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Avançar como 
Corpo em nossa 
Diversidade       

O tema do Conselho Amplo 
de 2013 que aconteceu 
em Garibaldi, Brasil, foi 

“Avançar como Corpo em nossa 
Diversidade”, um tema que se 
tornou uma realidade vivida 
durante o encontro. 
Quando nós, Conselho Geral, 
planejamos o Conselho Amplo, 
articulamos as nossas esperanças para 
este importante encontro de líderes de 
nossas Províncias e Regiões. Queríamos 
criar uma atmosfera de oração e de 
confiança, em que a partilha franca e um 
real discernimento pudessem acontecer 
durante o correr das semanas em que 
estávamos reunidas. Convidamos as 
Irmãs de diferentes Províncias e Missões, 
que não estavam participando das 
sessões, para prepararem as orações 
dos pequenos grupos de oração diários, 
orações baseadas no tema geral 
para cada dia. A escolha dos textos 
das Escrituras que elas fizeram, as 
passagens dos nossos Textos Primitivos 
e as questões para as reflexões nos 

centraram, cada manhã, quando nos 
reuníamos para a partilha da oração. Foi 
comovente perceber com que frequência 
a questão ou a reflexão se encaixava com 
os comentários feitos no dia anterior. 
À medida que ficamos mais à vontade 
umas com as outras, com o ambiente, 
com os nossos grupos e com o fluir do dia 
com as apresentações e os tempos para 
reflexão e discussão, cresceu a nossa 
capacidade para ouvir com atenção e com 
grande abertura. As Irmãs participantes 
nestas sessões tinham diferentes níveis 
de experiência na liderança e tinham de 
34 a 70 anos de idade. 
Como Congregação, temos, com 
frequência, manifestado a nossa 

Ir. Sally M. Hodgdon
Conselho Geral

Porque Fazemos o que 
Nós Fazemos

12Foi Deus quem me escolheu

caPa
Avançar como Corpo em 
nossa Diversidade

coNselho  Geral

4
Paquistão: O Projeto São 
José com os Ciganos

ProvíNcia/reGião/missão

N/NE: Viver é Apostar 5

3
Noruega: Jovens Vietnamitas 
se tornam Irmãs de São José

6
Itália: As Iniciativas de 
Solidariedade da CSJMissioni

10República Checa: Presença 
do LAC na República Checa

10Novas Santas

9
Nirmala: Treinamento de 
Comunicação na Índia

11
Suécia: Vivendo a Missão na 
Diversidade Religiosa

8
Pachmarhi: Uma nova Plataforma 
para a Vida é Oferecida às Crianças

6
Estados Unidos: Revendo as 
nossas Constituições

2Carisma vivo e compartilhado



CSJournal  •  Ano 2013 - n. 5CSJournal • Outubro - Dezembro CSJournal  •  Ano 2013 - n. 5CSJournal • Outubro - Dezembro2

esperança de crescer mais profundamente 
em nossa capacidade de sermos 
mulheres em discernimento. Certamente, 
tivemos muitas oportunidades de fazê-lo 
em nossas Províncias, Regiões e Missões 
nestes últimos 25 anos e temos crescido 
nisto. Depois de termos concluído o 
processo de discernimento sobre o 
pedido das Irmãs de Notre Dame de la 
Croix e o que diz respeito à revisão das 
nossas Constituições, fiquei cheia de 
alegria e tive a sensação de ter acabado 

de experimentar um elemento da Vida 
Religiosa, que é o da tomada de decisão, 
como ele deve ser realmente vivido.
Todos os itens acima foram preciosos 
elementos que contribuíram para o nosso 
discernimento sobre vários assuntos. 
Mas, o que também ajudou, foi que cada 
tópico foi desenvolvido e refletido em mais 
de uma das várias sessões, durante o 
nosso tempo de oração pessoal rezando 
sobre o assunto, permitindo que ele nos 
penetrasse e nos abrisse, deixando-

nos mover pelo Espírito. Como uma das 
líderes do processo sobre alguns destes 
temas, foi uma bênção ver e observar 
o que estava acontecendo nos grupos, 
como nós deixávamos cair as ideias 
preconcebidas enquanto ficávamos mais 
confortáveis com o assunto. Falamos 
muitas vezes que o Espírito de Deus 
pairava sobre as águas, mas realmente 
ver isto acontecendo dentro do grupo das 
nossas líderes, foi verdadeiramente um 
momento sagrado.

Carisma vivo e compartilhado

Esta é uma das muitas expressões 
que as nossas queridas Leigas 
partilharam conosco, participando, 

pela primeira vez, no nosso último 
Conselho Amplo. Nair, Eli, Sandra, 
Pedrinha, Ivone e Marilene, Leigas do 
Pequeno Projeto das cinco Províncias 
e da Região Norte/Nordeste do Brasil, 
deixaram tudo: marido, filhos, casa, 
trabalho, compromissos profissionais 
e pastorais e chegaram a Garibaldi, 
acompanhadas de Ir. Rosalia Fávero. Elas 
estiveram conosco três dias, do dia 25 ao 
27 de outubro, participando ativamente 
nos trabalhos da assembleia. Partilharam 
conosco a sua alegria e esperanças, as 
suas expectativas e as suas propostas 
a respeito do futuro dos Leigas e das 
Leigos do Pequeno Projeto. O momento 
mais emocionante e intenso foi quando, 
com simplicidade e franqueza, partilharam 
com todas as participantes as suas vidas 
e dificuldades, mas, sobretudo, como elas 
vivem a unidade na vida familiar, social, 
de trabalho e como a força do Carisma as 

