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O Sagrado Ouvir – 
Direção Espiritual

O segundo programa de Treinamento 
em Direção Espiritual para as Irmãs 
na Índia, sob a hábil orientação 

de Ir. Jean Sauntry, dos Estados Unidos, 
aconteceu em Tanmaya, Bhopal, de 28 
de fevereiro a 25 de março de 2014. As 
duas fases seguintes deste programa 
acontecerão em outubro de 2014 e em 
março de 2015.
Eu fui uma das muitas Irmãs das quatro 
províncias da Índia a participar nesta 
experiência maravilhosa onde cada 
participante é ajudada a ser Ajuda para 
o outro. Estamos aprendendo a como 
prestar atenção à comunicação de Deus 
e como responder e crescer na relação 
com Deus e com a outra pessoa vista nas 
experiências humanas diárias. 
Hoje, mais do que em qualquer outro 
tempo, há maior necessidade de Direção 

Espiritual e de treinamento para Diretores 
Espirituais. O mundo está realmente 
sedento de homens e mulheres que 
conheçam e amem a Deus e que 
sejam capazes de ajudar os outros a 
descobrir Deus em suas experiências e 
a desenvolver um crescente senso de 
relação com Deus e com os outros. Daí a 
necessidade de Direção Espiritual que vai 
acender a chama espiritual em cada ser 
humano. 
A Índia tem uma cultura, espiritualidade 
e tradição maravilhosas para fazer o 
bem. Apreciamos o bom andamento 
das famílias, os vizinhos amigáveis e os 
jovens respeitosos. Há uma aceitação 
geral de religiões diferentes, um grande 
interesse na educação e um sistema legal 
razoavelmente bom. 
Na Índia ainda temos muitas vocações, 
a maioria vinda da baixa classe média/ 
de famílias de castas. Nossas jovens 
em formação são muito talentosas, 

Ir. Philomina Pazhuruparambil
Conselho Geral
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com muitos dons, motivadas e 
generosas. Até certo ponto, elas estão 
abertas à orientação espiritual e ao 
acompanhamento. Elas têm cursos sobre 
carisma, espiritualidade, discernimento 
inaciano. No entanto, vemos também 
a falta de prestação de contas e de 

profundidade espiritual, tendo algumas 
nenhum desejo de nenhum tipo de 
orientação espiritual. Temos notado 
a falta de discernimento adequado, 
especialmente entre as que pensam em 
deixar a Congregação. 
O desafio que enfrentamos hoje é treinar 

as nossas jovens religiosas a serem 
mulheres comprometidas, cheias de 
amor, integridade e visão. Então elas 
testemunharão o amor e a compaixão de 
Deus, defenderão a verdade e a justiça e 
serão uma boa nova para os pobres. Elas 
também serão capazes de trabalhar com 
os leigos e de criar comunidades de amor, 
unidas na busca de Deus e não divididas 
por jogos de poder e mesquinhez. 
O que é necessário são mulheres de visão, 
de coragem e de amor que queiram servir 
seus irmãos e irmãs no espírito de Jesus 
e que procurem seu caminho interior, 
caminho que vale à pena buscar. Nós que 
estamos sendo treinadas como Diretoras 
Espirituais temos o desafio de promover 
a importância da direção espiritual, 
especialmente na formação inicial.

Ir. Jean Sauntry dá instruções para o grupo

Falar contra o Tráfico
Ir. Linda Pepe
JPIC - EUA

Porque FazeMos o que nós FazeMos

Em 2006, as Irmãs de São José de 
Chambéry emitiram uma Declaração 
como Corpo Congregacional sobre 

o Tráfico. Esta Declaração foi assinada 
pelo Conselho Geral anterior em nome 
das Irmãs e das Associadas /LLPP 
da Congregação e enviada ao nosso 
Embaixador nas Nações Unidas assim 
como aos nosso líderes e autoridades de 
governo (Esta declaração foi publicada 
no nosso site: www.csjchambery.org). 
Com os Jogos da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, no mês de junho, a 
Comissão JPIC está propondo uma ação 
da Congregação usando a Declaração 
sobre o Tráfico. 
Os grandes eventos de esporte, 
independentemente do país que os 
acolhem, proporcionam a oportunidade 
para traficantes de trabalho e do sexo 
fornecerem vários serviços para os que 

participam. Levantando a nossa voz 
corporativa, denunciamos a natureza 
desumana e exploradora do tráfico, 
assim como despertamos a consciência 
nos patrocinadores e apoiadores desses 
grandes eventos de que há um grande 
aumento de pessoas traficadas nestes 
eventos. Para aumentar globalmente a 
consciência desta realidade, sugerimos 
que cada Província e Região use esta 
ocasião para tornar pública a nossa 
Declaração sobre o Tráfico. 
Será pedido às Irmãs de Contato de 
cada Província e Região que investiguem 
se os Jogos da Copa do Mundo são 
patrocinados por qualquer grande 
empresa ou corporações em seu país. 
Se houver patrocinadores no seu país, 
pedimos que a Declaração Corporativa 
sobre o Tráfico, assinada pela Provincial 
ou pela liderança Regional, em nome 
das Irmãs e das LLPP na Província ou 
da Região, seja enviada para os CEOs/
Diretores das várias corporações. 
Levantamos nossas vozes por causa 

dos fatos a respeito do tráfico humano. 
Cerca de 1 a 4 milhões de pessoas são 
traficadas anualmente no mundo, de 
acordo com os números das Nações 
Unidas. Deste número, mais de 90% são 
mulheres, jovens e crianças. O tráfico 
humano ocorre não só para exploração 
sexual ou de trabalho, mas também 
para coleta de órgãos. O aquecimento 
global e os severos desastres naturais 
têm deixado milhões de pessoas sem 
teto e empobrecidas, o que tem criado 
pessoas desesperadas, facilmente 
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Uma Irmã Itinerante

