
CSJournal
Congregação das Irmãs de São José de Chambéry

Maio - Junho  •  Ano 2014 - n. 3

Francês

Inglês

Italiano

Português

Norueguês

ConSelho Geral Sumário

Um Chamado 
para Viver a 
Reconciliação

Eu convoquei o Capítulo Geral de 
2015 na Quinta-feira da Ascensão, 
um tempo especial do nosso ano 

litúrgico, um tempo cheio da esperança 
da Ressurreição de Jesus, da sua 
Ascensão e da nossa antecipação do 
Espírito de Pentecostes. Certamente a 
nossa preparação para este Capítulo 
Geral, começada nestes dias, será 
abençoada!  

O tema do nosso Capítulo, Viver o 
Dinamismo da Reconciliação e Unidade 
nas Periferias do Nosso Mundo 
Fragmentado, nos chama a viver, de 
modos novos e com maior energia, 
o nosso carisma de reconciliação 
resultando na graça da unidade. Cada 
dia, tomamos conhecimento de novas 
áreas de rupturas em nossas próprias 
realidades e em todo o mundo. Vivemos 
com as nossas rupturas pessoais 
em nossas famílias e comunidades e 
testemunhamos as muitas fraturas 

Ir. Sally Hodgdon
Conselho Geral
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nas vidas das pessoas junto às quais 
exercemos o nosso ministério. Durantes 
estes próximos meses que nos levam 
até outubro de 2015, refletiremos e 
rezaremos sobre como sermos uma nova 
presença de reconciliação. 
Compartilho com vocês um exemplo de 
uma área que precisa de reconciliação. 
Enquanto escrevo este artigo, Ir. Ieda 
e eu estamos visitando nossas Irmãs 
em Marituba, no Estado do Pará, na 
Região Norte/Nordeste do Brasil. Há 
muitas comunidades de pessoas nesta 
área lutando por seus direitos de 
manter a terra em que estão vivendo. 
O Brasil tem uma história de grupos, 
companhias e indivíduos invadindo 
terras vazias e fazendo-as suas. Neste 
lugar houve uma grande companhia 
que comprou um pedaço particular de 
terra e então tomou mais terra ao redor 
dela e deixou de pagar taxas e impostos 
para o governo. Mais tarde o negócio 
deles faliu, devido ao débito devido 
ao governo e aos salários não pagos 
aos seus trabalhadores. Estes antigos 
empregados são um grupo de pessoas 
que agora está lutando para ficar com 
esta terra abandonada. 
Outro grupo de pessoas que reclama a 
mesma terra são indivíduos e famílias 
que, há sete anos, invadiram uma 
terra vazia, limparam-na e construíram 
nela pequenos negócios e mantiveram 

as suas famílias. Alguns deles têm 
documentos que mostram que o 
Estado reconheceu que as terras eram 
abandonadas e não mais pertenciam 
àquela grande companhia. O Estado deu 
esta terra à Prefeitura e o antigo Prefeito 
aprovou que eles vivessem nesta terra. 
Agora, as tensões entre os diferentes 
grupos de pessoas que estão lutando 
para reivindicar a mesma terra são muito 
elevadas. Os conflitos são profundos 
e a violência aumenta com frequência. 
Nossas Irmãs são uma presença e apoio 
para estas pessoas. 
Hoje nos encontramos com dois homens, 
os líderes de um grupo de famílias que 
estão negociando com a Prefeitura para 
ficar nas suas terras. O antigo líder deste 
grupo foi morto como resultado dos 
seus esforços por esta causa.  Mas estes 

dois homens, junto com as mulheres e 
homens do seu grupo, sabem que têm o 
direito de viver nesta terra e não estão 
dispostos a recuar por causa da pressão 
dos grandes que querem desenvolver a 
região, de outros donos de terra e do 
Prefeito.  
Estes homens e mulheres são 
inteligentes e articulados, mas são 
vistos como inferiores pelos que são 
mais educados; eles têm a coragem de 
continuar esta luta, mesmo sabendo dos 
perigos que enfrentam. Nossas Irmãs, 
que fazem parte da comunidade, cada 
dia, se perguntam na oração como elas 
podem ajudar a reduzir as tensões e 
conflitos enquanto caminham com estas 
famílias. Nossas Irmãs estão vivendo a 
reconciliação de um modo novo. 