Ir. Clementina Copia
Conselho Geral

desafia, cada dia, a viverem sempre mais 
como semente de comunhão em meio e 
entre aquelas pessoas que o Senhor lhes 
envia. Vivemos com elas momentos de 
comunhão e de intensa partilha. 
Esta mesma fraternidade tenho respirado 
e apreciado visitando a Província de 
Porto Alegre, encontrando muitas Irmãs 
e muitos Leigos e Leigas do Pequeno 
Projeto. O encontro com eles e com elas 
me reforçou e me estimulou ainda mais 
a viver mais intensa e autenticamente o 
carisma de Unidade através de opções 
cotidianas que se tornam, pouco a pouco, 
mais éticas. Não posso mais esquecer a 
partilha da experiência de vida de alguns 
deles. Para uma pessoa, viver o Carisma 
de Unidade significou parar de fumar, 
parar de tomar bebidas alcoólicas e usar 
uma linguagem mais evangélica. E ainda, 

como o Carisma e a Espiritualidade do 
Pequeno Projeto ajudaram uma mulher a 
crescer na liberdade interior e a ter muito 
mais estima por si mesma e pelos outros. 
Apreciei tudo isto como um grande dom 
de Deus para mim e uma grande ocasião 
de desafio para todos nós. Há muitos anos 
que a nossa Congregação se empenha 
em caminhar com os leigos com formas e 
projetos diferentes nos diversos países, 
mas, talvez, é chegado o momento de 
acolher um dos tantos desafios propostos: 
organizar, no próximo ano, um encontro 
internacional de leigas e de leigos. Um 
sonho meu é que Deus continue a chamar 
muitas pessoas leigas a compartilhar a 
espiritualidade do Pequeno Projeto do 
Padre Médaille para que se possa sempre 
mais realizar o grande sonho de Deus: ser 
uma só família nele. 

“a simPles PreseNça de vocês, 
como irmãs de são José, é, 
Para Nós, FoNte de vida, de 
aleGria e de esPeraNça.”

Mostardas - Brasil
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Jovens Vietnamitas se 
tornam Irmãs de São José

28 de setembro foi um dia 
de grande alegria e de 
celebração na Província da 

Noruega. Seis jovens, todas do Vietnã, 
pronunciaram seus Primeiros Votos na 
Igreja São José, em Oslo. Depois da missa, 
cerca de 130 pessoas se reuniram para 
uma refeição festiva. Todas as seis novas 
Professas partilharam a alegria do dia 
com as Irmãs, as pessoas da Paróquia 
assim como com seus Pais e outros 
membros da família que vieram do Vietnã 
para a Profissão Religiosa delas. A vinda 
delas para Oslo, para se tornarem Irmãs 
de São José, é parte de uma história 
que mostra como Deus, com frequência, 
trabalha de modos surpreendentes. 
Por volta de 1980, Irmã Jacqueline, Irmã 
da Santa Cruz, chegou à Noruega com um 
grupo de refugiados do Vietnã, onde os 
Católicos estavam sofrendo perseguição. 
Quando ela pôde sair do campo de 
refugiados onde esteve, Ir. Jacqueline 
veio viver com nossas Irmãs enquanto 
trabalhava com a comunidade vietnamita 
em Oslo. Depois de 10 anos, ela voltou ao 
Vietnã. 
Em 2006, Ir. Jacqueline voltou a Oslo com 
a sua Conselheira Geral que, vendo a 
idade de nossas Irmãs na nossa Província 
da Noruega, falou do Vietnã, um país 
onde o Catolicismo está profundamente 
enraizado, há muitas vocações para a 
Vida Religiosa, mas a sua comunidade 
não podia aceitar todas as que desejavam 
entrar. O Conselho Provincial estava 
aberto à sugestão de que a Província 
norueguesa recebesse jovens vietnamitas 
que se sentissem chamadas à Vida 
Religiosa. Depois de oração, reflexão e 

Ir. Marit Brinkmann
Noruega

discernimento, o Conselho abraçou esta 
proposta. Desejosas de conhecer mais 
sobre a cultura, Ir. Marit e Ir. Marie-Kristin, 
que fala Francês, a língua europeia 
do Vietnã, visitaram o Vietnã para se 
encontrar com as potenciais candidatas. 
Elas também se encontraram com a Irmã 
da Santa Cruz que seria a pessoa que 
se encontraria com as jovens, falaria 
com elas, visitaria suas famílias, as 
acompanharia no retiro e sugeriria a elas 
para irem à Noruega.
A Província norueguesa concordou em 
receber várias candidatas, requerendo 
que as que viriam soubessem um 
pouco de Inglês para que houvesse 
comunicação desde o começo e que 
houvesse um grupo grande para que 
elas não se sentissem perdidas. As 
candidatas vietnamitas chegaram em 
vários grupos pequenos, aprendendo 
primeiro o Norueguês e conhecendo 
a Congregação. Depois de um ano na 