Um dia, quando passeava, admirando 
o campo da minha querida aldeia, 
contemplando a natureza, senti 

no meu coração um grande amor pelas 
crianças. 
Eu queria educar essas crianças 
na catequese, ensinar-lhes a rezar 
admirando a maravilhosa natureza. 
Assim, comecei a dar aulas de catequese 
na paróquia. Um dia importante na minha 
vida foi quando um Padre Redentorista 

Ir. Chiara Frallicciardi
Itália

me chamou e disse: Franca, Jesus 
quer de você muitas coisas. Assim 
começou o meu “Segue-me” a Jesus. 
Finalmente, entre lutas e alegrias entrei 
no Instituto das Irmãs de São José de 
Chambéry e dei início à minha vida 
religiosa. As superioras, apreciando a 
minha predisposição à generosidade e à 
disponibilidade, me enviaram a diversas 
comunidades, lá onde se precisava de 
algum serviço. Em particular, a minha 
missão aconteceu principalmente entre 
os jovens, que segui na vida pastoral da 
paróquia. 
Passei muitos anos com os pequenos 
que, na nossa escola, frequentavam o 

Maternal, mas os anos mais belos e que 
pediram um sacrifício particular foram os 
que passei em Santo Padre delle Perriere, 
um distrito na zona rural de Marsala, na 
Sicília. Este local está cheio de imigrantes 
vindos do norte da África. A qualquer 
dia e a qualquer hora os Tunisianos 
batiam à porta para pedir comida e 
outras necessidades básicas. Nós, as 
Irmãs da comunidade, estávamos sempre 
disponíveis e prontas a responder a 
qualquer pedido. Além disso, o Santuário 
de São Francisco de Paula foi confiado 
aos nossos cuidados e exigia a presença 
contínua de uma de nós e eu assumi o 
compromisso com o apostolado para a 
evangelização. 
Posso dizer que onde estive sempre 
esteve a ajuda de Deus que trabalhou em 
mim e nas minhas Irmãs, chamadas, como 
eu, para trabalhar em diversas áreas: nas 
famílias, em vários grupos paroquiais: 
tudo foi obra de Deus! A paz e a alegria 
inundavam o meu coração, mesmo nos 
momentos mais difíceis porque os que 
trabalham no Reino de Deus, como Jesus, 
precisam abraçar a sua cruz. 
Ainda hoje continuo a minha missão de 
comunhão na comunidade de Casaletto, 
fazendo-me disponível no cuidado da 
igreja do Instituto e na portaria onde 
é sempre necessária uma palavra de 
acolhimento caloroso para as pessoas 
que frequentam a nossa casa e 
participam da missa na comunidade.

Irmã Clara na Portaria 

exploradas pelos traficantes humanos. 
O tráfico humano é um fenômeno global, 
que é alimentado pela pobreza e a 
discriminação de gênero. 
O Concílio Vaticano II declarou que “a 
escravidão, a prostituição, o mercado 
de mulheres e jovens e as infames 
condições de trabalho em que as 
pessoas são tratadas como meros 
instrumentos e não como pessoas 
livres e responsáveis são ‘situações 
vergonhosas’ que arruínam a civilização 

humana, desonram os que agem deste 
modo e ofendem profundamente a honra 
do Criador”.
Nossas Irmãs e as LLPP no Brasil estão 
em melhores condições de ter um 
grande impacto nos jogos. Muitas delas 
já se uniram aos seus Bispos locais 
que escolheram o mal do Tráfico como 
tema durante a Quaresma. Que tempo 
melhor do que o atua para reapresentar 
a Declaração como Corpo das Irmãs de 
São José de Chambéry?
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Experiências que Transformam

O estado do Maranhão, nordeste 
brasileiro, é um dos mais pobres 
do país, onde a concentração 

fundiária, os enormes conflitos agrários, 
o analfabetismo, também político, são 
enormes desafios à Igreja, para nosso 
“ser missionária”. O sofrimento do 
povo é um clamor que sobe aos céus 
continuamente. E a opção pelos pobres 
nem sempre é bem compreendida e 
assumida por toda a Igreja. Mateus 
25,35-40 chega ao meu coração, aos 
meus ouvidos e me move a buscar juntos 
com outra e outros a ser solidária, sem 
ser assistencialista. Descobri no rosto 

Ir. Ana Amélia de Oliveira 
Miranda
Região N/NE, Brasil

do faminto, do peregrino, do doente, do 
injustiçado o rosto de Cristo, e isto gera 
em mim uma forte convicção e me leva a 
um compromisso evangelizador.
Meu itinerário de vida pessoal, há anos 
inserida nesta difícil realidade, tem 
conexão com a história das organizações 
populares no Brasil. Marcar presença 
no meio rural e ouvir o grito dos 
trabalhadores rurais levou-me, junto com 
outras lideranças, a criar a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) no Maranhão, 
a fim de apoiar a organização dos 
trabalhadores rurais, suas lutas por 
direitos, por terra, por vida digna.
Coordenei a CPT na Diocese de Balsas, 
região sul do Estado do Maranhão, num 
período muito duro: de perseguição, de 
conflitos e até mesmo por ser mulher, 
pouco valorizada, mas não deixei de 
ser uma presença solidária, de apoio e 
incentivo a uma pastoral de conjunto. 
Participar destas organizações populares, 
a nível diocesano e regional, foi muito 
enriquecedor, pelo companheirismo, 
crescimento da mística, da consciência e 
da espiritualidade libertadora. Fui também 
coordenadora de Pastoral da Diocese de 
Balsas por três períodos, mais de 11 anos 
em que sofri e chorei, mas assumi como 
mulher e religiosa este papel na Igreja e 
na Sociedade, apoiando muito os leigos 
no seu protagonismo.
Este processo evangelizador, metodologia 
e prática, é ilumidada por Jesus Cristo, seu 
Projeto de Vida, pela palavra de Deus e 
muito nos tem ajudado no conhecimento 

