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Internacionalidade: 
pobreza ou 
riqueza?    

No Conselho Amplo de nossa 
Congregação, realizado em outubro 
passado, no Brasil, refletimos 

sobre o avançar como Corpo em nossa 
diversidade. Nós, Irmãs representantes 
de diversas nacionalidades como, 
Estados Unidos, Bolívia, Brasil, Itália, 
França, Irlanda, Noruega, Dinamarca, 
Índia, Paquistão expressávamos a alegria 
de pertencermos a uma Congregação 

Internacional. Ao mesmo tempo nos 
lamentávamos por não conseguirmos 
nos comunicar adequadamente, pois 
não temos adotado o uso de uma língua 
comum a ser falada em nossa Instituição. 
Isso ocorre em todos os eventos 
internacionais.O que seria de nós, nestas 
ocasiões, sem a ajuda das tradutoras? 
Mas a internacionalidade não esbarra 
apenas na dificuldade da comunicação. 

Ir. Ieda Maria Tomazini
Conselho Geral
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O que dizer dos pratos e cardápios? 
Das vestes e variações climáticas? Como 
mensurar a compreensão com níveis de 
conhecimento e referenciais culturais tão 
diversos? 
Logo depois do Conselho Amplo, 
tivemos uma sessão de treinamento 
para o uso dos meios e comunicação na 
Índia, onde participamos 24 Irmãs de 
quatro nacionalidades: Brasil, Estados 
Unidos, Itália e Índia. O encontro foi 
espetacular, mas quanto trabalho! As 
que assessoraram precisaram preparar 
o conteúdo numa língua a todas 
compreensível, o inglês. As participantes 
empenhando-se para articular este 
idioma com os falados nos seus Estados 
ou Regiões da Índia. Sim, porque entre 
as Irmãs indianas há uma infinidade 
de línguas e dialetos. O inglês não é a 
língua materna para a maioria delas. 
E as cozinheiras, sempre atentas para 
preparar uma comida à parte para as 
estrangeiras, sem aqueles temperos 
fortes, picantes, característicos daquele 
país. Quanta preocupação para que 
todas se sintam bem e não adoeçam. 
Outra preocupação é a segurança de 
quem chega, a sua permanência no país 
e a sua saída. Às vezes correm-se riscos 
por causa da internacionalidade. 
Neste ano, em nossa Casa Geral, em 
Roma, dois eventos internacionais 
aconteceram. Um da Comissão de 

Finanças, com representantes de cinco 
países e outro denominado LAC, no 
qual participaram os Conselhos Gerais 
das Congregações das Irmãs de São 
José de Lyon, Annecy e Chambéry. As 
preocupações se repetem: hospedagem, 
refeições, tradução, transporte, 
entendimento cultural, propostas 
comuns. E, mesmo reconhecendo as 
dificuldades, continuamos afirmando que 
viver numa Congregação Internacional é 
uma riqueza. 
Poderíamos falar também do projeto 
com as Irmãs de São José da China, 
que recebem formação na Província da 
Itália, bem como de nossas jovens Irmãs 

vietnamitas, que integram a comunidade 
das Irmãs na Noruega. Da mesma 
forma, poderíamos falar das nossas 
comunidades internacionais na Tanzânia, 
Moçambique, Itália, República Tcheca, 
França, Bolívia. Não é tão simples 
colocar tudo em comum, mas é um sinal 
evangélico e um testemunho de que é 
possível viver em comunidade, apesar 
de nossas diferenças de cor, de raça, de 
credo, de cultura. 
A internacionalidade ao mesmo tempo 
em que fascina é um desafio para a 
nossa capacidade de ser criativa, de 
nos abrir para o diferente e para as 
diferenças, de crescer na compreensão 
e na tolerância cristãs. Ela questiona 
nossas verdades, nossas crenças, nossas 
concepções religiosas e morais. Ela nos 
faz progredir e nos torna mais humildes, 
pois os encontros e desencontros nos 
fazem amadurecer e nos tornam mais 
flexíveis. Ela exige de nós abertura para 
acolher e respeitar a cultura dos outros 
e a capacidade de reconhecer que 
nenhuma é melhor ou pior. São diferentes 
e demandam um diálogo franco e 
embasado em valores, para que um 
estilo de vida cultural não se sobreponha 
ao outro.
A internacionalidade não é pobreza 
e nem riqueza. A internacionalidade 
é bênção se compartilhada de forma 
madura e respeitosa e quando objetiva o 
crescimento e a busca do bem-comum.