Noruega, as jovens retornaram ao Vietnã 
por um mês para refletir sobre o seu 
chamado e para discernir se era Deus 
que as estava chamando. Só então, 
quando elas retornaram à Noruega, elas 
começaram seu Postulado e passaram 
para o Noviciado. Depois de completar o 
Noviciado elas retornaram ao Vietnã mais 
uma vez, por um mês, para discernir se 
continuariam na comunidade – e fizeram 
seus Primeiros Votos. Nem todas as que 
voltaram ficaram na Congregação; agora 
há seis Irmãs que fizeram os Primeiros 
Votos, uma Postulante e uma Candidata. 
A Província da Noruega tem 
experimentado nova vida e energia com 
a presença destas jovens que trouxeram 
grandes riquezas e bênçãos.  O desafio 
da internacionalidade é vivido cada dia 
à medida que os dois grupos aprendem 
umas com as outras, integram o melhor 
de cada cultura e aceitam umas às outras 
na sua singularidade de filhas de Deus.
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O Projeto São José 
com os Ciganos

Nós, Irmãs de São José, com as 
nossas Associadas de São José, 
em resposta aos apelos do 

nosso Capítulo Geral de 2009, estamos 
chegando até os marginalizados que 
vivem na nossa área, em particular os 
Ciganos. No Paquistão há mais de dez 
milhões de Ciganos e a cidade de Lahore 
sozinha, onde estamos trabalhando, 
tem 500 mil ciganos ou mais. Eles são 
nômades e têm vivido deste modo, 
pacificamente, durante séculos no 
Paquistão, mas atualmente a expansão 
urbana está ameaçando seu estilo de 
vida. Como nômades, eles viajam pelo 
país, carregando seus pertences e 
armando tendas onde param, vivendo 
nas margens da sociedade, aqui como 
em toda a parte do mundo. Este é um 
povo que tem a sua cultura, costumes, 
superstições e meios de curar as 
doenças. Marginalizados, eles lutam para 
se integrar, mas enfrentam preconceito, 

hostilidade e exploração. 
Percebemos que os ciganos não tem 
documento nacional de identidade e 
não eram reconhecidos como cidadãos. 
As crianças não recebiam educação e 
as suas famílias não recebiam planos 
de saúde. Com frequência, crianças e 
mulheres pedem esmolas nas ruas e são 
explorados. Sua principal ocupação é 
recolher papel e material reciclável, pedir 
esmola, dançar e cantar nos santuários e 
em lugares onde há festivais populares. 
Nestas circunstâncias, com frequência, 
jovens, meninos e meninas, são abusados 
e as pessoas se aproveitam deles. Jovens 
que pertencem a seus grupos de música 
ou de dança são levados à prostituição, 
com promessas de bom pagamento ou 
são tratadas com violência. Estando 
cientes de todas estas realidades, 
apresentamos um Projeto que procura 
proteger os direitos da população cigana 
e capacitá-la para que eles se integrem 

Ir. Shakila Miriam Bhatti
Paquistão na sociedade como cidadãos completos. 

Decidimos oferecer educação básica 
para um grupo de crianças de uma 
comunidade de Ciganos na área da cidade 
conhecida como “Comunidade de Ciganos 
da China”. Planejamos, também, introduzir 
um programa para garotas a fim de 
melhorar suas capacidades para que 
elas encontrem emprego melhor. Os pais 
ciganos, em geral, não pensam no futuro 
e não valorizam a educação e, como 
consequência, eles não estão querendo 
enviar as crianças para a escola. 
Passo a passo, apesar das dificuldades 
para chegar até eles, por causa 
das condições do local, dos lugares 
cheios de lixo, sujos, atingidos pelas 
inundações, etc. conseguimos visitar a 
população daquela área e sonhamos 
com a possibilidade de ter um pedaço 
de terra entre as famílias ciganas onde 
poderíamos desenvolver o nosso Projeto. 
Inicialmente construímos uma tenda 
lá e foi bom, mas o vento derrubou a 
tenda. Em 2011, com o apoio financeiro 
da CSJMissione (da Província italiana) e 
do Fundo Missionário da Congregação, 
compramos um terreno e construímos 
um prédio de três cômodos. Neste lugar, 
cada dia, cerca de 100 crianças têm 
aulas sobre higiene, inglês e costura. 
Em 2012, oito jovens, com idades de 15 
a 20 anos completaram sua educação 
básica. Este ano elas estão tendo aulas 
de costura, dadas por uma das nossas 
Professas Temporárias. Ao completar seu 
curso de costura, cada jovem receberá 
uma máquina de costura como presente 
e, deste modo, elas poderão trabalhar em 
casa e ter alguma renda. Um projeto para 
fazer os uniformes das meninas também 
começou no nosso Projeto São José com 
os Ciganos. 
É uma missão difícil, mas é doadora de 
vida a todos que estamos envolvidas e 
comprometidas a fazer a diferença na vida 
das pessoas.

Um grupo no acampamento dos Ciganos
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Participantes do Conselho Amplo abençoando e enviando as Leigas

Viver é Apostar

A vida se faz da soma de um dia 
após outro, de época após época, 
de intuições e movimentos. Em 