da Bíblia, da Leitura Popular, da Leitura 
Orante da Bíblia. O povo ama a Palavra 
de Deus, ama a Bíblia, lembro-me de um 
animador, bem velhinho que me dizia ter 
só 40 anos, e eu admirada perguntei 
por que, ele me respondeu “depois que 
conheci a Bíblia, nasci de novo, agora eu 
conto meus anos só a partir daí”. Esta 
experiência, não quer dizer só o texto em 
si, mas a experiência de aliança com o 
Deus do Povo, experiencia nova que as 
pastorais sociais têm ajudado o povo a 
se tornar o “Povo de Deus”, descobrindo 
também o rosto de Mãe, rosto humano de 
Deus.
À luz do Mistério da Encarnação de nossa 
espiritualidade, nestes últimos 12 anos, 
estou aprofundando uma experiência 
concreta junto aos povos indígenas, 
uma aproximação respeitosa, amiga e 
solidária. Tenho aprendido muito deles, 
a simplicidade, os valores, o amor à mãe 
Terra e à natureza, a reciprocidade, o 
viver com o necessário, o comunitário, o 
coletivo... Nossas linhas de ação são um 
incentivo à sua organização e articulação, 
a busca de seus direitos a terra, 
identidade étnica, cultura, educação, 
saúde...
Sonho com uma Nova Igreja, Nova 
Sociedade e Novo Mundo. É na 
simplicidade da Irmã de São José, com 
a minha vida, com a espiritualidade 
cultivada, com os pés da realidade e em 
parceria com muitas lideranças, que estou 
vivendo o carisma de Unidade a serviço 
da Vida. 

novas

 santas

Ir. Marie Lucienne Boyer (98) França  27/02/2014
Ir. Maria Fanny Bonotto (87) Paraná  03/03/2014
Ir. Heloisa Aresi (94) Lagoa Vermelha  03/03/2014
Ir. Marybeth Harrington (87) EUA  03/03/2014
Ir. Madeleine Grillet (97) França  05/03/2014
Ir. Marcelina Venturi (74) Paraná  11/03/2014
Ir. Mary Delphine Chakanal (79) Tanmaya  19/03/2014 
Ir. Antonieta Maria Bernardes (97) São Paulo  07/04/2014
Ir. Carmeline Joseph (86) Paquistão  10/04/2014
Ir. Francis Xavier Vadakekara (77) Tanmaya  11/04/2014
Ir. Claire Gonthier (91) França  14/04/2014
Ir. Maria Edith Tasca (98) Porto Alegre  18/04/2014
Ir. Emilia Margonari (82) São Paulo  21/04/2014
Ir. Ethel McIlvain (92) EUA  26/04/2014
Ir. Iracema de Carvalho (84) São Paulo  27/04/2014
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Sempre do Lado de Fora, mas 
Olhando para Dentro

Nossas experiências de viver e de 
trabalhar aqui na Tanzânia têm 
aberto nossos olhos de modos 

inesperados às vidas marginalizadas 
dos refugiados e imigrantes em todo o 
mundo. Aqui, nós somos “wazungu” – os 
estrangeiros – que vivemos no meio do 
nosso “caro próximo” que continuamente 
nos mostra como somos diferentes deles. 
“Wazungu” é uma palavra Kiswahali que 
quer dizer “pessoas que não são negras 
africanas; estranhas, estrangeiras”. Este 
conceito está profundamente embebido 
na cultura e isto fica claro quando as 
crianças nos chamam de “mzungu” (uma 
estrangeira) e nos apontam. 
Não importa que tentemos ser sinais 
bem visíveis do Amor de Deus Todo 
Inclusivo. Não importa que continuamente 
trabalhemos para estabelecer relações 
positivas com o povo: próximo 
(literalmente), colaboradores e 
funcionários, gente de negócio com 
os quais nos relacionamos, com os 
fiéis da comunidade. Não importa que 
estejamos comprometidas em aprender 
a língua nacional e apreciemos os muitos 
elementos positivos da sua cultura e 
história. Não importa que a nossa pele 
seja branca-rosada ou “café com leite” 
que não é tão diferente da grande 
variedade dos tons de pele negra que 
vemos ao redor de nós. Não importa 
que conheçamos a herança negativa 
(assim como a positiva) deixada no país 
pelos missionários estrangeiros desde o 
primeiro assentamento no século XIX. Nós 
somos “wazungu”.
O Capítulo de 2009 das Irmãs de São 
José de Chambéry nos chama claramente 
para estarmos nas margens e para 
ter uma sensibilidade particular pelos 

Ir. Jackie Goodin
Tanzânia

refugiados e imigrantes, um desafio que 
nós, da família de São José, abraçamos. 
Há sempre uma fronteira a ser 
ultrapassada pelo bem do ‘outro’. E 
fazemos isto com todo o amor que 
temos. Sabemos que deixar a nossa 
cultura – física e psicologicamente – 
envolve transições e transformações 
dolorosas. É preciso muito tempo para 
aceitar de verdade a nova cultura tão 
confortavelmente.
Não desejamos a ninguém a mágoa, raiva, 
confusão, desamparo como “wazungu”. 
Mas, quando olhamos para os refugiados 
e os imigrantes em nossos países de 
origem, sabemos bem o que eles estão 
sentindo. E podemos ver a nós mesmas 
como as que chamamos, como caçoad, 
“wazungu” nos nossos países, com 
facilidade virando as costas para os que 
são diferentes de nós, não agindo como 
próximo. 
Às vezes o país de adoção é 
calorosamente acolhedor e, às vezes 
rejeita cruel e abertamente. As 