Encontro Internacional da Comissão de Finanças das ISJ de Chambéry

Irmãs do Brasil, Dinamarca, Itália, França/Índia durante o Conselho Amplo 2013
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Sementes de Amor e 
Esperança

A grande celebração do Jubileu 
de Ouro da Província de Porto 
Alegre foi realizada em 17 de 

novembro de 2013. Um dia de Ação de 
Graças com a presença da maioria das 
Irmãs da Província, dos Leigos e Leigas 
do Pequeno Projeto (Associados/as), 
representantes de outras Províncias, 
crianças, jovens, adultos, colaboradores 
e voluntários que participam da vida e 
missão da Província, nos Projetos Sociais 
ou nas Comunidades Eclesiais. A Família 
São José é bem ampla e atinge o mundo 
todo. Percebeu-se, neste dia, o impacto 
que o carisma de Unidade ocasiona na 
sociedade, na igreja, no mundo. Sementes 
de amor e esperança foram lançadas 
e, a seu tempo, brotaram ou brotarão, 
construindo pessoas, educadores, líderes 
de comunidades, de povos, de famílias. 
O número de vocações atraídas à Vida 
Religiosa pelas Irmãs de São José de 
Chambéry, no sul do Brasil, foi muito 
grande desde os primeiros tempos de 
chegada a este solo. A Igreja, através de 

Ir. Ivani Maria Gandini 
Província de Porto Alegre, Brasil

seus Bispos e sacerdotes, foi pedindo a 
presença das Irmãs de São José para a 
educação das crianças e da juventude, 
para o cuidado dos doentes e para a 
pastoral paroquial e catequética. Foram 
assim se abrindo comunidades e, após 
alguns anos, a missão foi elevada a 
Província de Garibaldi. Vocações vinham 

de todos os lugares, foi necessário 
ampliar construções ou fazer novas. Nos 
anos ‘60’, com cerca de mil Irmãs, era 
quase impossível o Conselho Provincial 
atender bem todas as exigências e 
desafios da época. Foi, em 1963, após 
oração, reflexão e discussão, que o 
Conselho Geral aceitou a solicitação de ser 

Celebração festiva dos 50 anos da Província

Celebração festiva dos 50 anos da Província

As Irmãs de São José chegaram ao 
Rio Grande do Sul, sul do Brasil, 
no dia 23 de dezembro de 1898. 
E em 17 de março de 1963 foi 
fundada a Província de Porto Alegre, 
a partir de uma significativa causa 
histórica: “O crescente número de 
Irmãs e obras na Província das 
Irmãs de São José do Rio Grande 
do Sul, com sede em Garibaldi, 
desencadeou a necessidade de 
seu desmembramento em duas 
Províncias, a fim de atender melhor 
a vida e missão das Irmãs”.
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formada mais uma Província: a Província 
de Porto Alegre.
Na época, as Irmãs atuavam em escolas, 
hospitais, creches, asilos, internatos, 
orfanatos e paróquias. Porém, com muito 
empenho, lutas e esforços, superando 
dificuldades, fazendo novas conquistas, 
a Província de Porto Alegre, desde seu 
desmembramento de Garibaldi, procurou 
organizar-se de modo a favorecer o 
diálogo e a participação das Irmãs e 
a responder aos apelos da Igreja e às 
necessidades do povo. Ao longo de 50 
anos, as Irmãs vêm atuando em diferentes 
frentes de missão: educação, saúde, 
pastoral paroquial e familiar, formação 
de lideranças e de mulheres, atividades 
sociais e outras para a defesa e promoção 

da vida. Também, a vida e a missão da 
Irmã de São José cresceram e se tornaram 
mais vibrantes com o engajamento 
de homens e mulheres na vivência de 
nossa espiritualidade e Carisma. Para 
celebrar os 350 anos da Congregação 
e o Ano 2000, a Província tornou-se 
sede do Noviciado Inter do Brasil. A 
vida da Província e de cada membro 
foi e é continuamente alimentada pela 
oração, contemplação, leitura, reuniões 
comunitárias, participação na Eucaristia e 
sendo ‘pão partido e partilhado’. 
É interessante notar que, 50 anos depois 
da formação da Província de Porto 
Alegre, as Províncias e a Região Norte 
e Nordeste do Brasil estão realizando 
um processo de integração: Brasil 

Integrando. O que as leva a pensar nisso 
são, entre outras razões, a diminuição 
de membros, o pequeno número de 
vocações, a falta de pessoas para assumir 
as lideranças. Encontros, seminários, 
oração, reflexão pessoal e comunitária, 
discernimento e escolha de possível 
organização foram realizados até agora. 
Todas as Irmãs estão sendo envolvidas. 
O processo é lento, mas fundamentado 
na contemplação e reflexão da Palavra 
de Deus e na contribuição, seja de 
apoio ou dando sugestões à equipe 
que conduz a caminhada. Desta forma, 
espera-se chegar a bom termo quanto 
à organização, escolha de lideranças e 
resposta à missão que a Igreja e o povo 
solicitam às religiosas, ainda, hoje. 