2013, na realização do Conselho Amplo, 
em Garibaldi, sul do Brasil, vi um sonho 
se concretizar.
Em 1998, quando eu iniciava, na 
Região Norte/Nordeste do Brasil, a 
formação para pessoas interessadas 
em conhecer mais profundamente nosso 
Carisma e Espiritualidade a fim de se 
comprometerem como Leigos e Leigas 
do Pequeno Projeto, acalentava um 
sonho de que um dia a Congregação 
pudesse abrir mais espaço para 
que a intuição inicial do Pe. Médaille 
recuperasse o vigor entre as pessoas 
leigas. E isto aconteceu nos dia 25 a 27 
de outubro de 2013, com a participação 
de seis leigas no Conselho Amplo, 
representando todos os 600 leigos e 
leigas que fazem caminhada conosco, no 
Brasil.
Acredito que este foi mais um sopro 
do Espírito, na grande sensibilidade 
do Conselho Geral, em dar essa 
oportunidade para que as Leigas 
partilhassem a própria vivência do 
Carisma. A partilha foi de uma amplitude 
que encantou a todas e questionou, 
profundamente, a nós Irmãs. 
Vivenciamos esses dias numa profunda 
sintonia, escuta e troca de experiências, 
como a grande família São José. As 
Leigas puderam expressar o que 
desejam da Congregação para o próprio 
crescimento a fim de desenvolverem 
sempre mais o sentido de pertença, ao 
mesmo tempo que, desejam conviver 
mais e se integrarem na missão.
Outro aspecto importante e muito 
apreciado por elas foi a própria 
convivência com o grupo da liderança 
da Congregação. Escutar falas 
diferentes, outro idioma, mas todas 

Ir. Rosalia Fávero
Região N/NE, Brasil

vivendo como Irmãs, despertou nelas 
o desejo de maior participação nos 
projetos e no seguimento da vida e dos 
acontecimentos da Congregação.
Elas insistem bastante na necessidade 
de mais formação e acompanhamento 
para se capacitarem mais para a 
responsabilidade que sentem, enquanto 
leigas. Nessa caminhada querem muito 
a ajuda das Irmãs ao mesmo tempo 
em que precisam caminhar na maior 

autonomia e organização do grupo, no 
Brasil.
Elas vibraram quando a Irmã Sally, 
Superiora Geral, apontou que, para 
o futuro, será muito bom pensar 
num possível encontro internacional 
das pessoas leigas. Elas acolheram 
essa possibilidade como uma grande 
responsabilidade que as reforçou no 
compromisso de autenticidade, como 
Leigas do Pequeno Projeto.

Leigas e Conselho Geral durante o Conselho Amplo
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As Iniciativas de Solidariedade 
da CSJMissioni

CSJMissioni – Organização sem 
fins lucrativos. O que quer dizer? 
Indica um universo dedicado 

à ação voluntária para a realização 
do bem comum. Especificamente, é 

Michela Maffei
Itália

Revendo as nossas 
Constituições

No verão de 2012, Ir. Sally Hodgdon, 
nossa Superiora Geral, pediu a Ir. 
Carol Cifatte e a mim para fazer 

a revisão das Constituições escritas 
pelas Irmãs Marie Pierre Ruche, Helena 
Maria Bianchi, Maris Stella Hickey, Emma 
Martenson e Camille Gayet, nos anos de 
1974 e seguintes. Estas Constituições, 
que usamos agora, foram aprovadas 
pela Congregação dos Religiosos em 
1984, vários meses depois de o Novo 
Código Canônico ter se tornado efetivo, 
em novembro de 1983.  Agora, 29 anos 
mais tarde, espera-se que a Constituição 
revista nos ajudará a ir adiante com as 
mudanças de tempo deste século XXI. 
Irmã Carol é uma experiente canonista e a 
sua perícia nos serviu muito bem quando 
estudamos cada artigo da Constituição de 
1984 e do Livro Complementar em vista 
da nossa vida de Irmãs de São José de 
Chambéry, neste tempo atual, e no que 
diz respeito ao espírito da Lei que afirma 
que as Constituições devem refletir uma 
combinação adequada de seus elementos 
espirituais e jurídicos. 
Enquanto fazíamos a revisão, 

expressamos a natureza e o fim da 
Congregação, nossa espiritualidade, a 
vida comunitária, a oração e o ministério 
de um modo mais breve do que o texto 
de 1984, eliminando, assim, a repetição, 
e em um novo formato, facilitando o fácil 
acesso aos vários artigos. Incluímos 
também artigos sobre os votos, a 
formação, o governo e a administração 
dos bens temporais de acordo com 
os cânones. Expandimos, então, estes 
artigos de acordo com o carisma da 
nossa Congregação. 
Fazendo uma nova revisão, vimos a 
importância de editar a nossa primeira 
versão, por isso reorganizamos os textos 
de um modo mais conciso, por exemplo, 

pusemos os textos sobre a Espiritualidade 
em uma página e fizemos o mesmo com 
outros textos, na medida do possível. 
Também enfatizamos a totalidade de cada 
tópico por não usar números. 
No recente encontro do Conselho Amplo, 
os seus membros reviram este trabalho 
e, em geral, aceitaram a Constituições 
revistas (em um sentido que não são 
realmente novas), um primeiro passo no 
processo de apresentar o documento ao 
próximo Capítulo Geral para aprovação. 
Irmã Carol e eu somos gratas a Irmã 
Sally pela oportunidade de preparar este 
texto e a todos os membros da nossa 
Congregação pelo tempo que poderão 
levar para rever o nosso trabalho.