políticas nacionais não são a medida 
da hospitalidade, mas o acolhimento do 
dia a dia é outra realidade. Podemos 
sorrir para uma pessoa de cor diferente, 
de língua ou modo de viver diferentes, 
mas, na realidade, sentir justamente o 
oposto. Podemos dizer “Boas vindas”, 
mas queremos dizer “vai embora se você 
não fala a minha língua, não conhece os 
nossos costumes, não é como nós”.
Nosso mundo está ficando cada vez 
menor, as fronteiras naturais tem menos 
significado. Somos povo peregrino pela 
fé e em volta de nós há peregrinos 
buscando paz, oportunidade, liberdade, 
respeito, objetivo na vida. 
É um desafio real sair de nossa cultura 
e ver o mundo com os olhos dos outros, 
para usar os nossos sentimentos que 
machucam e rejeitam como uma abertura 
para aprender mais sobre a experiência 
dos outros, o verdadeiro acolhimento de 
quem é diferente, para nos tornarmos a 
família humana que Deus sempre desejou 
para nós.

Irmãs Clementina (Conselho Geral), Priscilla (Índia), Eliane (Brasil), Jackie (Estados Unidos), 
Sally (Conselho Geral), Valesca (Brasil), Frances (Canadá)
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Alternativas de Vida

Normalmente a palavra “Amazonas” 
soa como música aos ouvidos 
do mundo inteiro. A imaginação 

coletiva traz uma representação de 
grande beleza: um santuário preservado 
da ganância das civilizações: florestas 
virgens povoadas de animais e pássaros, 
águas sem fim refletindo o infinito dos 
céus e povos livres gerindo seu próprio 
caminho. São locais onde só se pode 
chegar de canoa a remo ou em trilhas 
pelas matas.
Nossa Comunidade, no entanto, situa-se 
em outra realidade: a das periferias de 
uma grande cidade. O bairro Nova Vitória, 
onde está nossa residência, é resultado 
de ocupação urbana bastante recente. A 
opção pelas periferias – para nós opção, 
mas para o povo é a única alternativa 
– implica em alguns “privilégios” como: 
infraestrutura precária e serviços públicos 
básicos irregulares, insuficientes ou 
inexistentes: água, energia elétrica, 
correios, transporte coletivo, educação, 
saúde e segurança. O bairro Nova Vitória, 
situado na Zona Leste, a mais populosa 
de Manaus, é conhecido e temido pela 
criminalidade, tráfico e consumo de 
drogas, insegurança, o que lhe confere o 
título de zona vermelha. 
Neste contexto queremos abordar 
a questão da mulher. É uma das 
prioridades que elegemos desde que 
aqui chegamos. Em sua maioria, as 
mulheres não trabalham fora de casa, 
são pobres, carregadas de filhos, tem 
baixa escolaridade, pouca iniciativa 
para melhorar suas condições de vida 
ainda que o desejem. Tornam-se assim 
extremamente dependentes de seus 
maridos ou companheiros. Muitas são 
por eles ameaçadas e agredidas moral e 
fisicamente. 
Nesta diversidade buscamos a riqueza 
e o desafio da promoção humana, do 
despertar e desenvolver potencialidades. 
Uma alternativa que encontrou boa 

receptividade foi a formação de Grupo 
de Artesanato com várias atividades: 
bordados, pintura em tecido, crochê, 
macramê, vagonite e aproveitamento de 
materiais recicláveis. A Congregação apoia 
com recursos do Fundo Missionário para 
viabilizar o início das atividades e o grupo 
gradativamente, ao comercializar seus 
trabalhos, renova o estoque de material. A 
venda é realizada como grupo, através de 
bazar, ou individualmente. 
Duas vezes por semana, durante três 
horas, as atividades são comunitárias. 
A proposta não é somente de 
aprendizagem, na forma de curso. O 
mesmo grupo tem continuidade; iniciou 
há três anos. Renova-se com certeza, 
pois uma das características da ocupação 
urbana é a mobilidade. A convivência, 
promovendo a partilha de habilidades e 
de vida é um dos principais objetivos do 
grupo. Assim criam-se laços de amizade, 
solidariedade e entre ajuda: enquanto 

tecem com cuidado os fios do crochê 
e do macramê, vão também trazendo 
ao consciente suas problemáticas, 
exteriorizando e curando suas feridas. 
Enquanto o pincel dá colorido ao traçado 
do pano, cada uma está, igualmente, 
dando novas tonalidades à sua própria 
vida. Tarefa fácil? Na aprendizagem 
podemos afirmar que sim, pois são 
mulheres inteligentes, interessadas e 
habilidosas e vê-se logo o resultado 
no trabalho de suas mãos. A mudança 
de vida se torna um pouco mais lenta, 
mas igualmente perceptível e tem um 
sabor todo especial quando dito por elas 
mesmas.
Com estas mulheres, vivenciamos nosso 
carisma, descobrimos novas faces do 
amor misericordioso de nosso Deus, da 
Comunhão-Trindade. A acolhida livre de 
preconceitos, de estreitamentos morais 
e religiosos, tolerante nas diferenças 
liberta, faz feliz a elas e a nós.