As Irmãs de Notre Dame de 
la Croix se unem às Irmãs de 
São José

Durante o último Conselho Amplo que 
aconteceu em Garibaldi, Brasil, de 
18 de outubro a 6 de novembro de 

2013, o pedido das Irmãs de Notre Dame 
de la Croix para se unir às Irmãs de São 
José de Chambéry foi aceito oficialmente, 
última etapa da união destes dois grupos 
que têm uma longa história em comum. 
A Fundadora delas, Srta Adèle de 
Murinais, tinha querido se consagrar 
ao Senhor, mas, sendo sua presença 
necessária para a sua família, ela teve 
que renunciar ao seu desejo de entrar 
num mosteiro da Visitação. 
Adèle se esforçava por ajudar, de todos 
os modos possíveis, os habitantes 
da aldeia de Murinais, que está a 70 
quilômetros de Chambéry. Estimulada pela 
sua família e pelo pároco da aldeia, ele 
formou jovens para que ensinassem as 
moças dos arredores do castelo da sua 

Ir. Marie-Pierre Ruche
França

família. Durante a sua formação, algumas 
destas jovens manifestaram o desejo de 
se tornarem religiosas. Não se sentindo 
competente nem digna de lhes dar uma 
formação à vida religiosa, Adèle de 
Murinais pediu este serviço às Irmãs de 
São José de Chambéry que ela conhecia 
porque as havia visto numa aldeia perto 
de Chambéry, onde tinham uma pequena 
escola.  
De acordo com o Arcebispo de Chambéry, 
Madre São João Marcoux respondeu 

favoravelmente a este pedido. Foi 
assim que em março de 1832, três 
jovens chegaram de Murinais em 
Bellecombette para serem formadas 
na vida religiosa. Em outubro deste 
mesmo ano, depois de tomarem o hábito 
religioso, elas retornaram a Murinais e 
se estabeleceram numa casa da aldeia. 
Lá, ainda que a comunidade dela tivesse 
sido colocada sob a proteção de São 
José, chamavam-nas de Irmãs da Santa 
Cruz. Rapidamente, nos anos seguintes, 

Irmã Sally (segunda da esquerda) com um grupo das Irmãs de Notre Dame de la Croix
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outras jovens pediram para se unir a 
elas. Adèle, desta vez, se encarregou 
da formação religiosa delas e, no dia 2 
de julho de 1834, elas pronunciaram os 
votos religiosos. 
Neste trabalho Adèle se deixou guiar 
pelas circunstâncias e achou que não 
seria capaz de continuar nesta jornada 
; ela pediu que as Irmãs de Santa 
Cruz se unissem às Irmãs de São José. 
Foi em 1837. O Bispo não quis dar 
o seu consentimento. Foi assim que 
este pequeno grupo se tornou uma 
congregação religiosa “reconhecida” e 
que Adèle teve que escrever as primeiras 
Constituições, inspirando-se nas das 
congregações existentes e, em particular, 
nas das Irmãs de São José.  
Depois, os caminhos das duas 
congregações se cruzaram várias vezes:
Em 1903, foi em West Hartford; as Irmãs 
de la Croix, tendo deixado a França por 
causa das leis contra as congregações, 
expulsando as religiosas das escolas, 
foram acolhidas por Madre Joséphine. 
Depois de ter exercido seu ministério 
num pequeno orfanato em Florence, 
na Carolina do Sul, elas se reuniram 
no Canadá para trabalhar com os 
Missionários da Salette. 
Entre 1989 e 1994, Irmã Jeanine, a 
atual Superiora Geral, antes que a 
sua congregação tivesse aberto uma 
comunidade nas proximidades, viveu na 
nossa comunidade de Chambéry le Haut, 
quando ela exerceu seu ministério junto 
aos trabalhadores.   
Eleita para um segundo mandato de 
Superiora Geral em 2008, Irmã Jeanine, 
começou a partilhar com seu Conselho a 
preocupação a respeito do futuro da sua 
congregação: efetivo muito reduzido, sem 
entrada de novas vocações, o desejo de 
ficar bem vivas ao serviço do Povo de 

Deus e, ao mesmo tempo, cuidando das 
Irmãs idosas.  
Conhecendo Ir. Maria Clara, então 
Provincial da nossa Província França/
Bélgica, ela lhe pediu para acompanhar 
seu Conselho no seu processo de 
discernimento. Foi pelo intermédio de Ir. 
Maria Clara que o nosso Conselho Amplo 
de 2011 deu uma primeira resposta à 
pergunta das Irmãs de Notre Dame de la 
Croix : “A sua Congregação estaria aberta 
a considerar um pedido futuro para uma 
parceria mais estreita e/ou uma fusão 
se o nosso próximo Capítulo Geral de 
2013 decidisse de fazer a vocês um tal 
pedido?” O Conselho Geral concordou que 
“deveríamos estar abertas a considerar 
um tal pedido se as Irmãs de Notre Dame 
de la Croix decidissem fazê-lo”. Tal foi a 
resposta do Conselho Amplo de 2011. 
Depois de várias etapas (consulta a um 
canonista, à nossa Superiora Geral e 
Conselho, à CICSAL), a Superiora Geral 
das Irmãs de Notre Dame de la Croix 
se encontrou com todas as Irmãs de 
sua Congregação, compreendendo aí 
as mais afastadas geograficamente 
(Canadá e Bélgica) antes que a questão 
fosse retomada e estudada durante o 