Ir. Mary Jane Garry
Estados Unidos

uma organização de 
cooperação internacional 
fundada em Roma, em 
2008. A sigla significa 
“Congregação das Irmãs 
de São José” porque o 
grupo tem a intenção 
de apoiar as missões 
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Visita a Songea

da Congregação que visam promover 
a solidariedade, o crescimento humano 
e espiritual, a solução dos problemas 
sociais.
Durante os cinco primeiros anos, a 
CSJMissioni tem financiado projetos 
educativos, sanitários, de qualificação 
da mulher e de recuperação do meio 
ambiente na Tanzânia, em Moçambique, 
no Paquistão, no Brasil e na Bolívia, 
graças à contribuição de centenas 
de pessoas italianas que apoiam a 
responsabilidade de concorrer para 
o desenvolvimento da comunidade 
do Hemisfério Sul, numa ótica de 
solidariedade e de fraternidade humana. 
A CSJMissioni está ativa em Fisciano, no 
sul da Itália, onde trabalham as Irmãs 
de São José de Chambéry, com múltiplas 
iniciativas que vão desde a reciclagem 
solidária até o angariar fundos para o 
sustento das pessoas em necessidade. 
Por ter nascido em Fisciano, tem lá a 
sua sede principal, mas está presente, 
entretanto, também em outras cidades 
onde estão as comunidades das Irmãs 
de São José que vão organizando novos 
grupos de voluntários que apoiam as 
campanhas e os projetos da comissão. 
É graças a esta rede de colaboradores, 
feita de leigos e de Irmãs, de jovens e de 
adultos, todos juntos, que nestes meses 
a organização está empenhada na 4ª 
Campanha de Natal para arrecadar fundos 
para as missões. 
Depois dos milhares de panetones (um 
doce típico italiano de Natal) vendidos 
nos anos anteriores para manter projetos 
de promoção humana da Congregação, 
apesar da crise, neste Natal os voluntários 
pretendem vender cinco mil panetones 
para a construção de uma creche para 
crianças carentes em Santa Cruz de la 
Sierra, Bolívia.  Trata-se do último projeto 
apresentado ao CSJMissioni pelo Conselho 
Geral da Congregação, com a qual a 
comissão trabalha em estreita relação. 
É possível apresentar ao Conselho Geral 
projetos em âmbito educativo ou sócio-
sanitários para o financiamento, por 
parte da CSJMissioni, preenchendo um 
formulário de pedido. A comissão prefere 
projetos onde se prevê um envolvimento, 

até econômico, dos participantes locais. 
“Trabalhamos na Itália para mudar o 
hábito e a mentalidade, desenvolvendo 
atitudes responsáveis e solidárias nos 
países do Hemisfério Sul para promover a 
dignidade humana e o desenvolvimento, 
junto com nossas Irmãs missionárias”, 
diz Ir. Mariaelena Aceti, presidente da 
Organização. 
Mais recente é a colaboração da 
organização com a Fundação MAGIS 
(Movimento e Ação dos Jesuítas Italianos 
para o Desencolvimento), com a qual 
a CSJMissioni tem compartilhado o 
compromisso para o Haiti e para o Chifre 
da África, e hoje, em favor da Síria. Com 

Voluntários na Tanzânia

o MAGIS a CSJMissioni partilha também 
o compromisso com a formação de 
voluntários italianos. Há cerca de umas 
vinte pessoas, prevalecendo jovens, que 
até agora tiveram experiências de serviço 
junto às missões das Irmãs de São José 
através da CSJMissioni. Estes voluntários 
são inseridos em um programa de 
treinamento formativo que cuida da sua 
preparação e da releitura da experiência 
para ajudá-los a traduzir a experiência de 
vida e a busca vocacional. 
Para conhecer as ações da CSJMissioni 
sem fins lucrativos, são úteis o perfil e o 
grupo aberto na rede social Facebook 
assim como o site www.csjmissioni.it.
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Uma nova Plataforma para a 
Vida é Oferecida às Crianças 

No dia 15 de novembro tive a 
oportunidade de visitar e passar 
algum tempo em Jeevodaya – 

um centro dedicado à reabilitação de 
crianças da plataforma (de trens). O 
centro está localizado em Itarsi, no 
estado de Madya Pradesh, no centro da 
Índia. A visita fez parte do programa de 
treinamento da CIC que se realizou em 
Bhopal, Índia, pela equipe da Comissão 
Internacional de Comunicação das Irmãs 
de São José de Chambéry. 
Na tarde daquele dia, o grupo no qual 
eu estava teve como missão visitar a 
plataforma da estrada de ferro para 
ter uma ideia sobre a situação real. Lá, 
entrevistamos várias pessoas para ter 
uma noção clara de Jeevodaya a partir 
da perspectiva deles. 
O Superintendente da Polícia foi muito 
positivo na sua análise de Jeevodaya, 
falando que ele tem trazido mudanças 
muito positivas na vida de muitas 
crianças. Ele falou que, nos 13 anos 
de sua existência, Jeevodaya, tem 
ajudado centenas de crianças e lhes 
dado a oportunidade de educação e 
de se tornarem melhores cidadãos. 
“É um grande trabalho que Ir. Clara e 
sua equipe estão fazendo”, ele disse, 
acrescentando “elas também, cuidam 
das mulheres na plataforma e lhes dão 
assistência no tempo oportuno”. 
O gerente de um restaurante na 
plataforma falou sobre quantas 
crianças tinham mudado por causa 
de seu envolvimento com Jeevoyada. 
Depois de admitir que muitas crianças 
da plataforma estiveram envolvidas 
com drogas, roubo e outros pequenos 
crimes, ele destacou a importância do 
trabalho quando disse: “Jeevoyada 
tem realmente ajudado muitas crianças 