Ir. Hilda Maria Riva
Região N/NE, Brasil

 Ir. Hilda, ao fundo em pé, orientando atividade de pintura

Mulheres com seus trabalhos de pintura 
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Ouvir a Voz das Mulheres

A Comissão sobre o Status da Mulher 
aconteceu na 58ª sessão anual nas 
Nações Unidas, em Nova York, de 

10 a 21 de março de 2014. Estabelecida 
em 1946 para promover a igualdade de 
gênero e o empoderamento da mulher, a 
comissão continua a se dirigir aos muitos 
desafios enfrentados em todo o mundo. 
A importância do trabalho da Comissão é 
tornado visível por milhares de mulheres 
que vêm do outro lado do mundo para 
participar e oferecer seus insights sobre 
o que está acontecendo nos lugares de 
onde elas vêm. 
Com 2015, a data alvo para a 
implementação dos Objetivos do Milênio 
chegando perto, o encontro focou no 
nº 3 do Objetivo do Milênio: Promover 
a Igualdade de Gênero e Emponderar 
as Mulheres. Além das reuniões oficiais 
onde os embaixadores para as Nações 
Unidas falam, muitos outros eventos 
(eventos laterais e eventos paralelos) 
organizados por grandes ou pequenas 
organizações, tratam deste assunto. Os 
eventos paralelos mais interessantes 
– frequentemente com 10 ou mais 
acontecendo simultaneamente – trazem 
à mesa as vozes de mulheres comuns. 
Em dois dias em que participei, ouvi 
mulheres da América Latina falar sobre 
a violência contra as mulheres; mulheres 
africanas falam de seu envolvimento 
para estabelecer a paz e a segurança no 
país; mulheres italianas falam de como 
elas estão trabalhando para empoderar 
as mulheres e as jovens; e mulheres 
do povo da África, da América do Sul e 

Ir. Barbara Bozak
EUA

das Filipinas contam seu sucesso em 
organizar e mobilizar as mulheres para 
serem protagonistas de suas vidas. 
Um tema, que correu através do todo, foi 
o imenso poder da mulher de falar sobre 
a mudança positiva para si e para as 
outras. Ainda que nenhuma delas tenha 
tido voz positiva sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio, elas são as 
que estão mais diretamente envolvidas 
no empoderamento das mulheres e 
no trabalho ao rés do chão sobre a 
igualdade de gênero. Mulheres simples, 
rurais, que trabalham nas fazendas da 
Nicarágua falam de como, através do 
estabelecimento de cooperativas que 
elas dirigem, são capazes de elevar a 
taxa de alfabetização das mulheres e 
do nível de vida em várias comunidades. 
O estabelecimento de economias 
cooperativas e a educação financeira 
básica, como foi apresentado pelas 
mulheres de Uganda, Nigéria, Peru 
e Filipinas, é auxílio importante para 
ajudar as mulheres a ganhar segurança 
econômica e ter propriedades, ajudando, 
assim, suas famílias a sair da pobreza. 

Foi animador ouvir as mulheres de 
Burundi, do Sudão, da República 
Democrática do Congo e do Sudão Sul 
relatar o papel que desempenham no 
processo de paz, apesar das dificuldades 
que seus países enfrentam para 
assegurar a paz e a segurança. 
Estas e outras mulheres da base gritam 
para que suas vozes sejam ouvidas, 
não só em seus países, mas também 
nas Nações Unidas, onde os governos 
estabeleceram a Agenda Pós 2015 para 
continuar o trabalho iniciado com os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.

Mulheres africanas do Sudão, do Sudão do Sul e da República Democrática do Congo tratam do 
assunto da paz e da segurança

CaPítulos 
 eletivos

Provícia de Caxias do Sul, Brasil  6 a 8 de junho de 2014

Região Norte / Nordeste, Brasil  18 a 22 de junho de 2014

Província da Itália  18 a 21 de julho de 2014

Província do Paraná, Brasil  28 a 31 de agosto de 2014

Logotipo para o encontro da Comissão sobre 
o Status da Mulher – 2014
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O Centro Loyola – Estimulando 
a Harmonia na Diversidade

O Centro Loyola, localizado no 
Centro de Retiro São José, em 
Grefsen, Oslo, Noruega, organizou 

um encontro para Diretores Espirituais 
no início de abril deste ano. Entre os 17 
participantes havia muitos Luteranos 
assim como Católicos. Este programa 
ecumênico responde à grande demanda 
por centros espirituais e de apoio 
espiritual na Noruega. 
 O centro Loyola que é composto por 
três leigos, membros da Igreja Luterana 
da Noruega, um Padre Marista e as 
Irmãs de São José Marit Brinkmann e 
Anette Moltubakk, teve seu início humilde 
em Grefsen, no início de 2012.
O Centro Loyola cresceu fora do foco 
da Província norueguesa sobre a 
vida espiritual desde 1991 quando 
foi estabelecido um centro de retiros 
em Nesøya, um subúrbio de Oslo, 
respondendo à grande necessidade 
de apoio à dimensão da vida espiritual 
na Noruega. Os primeiros dias foram 
orientados pelas Irmãs Marit Brinkmann, 
Beate Grevenkamp e Hedwig Osterus, 
tendo todas recebido treinamento para 
este trabalho da direção espiritual nos 
Estados Unidos. Depois da venda do 
imóvel, em 2007, o Centro foi transferido 
para Grefsen, onde está localizada a 
casa central da província norueguesa, 
uma casa com quartos espaçosos e com 
belo cenário natural. 
Primeiro em Nesøya, e agora em 
Grefsen, temos oferecido um local onde 
leigos e religiosos podem encontrar 
recursos para o seu crescimento e 
desenvolvimento espirituais. Muitos 
estão lá para ouvir a voz de Deus numa 
atmosfera de silêncio e de oração. Os 