Capítulo Geral delas de 2013. No dia 7 de 
agosto de 2013, Irmã Sally enviou este 
pedido, acompanhado das informações 
indispensáveis sobre a Congregação das 
Irmãs de Notre Dame de la Croix, a todas 
as nossas Províncias, Regiões e Missões 
convidando-as a discutir esta questão e 
a enviar as suas respostas para que o 
nosso Conselho Amplo de 2013 pudesse 
considerá-las em seu processo de 
discernimento. Este processo terminou 
por voto escrito e foi por unanimidade 
que os membros do Conselho Amplo 
de 2013 disseram SIM ao pedido das 
Irmãs de Notre Dame de la Croix para 
que se unissem às Irmãs de São José 
de Chambéry. Agora é o tempo para os 
procedimentos canônicos. 
Atualmente a Congregação das Irmãs 
de Notre Dame de la Croix tem 33 Irmãs 
das quais 23 na França, na região de 
Grenoble, seis no Canadá, na Província de 
Saskatchewa, e quatro na Bélgica. 
Os caminhos das Irmãs de Notre Dame 
de la Croix e os das Irmãs de São José 
de Chambéry se cruzaram várias vezes 
ao longo dos tempo. Tornando-nos uma 
só congregação, elas realizam, enfim, o 
desejo inicial da Srta Adèle de Murinais.

novas

 santas

Ir. Louis de Gonzague Viollet (85) França  17/12/2013

Ir. Iride Sonaglio (89) Lagoa Vermelha  02/01/2014

Ir. Valborg Stasiov (98) Dinamarca  09/01/2014

Ir. Maria Odila Lucca (101) Paraná  05/02/2014 

Ir. Annuntiata Kaniampurath  (81) Nagpur  23/02/2014

Antiga Casa Mãe das Irmãs de Notre Dame de la Croix, em Murinais
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Cantai ao Senhor um Canto 
Novo!

As Irmãs de São José completaram, 
em julho de 2013, 10 anos de 
presença em terras moçambicanas. 

Moçambique é uma terra cheia de 
encantos e belezas naturais e também 
de mistérios intuídos nas entrelinhas 
dos ensinamentos tradicionais. O povo 
é determinado em manter sua cultura e 
seus saberes transmitidos de geração 
em geração. Todavia, e sem alternativa, 
pouco a pouco, está abrindo as portas 
aos novos valores do mundo globalizado 
e interagindo com todos os aspectos 
novos da modernidade.
Com muito entusiasmo e alegria, as Irmãs 
de São José contam os primeiros passos 
da convivência, da partilha, do diálogo 
e do conhecimento em Mocimboa, local 
escolhido para sua presença e atuação 
missionária. A alegria de ser presença 
de Unidade fazendo a diferença no meio 
do povo manteve e ainda garante a 
continuidade da Missão.
Na acolhida do povo, em cada rosto 
adulto, jovem, adolescente ou infantil, 
brilha um sorriso, sinal visível de 
esperança. Esperança de superar a 
marca de sofrimento e de abandono, 
causados pela exploração e dominação 
das potências coloniais, ao longo de 
tantos anos. 
Também entre os nativos, quem tem 
melhores condições de vida explora 
irmãos africanos com péssimas 
condições de trabalho, trocando mão 
de obra barata por comida, moradia ou 
roupa. Prevalece o dito popular: “Quem 

tem manda e o resto obedece...”.  As 
pessoas ficam à mercê de empregadores 
sem escrúpulo, vivendo em condições 
indignas, sem acesso à alimentação 
saudável e até à água.    
Frente a essa realidade, nós, Irmãs de 
São José, buscamos marcar presença em 
todos os setores da sociedade e Igreja. 
E assim no meio do mundo adverso, 
caminhamos com os valores evangélicos 
da partilha, da solidariedade e do amor 
à vida acima de qualquer interesse 
econômico. Como em tantos lugares, 
também em Mocimboa da Praia, as 
crianças e mulheres são excluídas social, 
psicológica e economicamente.  É um 
público que mais merece nossa atenção 
e dedicação, através de projetos como 
escolinha, construção de cisternas, 
orientação e formação humana. Para 
resgatar a autoestima, fazemos trabalho 
de socialização e desenvolvimento motor 
e criativo, com as crianças de três a cinco 
anos.
Em algumas aldeias, cuja comunidade se 
dispõe a conservar a limpeza da água e 
contribuir com trabalhos voluntários, são 
construídas cisternas para coletar água 
da chuva. É o Projeto “Água, Fonte de 
Vida”, vindo em socorro das mulheres, 

diante da falta de água. 
Também acompanhamos pessoas 
enfermas e crianças vulneráveis 
e, conforme as necessidades, 
encaminhamos pessoas aos órgãos 
competentes em busca de soluções.
No silêncio, passo a passo, entre 
desafios, a missão vai acontecendo.  O 
pós-guerra, com a ajuda humanitária 
bem atuante, acostumou pessoas a 
receber tudo de graça... É grande o 
desafio de trabalhar a desconstrução 
da dependência e da baixa estima. Com 
afinco, paciência e determinação, já há 
pequenos avanços como fruto da política 
e postura adotada por Congregações 
missionárias e até pelo Governo, de 
trabalhar a promoção do cidadão e 
a autoestima oferecendo meios para 
“aprender a pescar”. Não é fácil manter 
esse foco porque é lenta a mudança de 
paradigmas. Quem chega a entender o 
processo e abraçar a causa, encontra 
a sua liberdade deixando de viver na 
dependência.  
Hoje, já se passaram 10 anos e os 
desafios já são outros, mas não menores. 
Sentimo-nos felizes por fazer parte desta 
história sofrida e tão bela, realizada por 
inspiração e graça do Espírito Santo.