Ir. Navya Neelamvilail
Pachmarhi, Índia

a sair de seu vício e a ter uma boa 
educação e encontrar as suas famílias”. 
Quando perguntado se o fato de ser 
uma missão cristã era um problema ou 
não, ele disse simplesmente: “Estamos 
todos felizes com a missão delas para 
com a humanidade”. E acrescentou: 
“Desejo que haja este tipo de centro 
de reabilitação em todos os grandes 
entroncamentos ferroviários do nosso 
país”. 
Um vendedor na plataforma confirmou 
o impacto positivo de Jeevoyada quando 
falou que, durante os últimos anos, tem 
sido reduzido o número de crianças 
na plataforma. Seu engajamento com 
o projeto ficou claro quando disse 
que tenta influenciar estas crianças a 
participarem do que Jeevoyada oferece. 
Uma rápida entrevista com um garoto 
da plataforma confirmou a realidade que 
algumas crianças não estão querendo 
ir para Jeevodaya porque eles querem 
ter sua absoluta liberdade. Mesmo que 
algumas crianças não aceitem participar 
deste projeto, Jeevodaya oferece uma 
vida digna para as crianças que querem 
participar. Uma nova PLATAFORMA 
é oferecida a estas crianças que a 
sociedade não cuida. Elas se tornam 
crianças da família Jeevodaya e ficam no 
centro até completar 18 anos de idade. 

Então, se não encontraram suas famílias, 
Jeevodaya as deixa livres para encontrar 
um caminho na vida. Nenhuma delas 
voltou para a plataforma da estação 
ferroviária porque encontraram uma 
nova plataforma para as suas vidas. 
Elas se tornam responsáveis, cidadãos/
cidadãs que contribuem para o mundo.

Crianças da plataforma recolhendo sobras 
entre os trilhos 

Crianças brincando em Jeevodaya
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Treinamento de Comunicação 
na Índia
Ir. Fabiyola Morris
Província de Nirmala, Índia

O treinamento da Comissão 
Internacional de Comunicação (CIC) 
aconteceu no St. Joseph’s Convent 

Senior Secondary School,em  Bhopal, 
Índia, de 13 a 17 de novembro de 2013.  
O objetivo deste trabalho foi aprimorar as 
habilidades de comunicação das Pessoas 
de Contato da CIC e dos membros da 
JPIC das Províncias da Índia assim como 
despertar o interesse em comunicação.
Os cinco primeiros dias foram para dar 
às participantes um treinamento intenso 
em alguns aspectos da comunicação, 
incluindo a redação dos artigos, fotografia 
e o uso crítico das redes sociais. Todas as 
participantes estavam equipadas com as 
ferramentas essenciais: um computador 
laptop e uma câmera. Aprender a 
escrever um artigo foi uma necessidade 
crucial para todas as participantes. 
Elas começaram este exercício sob a 
orientação de Ir. Barbara Bozak (Estados 
Unidos) fazendo uma análise em três 
artigos que foram enviados para o 
CSJournal no passado, numa tentativa 
de desenvolver um olhar crítico em seus 
próprios escritos.  
O treinamento em fotografia foi feito 
por Ir. Mariaelena Aceti (Itália) que criou 
um grande interesse na mente das 
participantes enquanto ela as orientava 
na atividade de compreender como se faz 
o enquadramento de uma foto. Usando 
várias fotos projetadas na tela, ela 
orientou as participantes a articular o que 
deve ser incluído e o que deve ser evitado 
na fotografia. Todas as presentes se 
reuniram para este exercício de analisar 
e criticar as fotos. Desenvolver um olhar 
crítico é muito importante porque orienta 
a decisão ao tirar a foto. 
Foi organizada uma visita para treinar 
fotografia e redação. O grupo viajou 

para a Sociedade Jeevodava, Itarsi, onde 
há um centro para a reabilitação das 
crianças que vivem nas plataformas da 
estação de trem. Isto deu às participantes 
a oportunidade de se encontrarem com 
diferentes pessoas envolvidas neste 
projeto e as entrevistarem; elas vibraram 
com as várias atividades que podiam dar 
ao grupo as informações para os artigos 
e as fotos. No dia seguinte, o grupo fez a 
crítica de três dos artigos escritos pelas 
participantes assim como das fotos que 
foram feitas. 
O conjunto foi introduzido pela colocação 
sobre o nosso Carisma como fundamento 
para a comunicação e a comunicação 
como essencial para viver o nosso 
Carisma.  Esta iluminação sobre os 
aspectos espirituais da comunicação foi 
feita por Ir. Flavia Pullokaran (Tanmaya) e 
por Ir. Ieda Tomazzini (Conselho Geral); e 
foram muito úteis. Um jornalista indiano 
aposentado falou sobre a comunicação na 

Ir. Ieda falando sobre o Carisma e comunicação para as participantes.

perspectiva indiana.  
O medo e a ansiedade se transformaram 
numa alegre participação e uma 
experiência de aprendizado para muitas. 
Algumas sentiram que o tempo foi curto 
para aprender redação e fotografia, pois 
ambas demandam reter muitas ideias e 
técnicas. Foi dito que o aprendizado pode 
continuar mantendo contato com a equipe 
que facilitou este treinamento assim como 
fazendo cursos disponíveis sobre estes 
assuntos. 
Espera-se que o treinamento da CIC na 
Índia tenha causado um efeito cascata 
para melhorar a comunicação. Depois 
das participantes chegarem em casa, 
elas começaram a usar o Dropbox (um 
software para partilhar pastas pesadas 
com um determinado grupo), Skype 
e redes sociais. O aprendizado das 
ferramentas da comunicação apenas 
começou, mas o começo foi importante e 
o aprendizado continua.