Ir. Marie-Kristin Riosianu
Noruega

que vêm estão em contato conosco, com 
o próximo e com Deus. 
Com o passar dos anos, muitos 
padres da Igreja Luterana da Noruega 
participaram de atividades no centro de 
retiros. Para este ministério temos tido 
a importante colaboração dos Padres 
Maristas. A cada Verão, a nossa equipe 
se sente reforçada pela presença de 
um ou mais padres Jesuítas, vindos da 
Alemanha ou dos Estados Unidos que 
nos ajudam.
Desde o Outono de 2014, temos nos 
envolvido com alguns supervisores 
de retiros que vêm treinar conosco. 
Estes diretores espirituais participam 
de vários cursos e retiros organizados 
pelos Jesuítas. Como parte da formação 
contínua deles, estão incluídos 
grupos na Manresa Norueguesa 
e Escandinávia que têm encontros 
mensais e, anualmente, uma semana de 
treinamento e de aprofundamento de 
sua formação. 
Estamos vivendo uma época em que há 
vários homens e mulheres buscando 
a Deus. Muitos têm necessidade de 
se afastar da sua rotina diária, no 
silêncio e serem plenos do Espírito de 
Deus. O Centro busca responder a esta 
necessidade alimentando e reforçando 
a vida espiritual e a integridade dos 
participantes que buscam orientação 
espiritual. Assim também, o Centro 

contribui para o crescimento espiritual e 
a integridade da Igreja e da sociedade. 
Arraigados na espiritualidade inaciana 
tradicional e nos exercícios espirituais, o 
Centro também apoia e dá reforço para 
as pessoas que dão orientação espiritual 
em cooperação com outros locais que 
trabalham com orientação espiritual e 
também internacionalmente, quando isto 
é bom para todos. 
A estreita colaboração entre o Centro 
Loyola, as Irmãs de São José e o Centro 
de Retiros São José não seria possível 
sem as Irmãs Christa, Crescentia e 
Franzisca que são responsáveis pela 
administração prática do Centro. 
A Missão do Centro Loyola, ajudar os 
que buscam uma vida de maior amor e 
de unidade com Deus e com o próximo, 
corresponde belamente com o Carisma 
das Irmãs de São José. 
É um Centro que estimula a harmonia na 
diversidade.

O grupo responsável pelo Centro Loyola, com Ir. Anette (à esquerda) e Ir. Marit (2ª à direita) 

Direção espiritual 
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Uma Experiência Missionária no 
Amazonas
Ir. Rita Tessaro
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

Escolher uma ação voluntária em 
tempo de férias constituiu-se, para 
mim, aventura e graça. Fazer parte 

de um grupo de 13 pessoas da Diocese 
de Vacaria para 15 dias de trabalho 
missionário, na Arquidiocese de Manaus, 
Amazonas, foi um grande aprendizado e 
um momento especial de evangelização. 
A equipe missionária diocesana, que 
atendeu ao pedido do pároco para o 
curso de formação e das Santas Missões, 
foi constituída por três sacerdotes, uma 
religiosa de São José de Chambéry, um 
seminarista da Teologia, três Casais e três 
jovens.
O trabalho junto às comunidades, 
aconteceu de 25 de janeiro a 02 de 
fevereiro de 2014, abrangendo 12 
comunidades do Lago Janauacá, tendo 
como objetivo buscar o crescimento 
da consciência missionária daquelas 
comunidades com espírito novo e estilo 
missionário.  Buscamos concretizar esse 
objetivo através da animação missionária 
da comunidade; da articulação das 
pessoas, crianças, jovens, adultos, 
doentes e idosos; visita às famílias; 
pela formação de grupos de crianças e 
adolescentes, de jovens, de casais, de 
famílias e adultos; pela identificação e 
comprometimento de acompanhantes e 
coordenadores locais para estes grupos.
O povo da localidade é muito bom, 
trabalha na pesca e na agricultura, 
principalmente no cultivo da mandioca. 
É simples, comunicativo, festivo e 
agradecido. Fez o melhor que podia para 
nos acolher e ajudar. 
A experiência Missionária nos 
proporcionou encarnar o discipulado de 
Jesus... Sim, pois estar no meio do povo, 
trocar experiências, celebrar, rezar e 
interagir com as mais diversas dimensões 
da vida deste povo é compreender o 

caminho de Jesus, é ver no rosto de 
cada irmão e irmã a alegria de poder 
partilhar suas vidas com cada um de nós 
que viemos em missão, é mais que um 
privilégio, é uma dádiva de Deus.
Sentimos especial proteção de Nossa 
Senhora como Missionária da linha de 
frente.  A equipe missionária levou a 
imagem peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida. Vimos e sentimos a simpatia 
nacional que o povo tem por ela, seja 
no avião, no aeroporto, no barco, nas 
comunidades. A imagem provocava 
diferentes expressões de fé ao passar por 
entre o povo. 

Como Igreja, temos essa responsabilidade 
de partilhar aquilo que somos com 
outras culturas, outros povos no mundo. 
Com a inspiração de nosso Fundador, 
Padre Médaille, precisamos responder 
hoje às necessidades do povo e tornar-
nos instrumentos de Unidade e de 
Reconciliação.
Reconhecemos a importância de respeitar 
cada grupo e de inculturar o Evangelho, 
escolhendo os trabalhos com os que 
são mais pobres e excluídos.  Com isto, 
esperamos ser sinais de esperança e de 
testemunhas de uma sociedade de justiça 
e de solidariedade.

Visita aos moradores do Lago Janauacá

Ir. Rita animando uma das celebrações
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Três Seminários sobre o Carisma 
e a Espiritualidade no Brasil 
Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