Irmãs Sally e Ieda em Marituba com líderes da Associação dos Moradores

PriMeira

 Profissão

Ir. Romênia Angela Lima da Silva Norte/Nordeste  04/01/2014
Ir. Josiane Garcia Leopoldino Paraná  04/01/2014
Ir. Dilciane Iung de Jesus São Paulo  04/01/2014
Ir. Luz Heidy Pierola Guarimo Bolívia  19/01/2014
Ir. Nirmala Soreng Nagpur  24/05/2014
Ir. Sushmita Kerketta Nagpur  24/05/2014
Ir. Maria Madhalai Nagpur  24/05/2014
Ir. Nisha Matera Tanmaya  29/05/2014
Ir. Aplonia Lakra Nirmala  31/05/2014
Ir. Amandeep Toppo Nirmala  31/05/2014
Ir. Felicita Lakra Nirmala  31/05/2014
Ir. Agatha Ekka Pachmarhi  01/06/2014
Ir. Nisha Kisku Pachmarhi  01/06/2014
Ir. Belven Sujatha Pachmarhi  01/06/2014
Ir. Veronica Agatha Tirkey Pachmarhi  01/06/2014
Ir. Clara Francis Pachmarhi  01/06/2014
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Ide e Anunciai!

Nos dias 16 a 20 de maio de 2014 
foi realizado o Simpósio Vocacional 
do Brasil, unindo os quatro 

regionais da macroregião de pastoral 
Sul: São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Neste simpósio nós, 
Irmãs de São José e leigos engajados 
nas equipes de Serviço de Animação 
Vocacional (SAV) das Províncias e 
Dioceses, tivemos a alegria de participar 
no Centro Mariápolis Ginetta, em Vargem 
Grande Paulista, São Paulo, Brasil.
O tema do simpósio: “Ide e anunciai! 
Vocações diversas para uma grande 
missão!” teve por objetivo promover 
a cultura vocacional na Igreja e na 
sociedade e avançar no discipulado 
missionário, cientes de que formamos 
uma assembleia de chamados. Como 
animadores vocacionais, vivenciamos 
momentos celebrativos que nos 
desafiaram a amar a própria vocação 
e sermos testemunhas da alegria no 
seguimento de Jesus Cristo.
Recordamos os 50 anos do Concílio 
Vaticano II (1962-1965), os 50 anos 
da instituição do Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações (1964) e os eventos 
vocacionais de nosso continente e País – 
congressos e anos vocacionais. A história 
da Pastoral Vocacional / Serviço de 
Animação Vocacional (PV/SAV) no Brasil 
construiu valiosos subsídios de conteúdo 
teológico-pastoral. Partilhamos, ainda, 
a riqueza de experiências e iniciativas 

Ir. Marilene Marcon
Província de Caxias do Sul, Brasil

realizadas em nossos Regionais: motivar 
os jovens a usarem as redes sociais 
para evangelizar, trabalhos de formação 
com crismandos, curso de design gráfico 
para animadores vocacionais, romarias e 
escolas vocacionais.
Consciente da necessidade de 
desenvolvermos uma cultura vocacional, 
elaboramos uma carta compromisso 
com o propósito de: “Aprofundamos 
e refletimos sobre a riqueza da 
diversidade a serviço da unidade”.  
Neste documento, destacamos que a 
“Animação Vocacional é um serviço da 
Igreja, requer atitude de humildade, 
de docilidade discipular, de conversão 
pastoral e formação permanente. Cada 
animador e animadora vocacional 
necessita, na forma de se expressar e de 

agir, manifestar explicitamente o valor de 
todos os carismas, serviços e ministérios 
suscitados pelo Espírito e presentes na 
Igreja”. 
Como Irmãs de São José e leigos, 
assumimos o compromisso de garantir, 
em nossas agendas e atividades diárias, 
a animação vocacional como prioridade. 
É nosso dever investir na formação 
vocacional de todos os membros da 
comunidade, com atenção especial aos 
membros da equipe PV/SAV, utilizando-
se de estratégias criativas, tais como: 
realização de simpósios envolvendo 
as pastorais e os organismos do povo 
de Deus. Sentimo-nos concretamente 
provocados e animados pelo Papa 
Francisco a anunciar a alegria do 
Evangelho com nossa vida.