Da direita para a esquerda : Irs. Sneha, Harshita e outras Irmãs tentando tirar fotos. 
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Presença do LAC na 
República Checa

A comunidade do LAC em Karlovy Vary, 
República Checa, finalmente está 
completa. Foram meses de trabalhos 

com documentos, mas no final de julho, 
nós, Mamta e Sushila, da Congregação de 
Chambéry, nos unimos a Jasleen e Rathy, 
da Congregação de Lion. A acolhida delas 
com flores e cartões nos emocionaram 
profundamente. Ficou claro que Jasleen 
e Rathy tinham feito muitas coisas para 
preparar a nossa chegada à comunidade, 
incluindo uma oração muito significativa. 
No dia seguinte à nossa chegada, festa 
de Santo Inácio, o Bispo viajou de Pilsen 
para nos acolher, trazendo um grande 
ramalhete de flores e uma garrafa de 
vinho. Ficamos surpresas com a sua 
simplicidade, sua abertura em nos receber 
e seu conhecimento da presença das 
Irmãs de São José na sua Diocese. 
Na primeira semana houve muitos detalhes 
para nós. Foi preciso registrar o número 
da nossa carteira de identidade na polícia, 
conseguir o bilhete para as viagens na 
cidade, aprender os números do celular 
e fazer as inscrições para um curso 

Mamta  Fidelis e Sushila Xalxo
República Checa

intensivo de língua checa. Jasleen e Rathy 
deram todo o tempo necessário, até o 
tempo do trabalho delas, para nos ajudar 
a fazer as conexões necessárias. 
Como comunidade do LAC, vivemos como 
uma Congregação de Irmãs de São José, 
vivendo juntas, rezando, partilhando o 
estado do coração e ordem da casa. Nos 
fins de semana, estamos juntas visitando 
alguns lugares históricos e aprendendo 
sobre a história do país. Em outros 
momentos, apreciamos a natureza, indo 
para a floresta colher frutos e cogumelos 
ou fazendo oração ou tendo um tempo de 
recolhimento. 
No dia 24 de agosto tivemos a 

oportunidade de visitar as Irmãs na 
comunidade de Pilsen. Depois de termos 
tomado chá juntas, tivemos o nosso 
tempo mensal de recolhimento no Jardim 
da Meditação. Sentimo-nos privilegiadas 
de passar um tempo neste jardim onde 
há doze esculturas para lembrar os 
sofrimentos dos que confrontaram os 
regimes totalitaristas.
Agora, tendo estado aqui por alguns 
meses, sentimo-nos felizes de estar na 
República Checa. Estamos aprendendo 
muitas coisas, como viver a vida diária 
em meio a uma nova cultura, uma nova 
linguagem, com clima, alimento e pessoas 
bem diferentes.

Novas

 saNtas

Comunidade de Karlovy Vary (A partir da Esquerda: Rathy, Jasleen, Mamta, Sushila [as duas 
últimas de Chambéry] com a comunidade de Pilsen (Atrás - Jaya, Celine, Gisela)

Ir. Maria das Dores Paula Leite (100) São Paulo  20/09/2013
Ir. Mary Grace Bean (98) Estados Unidos  25/09/2013
Ir. Mary Bonaventure Kanakunnel (76) Tanmaya  27/09/2013
Ir. Maria Gonzaga Muraro (93) Caxias do Sul  02/10/2013
Ir. Marie-Eustelle Lechat (91) França  03/10/2013
Ir. Elsa Maria Marasca (79) Lagoa Vermelha  11/10/2013
Ir. Marie Henriette Chatelain (93) França  23/10/2013
Ir. Melania Marcozzi (101) Itália  27/10/2013 
Ir. Celina Trombi (102) Itália  05/11/2013
Ir. Rosalina Dagourt (73) Lagoa Vermelha  10/11/2013
Ir. Geni Lurdes Benetti (69) Lagoa Vermelha  11/11/2013
Ir. Mary Mathew Kachapilly (77) Pachmarhi  03/12/2013
Ir. Marie Louise D’Mello (90) Nirmala  04/12/2013
Ir. Bernardina Dos Santos (100) São Paulo  05/12/2013
Ir. Anne-Victorine Tourt (96) França  06/12/2013
Ir. Cecília Amélia do Amaral (94) São Paulo  07/12/2013
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Vivendo a Missão na 
Diversidade Religiosa

Nós, as Irmãs de São José, fazemos 
nosso trabalho pastoral e social na 
Paróquia de Sundsvall, na parte 

norte da Suécia. Dos católicos registrados 
temos 923 pessoas numa área de 
76.300 km², 17% da superfície do país. 
Entre os católicos, muitos imigrantes 
latinos, asiáticos e africanos. Dentre 
os europeus, poloneses e os próprios 
suecos. Os dados não contêm os que não 
receberam a permanência e os que não 
têm conhecimento da existência da Igreja 
Católica. 
O volume de trabalho é grande. Há uma 
estreita colaboração com os leigos, o que 
torna possível a realização da missão 
através das celebrações, da catequese, 
visitas as famílias, doentes e contato 
com as pessoas mais necessitadas. O 
chamado de Deus para a missão continua 
vivo no meio desta realidade. Uma das 
grandes necessidades mais sentidas 
pelos imigrantes, é a ausência de Deus na 
sociedade e, como consequência, a perda 
do sentido da vida.
Na Suécia, a maioria da população 
frequenta a IIgreja Luterana Sueca; em 
muito ela se assemelha a Igreja católica. 
As celebrações são semelhantes em 
seus ritos: acolhida, leituras, ofertório, 
comunhão. Alguns cantos das celebrações 
são os mesmos, até mesmo os livros 
de cantos para o povo acompanhar 
são iguais. Na Igreja Católica temos a 
Eucaristia como centro da celebração. Mas 
para a Igreja Sueca não é dada a mesma 
importância. Diferencia-se também em 
sua doutrina, como no caso de aceitar e 
até realizar casamento de homossexuais. 
Na formação de seus ministros e clero a 
mulher pode ser ordenada e o casamento 
dos padres é aceito. Aos poucos está 
se introduzindo na Igreja Luterana a 
importância de Maria, mãe de Jesus e a 