Imãs Severina Lúcia Brogliato, 
Maria Inez Ramos e 
Vilma de Oliveira
Mocimboa da Praia, Moçambique
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Em defesa da Vida

As Irmãs de São José, Província de 
Lagoa Vermelha, estão presentes 
em Concórdia, Santa Catarina, 

estado da região sul do Brasil, desde 
1937. Exercem várias pastorais, dentre 
elas, a Pastoral da Saúde no Hospital São 
Francisco, que pertence à Beneficência 
Camiliana.
Pensando na vida e na saúde, não só das 
pessoas doentes, mas, de modo especial, 
dos cuidadores e das pessoas que se 
envolvem no cuidado do ser humano, 
Irmã Alice Gaio, coordenadora da Pastoral 
da Saúde no Hospital São Francisco, em 
sua missão tem dado atenção especial 
à formação dos agentes de Pastoral. Ir. 
Alice, também atuou como enfermeira 
neste Hospital e totaliza 35 anos de 
presença nesta instituição.
Um dos destaques é o Seminário Anual da 
Pastoral da Saúde que vem acontecendo 
há 13 anos. Nestes seminários são 
abordados diferentes temas de relevância 
social e de formação humana e cristã, que 
contribuem para o desenvolvimento de 
lideranças que atuam na área da saúde 
e da comunidade em geral. No início, 
este era um trabalho modesto o que 
parecia ser apenas mais um “encontro”. 
Contudo, aos poucos, com a divulgação 
do evento e os resultados obtidos pelos 
participantes, os Seminários foram 
tornando-se conhecidos e procurados por 
outras pessoas além da região de Santa 
Catariana.
O último seminário, realizado no dia 24 
de outubro de 2013, unindo-se à Jornada 
Mundial da Juventude, abordou a temática 
central: “A Juventude e a Sociedade” e 
os subtemas foram: “A juventude e seus 
desafios no contexto humano, social 
e espiritual” e “O Profeta do cuidado 
da saúde e dos doentes”. Estiveram 
presentes 1.113 participantes.

Ir. Adelide Canci
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

Atualmente, o Seminário é o maior evento 
nacional da Pastoral da Saúde e já com 
relevo internacional, que abrange não 
só os agentes da pastoral e profissionais 
da saúde, mas a comunidade em geral. 
Este é um momento de formação e 
troca de experiência, que enriquece pela 
diversidade de assuntos abordados e 
excelentes assessores com habilidades 
para ir ao encontro das necessidades 
dos participantes. As inscrições são 
gratuitas, pois a equipe organizadora 
procura envolver empresas e pessoas da 
comunidade que colaboram com doações 
e trabalho gratuito.

Os assessores são escolhidos com 
muito cuidado para que sejam pessoas 
que deixem uma mensagem de vida e 
esperança. O último seminário contou com 
a assessoria de Dom Frei Mário Marquez, 
Bispo da Diocese de Joaçaba e do Padre 
Leo Pessini, Provincial e Presidentes das 
Entidades Camilianas Brasileiras. 
Além de Irmã Alice, todas as Irmãs 
que residem em Concórdia também se 
envolvem no evento, tornando assim mais 
um grande acontecimento promovido pela 
Congregação das Irmãs de São José de 
Chambéry, em defesa da vida e saúde do 
ser humano.
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Compreensão Legal Básica 
para as Mulheres Pobres 
na Índia

Mais de duas mil mulheres de 
quatro aldeias, reunidas na aldeia 
de Bhandara, Distrito de Nagpur, 

no Estado de Maharashtra, Índia, no dia 
9 de novembro de 2013, por ocasião 
do Dia Nacional de Compreensão Legal 
Básica, partilharam suas histórias de 
violência doméstica e o poder que 
elas sentiram interiormente quando 
conheceram os seus direitos legais. 
Advogada por profissão, eu tinha 
educado mulheres sobre seus direitos 
através de um programa de informação 
legal, financiado pelo governo indiano, 
nas aldeias do interior e nas favelas 
de Nagpur. Este é parte de um esforço 
maior para qualificar mulheres e apoiá-
las, quando estão em necessidades, 
com ajuda legal gratuita e a necessária 
intervenção quer nos tribunais ou fora 
deles. 
A realidade é que a maioria das indianas 
vive nas aldeias e mais de 60% delas 
são analfabetas. No entanto, a maioria 
das mulheres educadas não é informada 
legalmente e nem são capazes de exigir 
seus direitos legais. Sem educação 
legal para mulheres, as leis que foram 
aprovadas para qualificá-las, tais como 
a Proteção à Mulher contra a Violência 
Doméstica, aprovada em 2005, na Índia, 
para permitir que a mulher tenha seus 
direitos e viva com dignidade como 
pessoa em seu próprio lar e em seu 
domicílio conjugal, ficam somente nos 
livros. 
A importância da informação legal foi 
vista na reunião de 9 de novembro. As 
mulheres partilharam com liberdade, 
no grupo, como elas ousaram usar 
seus direitos legais em seus lares. Num 
incidente de violência doméstica, uma 