As cinco Províncias e a Região N/
NE do Brasil organizaram três 
grandes seminários sobre a 

espiritualidade e o carisma das Irmãs de 
São José, convidando-me, da Itália, para 
ser a coordenadora e a que transmitiu 
os temas. Os seminários aconteceram 
em três fins de semana: de 31 de janeiro 
a 16 de fevereiro, em Teresina (Piauí 
– norte do Brasil), em Itu (São Paulo 
– centro do Brasil ) e a Garibaldi (Rio 
Grande do Sul – sul do Brasil).
Uma novidade foi a presença das leigas 
e dos leigos do Pequeno Projeto que, 
pela primeira vez, participaram com 
um entusiasmo comovente nestes três 
seminários de aprofundamento do 
Carisma juntamente com tantas Irmãs de 
todas as idades. 
Este seminário se inseriu num processo 
muito mais amplo que as Províncias 
brasileiras estão vivendo já há alguns 
anos e que tem como objetivo final a 
constituição de uma única província do 
ponto de vista congregacional, mas 
que, certamente, tem que ter como 
fundamento imprescindível a unidade dos 
corações no sentir e na participação à 
missão comum de comunhão. 
O que mais suscitou a atenção dos 
participantes foi o tema da vida 
comunitária, com particular ênfase nas 

relações que se vivem dentro e fora 
dela. Temos, atrás de nós, dezenas 
de reflexões, de experimentos e de 
realizações; muita tensão já foi vivida: a 
polaridade entre comunidades grandes 
e pequenas, entre comunidade e obras, 
entre comunidades homogêneas e 
heterogêneas, comunidades inseridas 
ou proféticas e comunidades segundo a 
tradição. Faz anos que experimentamos 
e vivemos comunidades multiculturais, 
fusões de comunidades, comunidades 
com pluralidades de ministérios e de 
profissões. Estamos de acordo em 
afirmar que uma comunidade fechada 
em si é uma comunidade rígida. As 
nossas comunidades vivem de um 
modo sadio quando se abrem as suas 
portas e janelas ao mundo, fazendo 
caminho, acompanhando os homens e as 
mulheres e ouvindo com o coração todos 
os que sofrem, lutam e amam. Temos 
necessidade de comunidades na medida 
das pessoas, centradas sobre um projeto 
comum, abertas ao diálogo, capazes de 
ouvir, comunidade em que nos sentimos 
em casa, onde podemos oferecer, de 
modo criativo, a nossa contribuição e 
acolher com reconhecimento a do outro. 
Outro tema que aqueceu o coração dos 
participantes foi o da liderança. Somos 

todos líderes e exercitamos a liderança 
continuamente, bem ou mal. Toda pessoa 
é dotada da capacidade de influenciar o 
outro, todos projetamos sobre os outros 
a nossa influência, boa ou má, grande 
ou pequena, e o fazemos continuamente. 
Um aspecto importante da formação 
é reconhecer e tomar consciência da 
capacidade de líder que há em cada uma 
de nós. 
A liderança nasce de dentro e diz respeito 
tanto ao que somos quanto ao que 
fazemos. O/A líder é uma pessoa que 
sabe muito bem o que quer e o que é, 
verdadeiramente, valor. O que está em 
jogo é a identidade da Irmã de São José. 
Na formação inicial, o Pe. Médaille é 
claríssimo em afirmar que “seria bom não 
admitir nenhuma jovem que não tivesse 
capacidade para ser superiora de toda a 
comunidade”. A liderança é um trabalho 
comum e compartilhado que diz respeito 
à capacidade de gerar, no sentido de 
se envolver, encorajar, dar visão de 
esperança aos próprios membros. 
Termino, fazendo apelo à palavra do Papa 
Francisco: “Vivam e lembrem sempre 
da centralidade de Cristo, da identidade 
evangélica da vida consagrada. Ajudem a 
sua comunidade a viver o êxodo de si em 
um caminho de adoração e de serviço”.

Irmãs e Leigos reunidos em Garibaldi

Ir. Cristina e Ir. Elisabete (tradutora) durante 
o Seminário de Garibaldi
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Respondendo à Tragédia em 
Orissa
Ir. Anjana Therattil e 
Ir. Navya Neelam
Província de Pachmarhi, Índia

O dia 9 de fevereiro de 2014 foi 
um dia triste para a cidade de 
Sambalpur, em Orissa, na Índia, 

quando uma tragédia aconteceu num 
piquenique no Reservatório de Hirakud. 
Um barco virou no meio do reservatório 
e 31 pessoas, incluindo muitos da nossa 
comunidade escolar, foram para seus 
túmulos nas águas. 
Para nós esta tragédia foi inacreditável. 
Perdemos três meninas pequenas da 
nossa escola: uma do Jardim, uma do 3º 
ano e outra do 5º ano. A pequena Kashis, 
do Jardim, perdeu sua mãe e seus avós. 
Vidhi Agrawal, do 3º ano, perdeu seu pai. 
Harshita, do 3º ano, perdeu seu pai e sua 
irmãzinha. Ronak, do 6º ano, perdeu sua 
mãe. Shreya Tiwari, do 7º ano, perdeu 
seus pais e sua irmã. Rajat, do 9º ano, 
perdeu sua mãe e seu irmãozinho. Entre 
estes mortos estavam três ex-alunos 
que tinham acabado de terminar seus 
estudos há apenas 3 anos. A maioria 
das pessoas que morreram tinha alguma 
ligação conosco. 
Toda a cidade estava paralisada pela 
dor, enquanto a notícias das mortes 
se espalhava. Alguns corpos só foram 
encontrados depois de dois dias. Nós, 
Irmãs, estávamos ouvindo sobre a morte 
dos nossos alunos, dos seus entes 
queridos e dos ex-alunos, uns depois dos 

outros. Algumas famílias perderam dois 
ou três membros. 
Visitamos cada família que sabíamos 
tinham perdido alguém. No início 
estávamos presentes nas famílias, na 
chegada dos corpos e esperávamos até 
que fossem levados para a cremação. 
Depois de dois ou três dias visitamos 
as famílias de novo, conversando com 
elas, ouvindo as memórias das pessoas 
queridas que tinham morrido, rezando 
com elas. Isto aconteceu mesmo com 
as famílias que não eram cristãs. 
Oferecemos às famílias o nosso apoio 
e aos seus filhos confiados aos nossos 
cuidados na escola. 
No final do mês, organizamos uma 
celebração de pêsames, que foi uma 
celebração inter-religiosa, na nossa 
escola para as nossas crianças e para 
os outros que tinham também perdido 