Ir. Zelia Camatti
Suécia

devoção a ela, o que é um aspecto bem 
positivo. Em muitas igrejas se podem ver a 
imagem de ícones.
 A Igreja Católica, por ser minoria, em 
algumas localidades falta-lhes local 
para realizar os encontros, catequese 
e celebrações. O trabalho ecumênico 
consiste no contato com a Igreja Sueca. 
Em nossa atuação pastoral e social 
estamos engajadas junto ao grupo do 
Cáritas local através do qual prestamos 
auxílio aos mais necessitados. Todos 
os anos, é organizado um bazar com o 
objetivo de arrecadar fundos para ajudar 
nos projetos e pedidos que chegam. 

Um grupo de paroquianos assistindo a palestra do responsável pelo Cáritas da Suécia, Charles 
Camara (2012)

O trabalho com os imigrantes e exilados 
se dá junto ao grupo dos exilados. 
Vivemos num contexto muito complexo. 
É urgente e necessária nossa ação pelos 
direitos humanos. Este grupo acompanha 
casos de estrangeiros junto ao Setor de 
Migração - são feitos encontros junto a 
pessoas de outras igrejas para atender 
os estrangeiros que chegam a todo o 
momento. Os casos são de pessoas 
que não possuem toda a documentação 
necessária e desconhecem o idioma sueco. 
São pessoas necessitadas de auxílio para 
se organizarem a fim de se integrarem no 
país.

Elisabet, uma voluntária sueca, ajudando na venda dos objetos
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Foi Deus quem me escolheu

Retomo o chamado à vida e à 
Vocação Religiosa, assumida há 
52 anos, e percebo que “foi Deus 

quem me escolheu”, chamou-me para 
ser presença de alegria, justiça, paz e 
luz para com as pessoas com as quais 
convivo. Na minha vida profissional 
dediquei-me na Educação formal em 
nossas Escolas. Como educadora, atuei 
na área das Ciências Humanas, mais 
especificamente em História, onde pude 

Ir. Isoleide Furlanetto
Lagoa Vermelha, Brasil

descobrir e 
ensinar a história 
real e não a que 
vinha transcrita 
nos livros. Posso 
afirmar que, 
com esta visão, 
pude ajudar 
na formação 
crítica de 
muitos jovens e 
adultos. Também 
acompanhei 
e assessorei, 
durante 15 
anos, a Pastoral 
da Juventude. 
O trabalho era 
desenvolvido na 
perspectiva de 
que todos são 
criados à imagem 
e semelhança 
de Deus, 

com deveres e direitos pessoais e 
comunitários, incentivando a organização 
e participação da juventude. 
A Igreja no Brasil tem uma preocupação 
com a missão de sermos agentes 
construtores de uma consciência 
política e social, cooperando assim para 
o engajamento nas lutas sociais e a 
necessidade do protagonismo de cada 
pessoa. Com a juventude, incentivamos 
a assumir a missão em vista de uma 
sociedade de justiça e paz, onde todos 
possam se sentir fraternos. Assim, 
procuro ser presença de comunhão 

e de participação ativa.  Atuei na 
articulação de pequenos grupos nas 
diversas paróquias da Diocese, criando e 
preparando coordenações, assessorando 
a formação com a Equipe de 
Coordenação da Pastoral da Juventude, 
que foi um fator determinante na 
formação dos jovens. Hoje, muitos desses 
jovens e lideranças são protagonistas da 
Evangelização, engajados em movimentos 
sociais e religiosos com novo rosto de 
Igreja e sociedade, sendo fermento de 
transformação.
A experiência que tenho do Deus 
Trindade, que vive em comunidade, e 
as orientações da Igreja do Brasil e da 
América Latina são elementos definitivos 
que me motivam na atuação junto aos 
jovens. Destaco a importância que teve 
para mim o Documento de Puebla: “A 
Igreja confia nos jovens, eles são a sua 
esperança. A Igreja vê na juventude da 
América Latina um verdadeiro potencial 
para o presente e o futuro de sua 
evangelização”. (1186 e 1187). E o 
mesmo documento diz que “é preciso, é 
necessário atuar, estar com a juventude, 
para ajudá-la a ser protagonista. [...] a 
juventude vai ao encontro do Messias, 
Cristo, o qual caminha em direção aos 
jovens”.
Atualmente sou secretária da Pastoral 
da Diocese e faço parte da Equipe de 
Coordenação de Pastoral Diocesana. Com 
esta função eu continuo apostando e 
acreditando na juventude e nos adultos 
que nos ajudam a tornar vivo o Carisma 
de Irmãs de São José de Chambéry. 

Porque Fazemos o que Nós Fazemos