Ir. Philomina Pichappilly
Nagpur, Índia

mulher que estava sendo diariamente 
assediada pelo seu marido bêbado, 
telefonou para a administração local e 
também para a Polícia. A Polícia manteve 
o homem preso até o dia seguinte, 
quando ele teve condições de declarar, 
por escrito, que não cometerá violência 
em casa, tendo as mulheres vizinhas e as 
animadoras locais como testemunhas. 
Outra mulher partilhou um incidente em 
que ela estava sofrendo violência por 
parte de seu marido, do seu sogro e 
da sua sogra. Incapaz de sofrer mais, 
ela decidiu pegar os itens do seu dote 
e sair de casa quando ela soube, no 
seminário sobre informação legal, que os 
itens do dote ou os presentes recebidos 
por ela durante o seu casamento, eram 
sua propriedade exclusiva. Quando 
ela tentou levar as coisas, o marido 
a impediu e bateu nela com muita 
brutalidade. O grupo de mulheres da 
aldeia ajudou-a remover as coisas do 
dote, ajudou-a alugar uma casa e ficar 
longe do seu marido e dos membros 
da sua família. Elas também pediram a 
proteção da polícia. Depois de um mês, 
o marido pediu às mulheres do grupo 
para serem as mediadoras entre ele e a 
mulher e os ajudassem a se reunirem. 
Há muitas outras histórias semelhantes 
que mostram a importância da educação 

legal e como ela ajuda as mulheres a se 
sentirem pessoas dignas. “Conhecimento 
é poder”, disse uma das mulheres. 
No final deste processo, elas, 
coletivamente, fizeram o compromisso de 
reconhecer as formas sutis de violência 
e neutralizá-las em seus próprios lares e 
nas aldeias. 

Reunião de mulheres na aldeia Bhandara, 
Nagpur, Índia

Ir. Philo ensinando compreensão legal básica 
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Viagem de Estudos a Israel

Ir. Katia Rejane Sassi
Província de Porto Alegre, Brasil

Participei de uma viagem de estudos 
a Israel, de 23 de outubro a 
sete de novembro de 2013. Foi 

promovida pelo Programa de Pós-
Graduação da Escola Superior de 
Teologia, de São Leopoldo, onde estou 
concluindo o mestrado em Bíblia. 
O nosso grupo de estudos era formado 
por três professores e 22 participantes 
de diferentes igrejas cristãs e regiões do 
Brasil. Uma experiência ecumênica de 
unidade na diversidade. 
Em Israel, foram 15 dias de uma intensa 
jornada de estudos. Não seguimos o 
circuito do turismo, mas priorizamos os 
sítios arqueológicos de norte a sul, de 
leste a oeste de Israel. Cada novo dia, 
de mochila nas costas, visitamos vários 
lugares marcados pela geografia e pela 
história do povo da Bíblia. 
Tivemos a oportunidade de visitar em 
torno de 47 locais históricos e sítios 
arqueológicos mencionados no Antigo 
e Novo Testamento. Cada lugar, de 2 
a 10 mil anos de história, tinha alguma 
peculiaridade que nos surpreendia: 
muralhas, portões, cisternas de 
captação de água, teatros, templos, 
palácios, túneis, armazéns, cerâmicas... 
que revelavam camadas de diferentes 
populações ao longo dos milênios.  
Para mim, o cheiro, o tato, a visão e os 
sons de cada ambiente ofereceram uma 
perspectiva singular sobre a narrativa 
bíblica em cada um desses espaços. 
Das descobertas arqueológicas, dos 
locais históricos ou da realidade do 
país destaco algumas experiências que 
me tocaram. Nos primeiros cinco dias, 
ficamos hospedados em Belém, uma 
cidade palestina, cercada por um muro 
com cerca de oito metros de altura e 
com suas entradas e saídas controladas 
pela segurança israelense. Este foi o 

primeiro impacto. Não há como estar em 
Israel sem perceber o conflito político 
e religioso por disputa de território 
entre judeus e palestinos. Nestes dias 
em Belém, tivemos a oportunidade de 
conversar com o Pós-doutor Mitri Raheb, 
cristão luterano palestino, sobre o 
conflito e as tentativas de negociação de 

No sítio arqueológico de Berseba, cidade do deserto sul de Judá, associada com as mães e 
pais bíblicos.

paz ainda não resolvidas. 
Em Belém, é impossível não ficar 
emocionada ao visitar a Igreja da 
Natividade. Desde a entrada, temos 
que nos curvar ao passar pela pequena 
porta da Igreja, a “porta da humildade”. 
Ao descer à gruta que, conforme a 
tradição marca o local do nascimento 