Participantes da esquerda para a direita: 
Helio de Jesus Lopes Madruga, Ir. Helena dos Passos, Ir. Marilene Marcon, Ir. Ana Paula Ribeiro, 
Ir. Angelina Zampieri, Luciano Schafer e Ir. Angela Maria Ribas

Profissão

 PerPétua

Ir. 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. Parimala Arul Mariadas Tanmaya  29/05/2014
Ir. Carmeline Fernandes Nirmala  31/05/2014
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Celebrar a Mulher no 
Paquistão

No dia 8 de março houve um 
programa, realizado em Quetta, 
Baluquistão, com o tema “Mulheres 

com Objetivo”. Como Irmãs de São 
José, somos mulheres de alegria e de 
consolação imbuídas do nosso carisma 
de amorosa união. Nós organizamos 
um programa com mulheres nesta 
ocasião, para mostrar que, como 
mulheres, podemos nos tornar a voz dos 
necessitados e dos desemparados ao 
nosso redor com a coragem de ouvir os 
outros que estão sofrendo a fim de que 
tenham uma vida melhor. 
O programa começou com uma oração, 
seguida da leitura do Gênesis que conta 
a criação da mulher a fim de destacar 
a presença da mulher no mundo. 
Lembramos que Deus olhou e viu que o 
homem não estava completo e que algo 
estava faltando; assim, Deus fez a mulher 
para trabalhar ao lado do homem. 
Diferentes apresentações, todas 
relacionadas ao assunto, fizeram parte do 
programa. Muitos dos tópicos abordados 
tocaram na realidade do Paquistão, um 
país islâmico. Nosso foco, diariamente, 
é devotar a nossa energia aos direitos 
humanos no Paquistão, um assunto que é 
muito complexo por causa da diversidade 

Ir. Sumera Emmanuel, Noviça
Paquistão

do país.  
Durante anos, foram negados às 
mulheres no Paquistão uma série de 
direitos: econômico, social, civil e político. 
A elas foi negado não apenas o direito 
à Educação, mas também o direito de 
decidir sobre assuntos relacionados 
ao seu casamento ou ao divórcio. 
Frequentemente as mulheres são vítimas 
de violência doméstica e de abuso físico, 
incluindo o estupro, a jogarem ácido nelas 
e a serem queimadas. O crime pela honra 
é ainda muito difundido no Paquistão. 
Tem aumentado este crime de jogar 
ácido nas mulheres. Meninas e mulheres 
continuam a ser negociadas para liquidar 
dívidas e conflitos. A venda aberta de 
meninas e de mulheres no mercado é 
relatada em áreas subdesenvolvidas, 
incluindo partes do Baluquistão. É triste 
dizer que as leis e os regulamentos estão 
no local, mas eles não são cumpridos. 
A luta pela igualdade das mulheres tem 
ganhos positivos, mas a desigualdade 
ainda é um grande problema.
O programa terminou com jogos para as 
mulheres, ajudando-as a perceber que 
elas têm valor, são parte da beleza desta 
criação, que elas podem fazer tudo. Nada 
é impossível, mas requer luta e esforço da 
nossa parte.  
Em Quetta estamos tentando fazer o 
melhor para trazer mulheres para frente 
para que elas tenham a coragem de 

Irmã Carmeline Joseph foi uma 
advogada incansável dos direitos 

de todos, desde a sua chegada da 
Índia, em 1948, até deixar sua vida 

em 10 de abril de 2014. O legado do 
cuidado pelos mais pobres, as visitas às 
famílias, quer cristãs quer muçulmanas, 

encorajaram os pais a educar seus 
filhos e a ser uma presença alegre; 

este é um dom que ela deu ao povo do 
Paquistão e às Irmãs que aprenderam 

muito dela. 

Irmã Carmeline e  sacerdotes abençoando 
o novo centro de costura para mulheres 
em Quetta

Mulheres reunidas em Quetta para o Programa em 8 de marçoIrmã Sadaf conduz a oração

trabalhar lado a lado com os homens, 
em todas as esferas da vida, para que a 
vida das gerações futuras seja agradável, 
próspera e feliz. 
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Um Encontro Global pela 
Justiça

O Grupo da Justiça e Paz e 
Integridade da Criação (JPIC) 
das Congregações de São José, 

que inclui todas as Federações  e as 
Congregações em todo o mundo, se 
reuniu em Brentwood, NY, de 27 de abril 
até 2 de maio de 2014. A Congregação 
de Chambéry foi representada por 
Ir.Nilva Rosin da Província de Lagoa 
Vermelha, no Brasil, e por Ir. Linda Pepe, 
da Província dos Estados Unidos. Além 
da presença de Chambéry, havia Irmãs 
representando as Congregações de Lion 
e de Annecy assim como das Federações 
italiana, canadense, americana e as 
Federações francesas, a Congregação 
da Argentina e a da Austrália. Ainda 
que a reunião tivesse sido prevista para 
ser em três línguas – Inglês, Francês e 
Espanhol – mais duas línguas também 
foram usadas – Italiano e Português. As 
tradutoras estiveram bastante ocupadas 

