne
Hope (2ª a partir da direita) visitando Ir. Jean
McCusker e Ir. Declan Foley no pátio de
Bojnowski Manor.

futuro. Em tudo isto,
encontramos força e esperança
em nosso amado Deus que está
sempre conosco. Em nossos
momentos mais sombrios,
experimentamos a luz do amor
fiel de Deus e do seu cuidado por
nós e isto nos dá força para ir
adiante, onde quer que Ele nos
leve, como fieis Irmãs de São
José. 

Ir. Ann Kane 
(ESTADOS UNIDOS)