O grupo de estudos aos pés do Monte Hermon
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de Jesus, encontramos a estrela com 14 
pontas, representando as 14 gerações 
da genealogia de Jesus (Mt 1,1-17).  
Sentimo-nos envolvidos pelo mistério do 
divino que se faz humano no movimento 
de baixar-se, descer, encarnar-se...
Na visita a Jerusalém, cidade histórica 
para judeus, cristãos e muçulmanos 
fiz uma experiência inter-religiosa de 
respeito pela diversidade de locais 
sagrados (igreja, mesquita e sinagoga), 
vestes, jeitos de rezar e dias sagrados. 
Da mesma forma, como lugar de 
encontro dos povos na diversidade de 
rostos, culturas e línguas dos peregrinos.
Nos sítios arqueológicos escavados e 
visitados, a história pulsa nas pedras, 
nos caminhos, nas casas e nos objetos 
encontrados que um dia foi utilizado por 
alguém. 
Considerei espetacular, as fortalezas de 
Herodium e Massada pela sua grandeza 
no topo da montanha e colina. Refúgio 
para Herodes e sua família, não faltava 
todo conforto real. Durante a guerra 
judaica (66-73 d.C.) estes lugares foram 
tomadas e se tornaram os últimos focos 
de resistência dos revolucionários contra 
o império romano. Percebe-se que, 
por um lado, a arqueologia consegue 
revelar as marcas dos poderosos. Mas é 
preciso também olhar para essas obras 
monumentais a partir da perspectiva 
do povo humilde que construiu as 
fortalezas para o rei Herodes, à custa 
de muito trabalho escravo e pesados 
impostos. Por isso, nota-se que as 
descobertas arqueológicas estão sujeitas Na Igreja da Natividade, em Belém

A Federação Americana 
Começa Programa de 
Desenvolvimento de Liderança
Ir. Barbara A. Bozak
Estados Unidos

A Federação Americana das Irmãs de 
São José começou um Programa de 
Liderança em dezembro de 2013. 

O nome do programa: “ISJ: Líderes como 
Fermento”, reflete a crença de que cada 
Irmã de São José é uma líder onde quer 
que ela esteja, e é uma força para a 
transformação da sociedade assim como 
o fermento transforma farinha e água 

em pão. Vinte e oito Irmãs de São José, 
representando 13 congregações de todo 
Estados Unidos, estão participando neste 
programa de um ano de duração, que 
será repetido nos próximos anos. 
Como programa com duração de um 

a  interpretações que são influenciadas, 
inevitavelmente, por premissas 
ideológicas. Para mim, fica o desafio 
de olhar as escavações arqueológicas, 
a partir da história de resistência dos 
pequenos e oprimidos. 
A passagem pelas cidades da região 
da Galileia, próximas ao lago de 
Tiberíades, reavivou dentro de nós 
os passos itinerantes de Jesus, 
testemunhado nos evangelhos. A vivência 
contextualizada despertou em mim 
uma nova sensibilidade para a leitura, 
a interpretação dos textos bíblicos e a 
reinterpretação das origens de nossa fé. 
Pois, até então, os lugares existiam na 
imaginação ou a partir das informações 
de livros.
Mesmo que a arqueologia não consiga 
provar a veracidade de muitos relatos 

bíblicos, essa foi uma experiência que fez 
a Bíblia pulsar dentro de mim. Em Israel 
pude, de fato, ouvir as pedras falarem, 
vivenciando um processo de imersão 
na história e na cultura daquele povo. 
As informações dos guias locais foram 
capazes de “fazer ver” os povos antigos 
vivendo em meio a tantas pedras e 
ruínas. Porém, nota-se que a arqueologia 
tem dificuldade para encontrar os rastros 
do cotidiano do povo das aldeias, em 
especial, das mulheres, pois esses são 
rapidamente apagados pelo tempo.
Concluindo, a viagem de estudos foi uma 
experiência emocionante em cada palmo 
deste chão.  Terra e história marcadas 
por conflitos, destruição, resistência e 
conquistas, seja no passado ou nos dias 
atuais. Uma história de fé, de busca por 
liberdade e shalom.
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Todas as participantes, mentoras e apresentadoras durante a reunião

ano, “Líderes como Fermento” oferece 
às participantes tanto informação 
como fóruns para processar estas 
informações. Ele começa e termina 
com uma reunião de cinco dias e inclui 
módulos mensais de aprendizagem. Em 
preparação para a primeira reunião, 
cada participante teve que completar 
uma pesquisa online sobre liderança 
e pedir a dez ou mais pessoas que 
a conheçam, que fizessem o mesmo. 
Esta ferramenta avalia as habilidades 
de liderança da pessoa e assim, cada 
participante descobre seus pontos 
fortes e as áreas onde precisa crescer. 
Com base nisto, ela define um plano de 
desenvolvimento pessoal de liderança 
com metas a serem alcançadas ao longo 
do ano. Através deste processo, ela está 
em contato regular com uma mentora, 
uma Irmã de São José com experiência 
de liderança, que a acompanha nesta 
jornada de crescimento pessoal. 
O primeiro encontro foi aberto com uma 
bela celebração que usou a imagem 
do fermento, imagem tecida através 
da oração de cada dia: Fermento do 
Paciente Devir, Fermento do Insight, 
Fermento do Abraço, Fermento da 
Compaixão e Fermento na Igreja e 
no Mundo. Cada dia foi focado num 
único tema, desenvolvido por uma 
apresentadora. No primeiro dia, Dolores 
Clerico, ISJ de Filadélfia, fundamentou 
tudo no carisma e na sabedoria do 