alguma pessoa da família. 
Nós, Irmãs, fazemos questão de dar 
atenção extra às crianças que ainda 
estão conosco. Ir. Navya, Diretora, ainda 
mantém contato por telefone com Shreya, 
do 3º ano, que está na casa da tia, em 
outro estado, porque seus pais e sua 
irmã morreram. Ela ficou sozinha, só 
com outra irmã. Esta tragédia chamou a 
nossa atenção a estarmos mais atentas 
aos que são vulneráveis e tomar um 
cuidado maior com as crianças que 
estão na nossa escola, porque ninguém 
escapou dos efeitos do que aconteceu 
naquele dia. 
Entramos em contato com as pessoas 
com amor e compaixão que era tudo o 
que podíamos fazer e muitas pessoas, 
mais tarde, nos disseram como ficaram 
emocionadas com a nossa presença 
junto a elas.

Ir. Giovanna Rossella Passalacqua Itália  22/02/2014

Ir. Eliete Dal Molin                                        Caxias do Sul  29/03/2014

Ir. Snehal Pazhanilath                                Pachmarhi  10/05/2014

Ir. Nisha Karekkatt                                   Pachmarhi  10/05/2014

Ir. Carmeline Fernandes                            Nirmala  27/05/2014

Ir. Paimala Arul Mariadas                            Tanmaya  29/05/2014

ProFissão

PerPétua



Edição

Barbara Bozak
Andréia Pires

ProjEto Gráfico

Andréia Pires 

traduçõEs

Agnès Moussière
Cristina Gavazzi

Joyce Baker
Margherita Corsino

Maria Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu

Marie-Pierre Ruche 

distribuição

Rosalia Armillotta 
www.csjchambery.org

E-mail

icc@csjchambery.org 

CSJournal • Março - Abril12

Brasil: Processo Integrando

8 de março de 2014: Dia Internacional 
da Mulher, um dia carregado de 
História e que entra para a história 

das Irmãs de São José de Chambéry no 
Brasil, pois foi dado um passo decisivo no 
Processo Integrando.
Provocadas pelos Capítulos Gerais de 
1997 e de 2003 e em resposta ao de 
2009, as Irmãs das cinco Províncias: 
Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Paraná, 
Porto Alegre e São Paulo e da Região 
Norte/Nordeste do Brasil iniciaram 
um processo de reflexão para buscar 
novas formas de organização para a 
Congregação no Brasil. Muitas atividades 
e passos já vinham sendo conjuntos 
desde os anos de 1970: reunião das 
coordenações, formação, abertura de 
algumas missões, comunicação, etc. 
Mas agora a dimensão é outra, pois a 
realidade mostra a diminuição do número 
de membros e a maioria com idade acima 
dos 70, bem como a dispersão de forças e 

Ir. Andréia Pires
Brasil

de recursos...  Faz-se necessária a união 
de forças, pessoas, atividades, obras, 
entre outros. Então, em 2013, após anos 
de reflexão e estudos, o processo seguiu 
no sentido de efetivar algumas das metas 
traçadas: foram organizadas fichas de 
trabalho, oração e reflexão para que 
todas as Irmãs tivessem conhecimento da 
situação atual da Congregação no Brasil. 
E, com clareza, pudessem optar por outro 
modelo de organização que favorecesse a 
vida e a missão no Brasil: uma província, 
duas províncias ou sugerir outras formas. 
A opção foi feita através de voto livre, 
secreto e individual. 
Em meio a muita expectativa, chegou 
o dia da abertura dos envelopes 
enviados pelas comunidades e a leitura 
dos votos – 8 de março de 2014, em 
Curitiba, na tradicional e já conhecida 
Sala de Reuniões do Convento São 
José. Lá estavam reunidas as Irmãs do 
Conselho Geral, Sally Hodgdon e Ieda 
Tomazini, as Coordenadoras Provinciais 
e das Regiões Brasil/Bolívia, bem como 
a Equipe Integrando, responsável 

por animar o Processo Integrando. A 
apuração dos votos foi muito serena, cada 
coordenadora abriu os envelopes pelos 
quais era responsável e Ir. Ieda leu, em 
voz alta, voto a voto, fazendo também 
a contagem. As demais participantes 
deste momento histórico, acompanhavam 
atentas a leitura e faziam suas anotações.  
O resultado da opção que cada Irmã 
fez referente ao modelo organizacional 
das Irmãs de São José de Chambéry no 
Brasil ficou assim registrado: total de 
Irmãs: 612; Irmãs votantes: 552; Irmãs 
que optaram por uma Província: 459, 
totalizando 83% das Irmãs votantes. 
Estes expressivos números marcaram 
um novo passo: confiante, esperançoso 
e desafiante. Não há um caminho pronto. 
Há, sim, metas, etapas e objetivos que 
precisam ser alcançados, por todas, em 
conjunto, em Unidade!
Após a apuração, o Conselho Geral 
pronunciou o resultado da votação e 
encorajou a continuidade do processo de 
reconfiguração da Província no Brasil. As 
coordenadoras e a Equipe Integrando, 
enfatizaram a importância da participação 
e do envolvimento de cada Irmã no 
processo. Lembram ainda que este 
processo é feito de passo em passo e que 
muitos passos serão dados nos próximos 
dois anos (ou mais) para a configuração 
do modelo, das formas de participação e 
gestão, da constituição das equipes, entre 
outros, sendo necessárias abertura de 
espírito e a participação orante de cada 
membro da Congregação no Brasil. Cabe 
enfatizar que a Bolívia, constituída Região 
em 2011, optou por continuar a realizar 
atividades junto, dentre elas a formação 
e a comunicação, mas não entra neste 
processo de reorganização.

Conselho Geral, Coordenadoras Brasil/Bolívia e Equipe Integrando