Pe. Médaille, unindo liderança com as 
qualidades atribuídas às duas Trindades: 
amor inclusivo, despojamento, o amor 
que tudo permeia, zelo, coração 
contemplativo e ‘cordial’ caridade. No 
segundo dia Peggy McAlister, do Círculo 
de Liderança, a organização responsável 
pela ferramenta de avaliação de 
liderança, liderou o grupo num 
processo que as ajudou a estar mais em 
contato com as suas próprias margens 
de crescimento. Lynn Levo, ISJ de 
Carondolet – Albany, passou o terceiro 
dia mostrando os diferentes aspectos da 
“Liderança Espiritualmente Inteligente”, 
incluindo a importância do conhecimento 
pessoal, da inteligência emocional e 
de como evitar ficar sobrecarregada 
e sem forças. Todas concordaram que 
as colocações do primeiro dia foram 

ricas e desafiantes, dando a todas as 
presentes muito material para reflexão 
nos próximos meses. 
Durante o primeiro encontro, tanto as 
participantes como as mentoras se 
organizaram por grupos de mesas com 
quem elas partilharam os insights. Como 
meio de uma conversa continuada e 
apoio mútuo, foi pedido a cada grupo, 
que se reuniu por mesas, que se 
encontrassem regularmente, durante o 
ano, usando a tecnologia disponível.  
Isto foi apenas o começo de uma jornada 
de um ano, durante o qual participante 
e mentoras aprenderão, umas com as 
outras, e as 28 participantes crescerão 
em suas próprias capacidades de 
liderança para o benefício da Federação, 
das congregações individualmente, da 
Igreja e do mundo.

Grupo de mesa partilhando seus insights, incluindo Ir. Kristin Johnsen à esquerda
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Partilhando nossa inserção 
missionária na Tanzânia

A inspiração de João Pedro Médaille 
continua sendo, hoje, um desafio 
que nos impulsiona a crescer 

cada vez mais na intimidade com 
Deus, de forma a sermos capazes de 
fazer nossos os seus projetos. Nosso 
fundador, há mais de três séculos e 
meio, se sensibilizou com os gritos que 
a realidade de desunião e de sofrimento 

Ir. Valesca Orsi e Ir. Josiane Mota
Tanzânia

fizeram chegar até ele e, junto com 
mulheres generosas e audaciosas, 
encontraram uma forma de responder 
a esses gritos. Dessa forma, dessa 
generosidade e audácia somos herdeiras 
e, esse legado impele-nos a continuar 
hoje essa história de forma fiel e 
generosa. 
Em Msalaba Mkuu, uma pequena 
vila, situada no leste da África, e 
desconhecida do mundo desenvolvido 
e industrializado, estamos junto a um 
povo que vive de forma simples, tirando 
seu sustento da terra, através de uma 
lavoura ainda à base de enxada e do 
esforço físico apenas. Um povo para o 

qual a maior ambição parece ser ter o 
que comer e condições de festejar todas 
as situações da vida. Outro testemunho 
que temos a partir desse povo é sua fé e 
sua pertença à Igreja, da qual se sentem 
filhos e colaboradores. A seu modo, e até 
onde a realidade e a cultura permitem, 
eles amam sua Igreja. Conseguem 
levar adiante, a partir do seu esforço, 
uma Igreja que, por muito tempo, foi 
coordenada pelos alemães dos quais 
herdaram um grande testemunho de zelo 
missionário.
Nossa comunidade, que é formadora, 
tenta ser também uma presença simples 
e sensível junto a esse povo, respeitando 
sua cultura e aprendendo dela, sem 
esquecer o quão desafiador é por se 
tratar de costumes tão diferentes. Porém, 
somos acolhidas e estamos fazendo 
caminhos. Cada trecho percorrido e/ou 
refeito nos sinaliza a grande meta que 
temos. Entendemos que ser comunidade 
formadora é viver de forma simples, 
mas verdadeira nessa cultura; onde as 
jovens nos percebam como mulheres 
que incorporam uma forma particular de 
viver, já que temos a singularidade do 
carisma, numa cultura e a partir de seus 
valores. Queremos que nossas atividades 
sejam um sinal de nossa missão, 
intercalado com a gratuidade própria 
desse povo, que muitas vezes parece 
andar ao compasso da natureza, sem 
as correrias e a ambição dos grandes 
centros, onde, o tempo é vivido como 
espaço e os ponteiros do relógio não são 
imperativos para a vida diária. 