Ir. Linda Pepe
Estados Unidos

e não houve falta de desafios para as 
suas habilidades!
O encontro foi dirigido com competência 
e confiança por Ir. Griselda Martinez 
Morales, nossa representante na ONG 
da ONU, e teve como Facilitadora Ir. 
Gloria Philips, da Argentina. Vieram 
participantes do Haiti, da Índia, de 
Madagascar, da Austrália, da Inglaterra, 

da Argélia, do Canadá, da Argentina, 
da Itália e dos Estados Unidos. Durante 
o encontro, tivemos a oportunidade 
de fazer a experiência da riqueza da 
diversidade cultural à medida que 
as participantes partilhavam seus 
ministérios e missões e vivemos a 
realidade das que exercem seu ministério 
conosco e também das pessoas para 

Ir. Linda Pepe (Estados Unidos) e Ir. Justine Senapati (Índia – Annecy) trabalhando nos 
computadores

As participantes, tradutoras, organizadoras e equipe de apoio
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Uma Experiência de Igreja em 
Oslo

Eu tive o privilégio de passar três 
meses, de março a maio de 2014, 
com as Irmãs na Noruega, como 

parte de uma experiência sabática. Foi 
um tempo durante o qual eu descobri 

muitas coisas novas e tive muitas 
experiências, entre elas a celebração 
da Semana Santa, que incluiu vários 
momentos de oração ecumênica.
Para começar, será interessante situar 
a Igreja Católica na Noruega. Ainda que 
os católicos sejam minoria num país 
luterano, eles são muito dinâmicos, 
jovens e internacionais graças a 

muitos imigrantes de todo o mundo: 
Vietnã, Polônia, Croácia, Filipinas, para 
mencionar alguns. Alguns vieram como 
refugiados, outros, procurando trabalho 
na Noruega, que é um país rico por 
causa do petróleo no Mar do Norte. 
Isto faz uma Igreja como uma colcha de 
retalhos.  
Isto fica claro, pois que, a cada Domingo, 

Ir. Martina Gmunder, SSJ
Congregação de Annecy

quem nos trabalhamos. As reuniões 
sociais à noite foram ocasiões de trocas 
de danças, músicas e, às vezes, de 
comidas de diferentes culturas. 
O objetivo do Grupo Global da JPIC, que 
se encontrou pela primeira vez em 2000, 
é trazer juntas todas as Irmãs de São 
José para que possamos falar, como uma 
“Família de José”, sobre assuntos de 
injustiça, tanto humana como ambiental. 
O foco do encontro deste ano foi sobre 
a nossa família global usar sua voz 
como corpo nas Nações Unidas para 
pedir mudança sistêmica para haver 
desenvolvimento social e sustentável com 
as empresas e organizações em ambos 
os níveis nacional e local. A fim de ajudar 

as participantes a compreender melhor 
o foco do encontro, Ir. Margaret Macey, 
O.P. e Amanda Lyons, representantes 
das ONGs das Dominicanas e das 
Franciscanas, respectivamente, 
compartilharam seus conhecimentos e 
experiências com o grupo. 
Passamos um dia na cidade de Nova 
York, incluindo um tour pelas Nações 
Unidas. Antes deste passeio, o Presidente 
da ECOSOC (o Conselho Econômico e 
Social), Embaixador Sadjik, da Áustria, 
falou às participantes sobre os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável que será 
adotado pelas Nações Unidas em 2015, 
quando expiram os Objetivos do Milênio. 
Após isto, Ir. Patty Johnson, Diretora 

Executiva da Federação Americana, 
apresentou ao Embaixador Sadjik a 
declaração sobre “Engajamento e Defesa 
para Mudança Sistêmica” que a reunião 
tinha endossado no dia anterior como 
representantes das Congregações de 
São José. A declaração das CSJ expressa 
a parceria e o comprometimento das 
Federações, Congregações e Associações 
das Irmãs de São José para trabalharem 
em colaboração com a nossa ONG para 
promover os direitos economicamente 
justos e socialmente viáveis para todos 
os povos. 
Antes do final do encontro, as 
participantes escolheram, entre os 
membros, um grupo central com 
representantes do Canadá, Argélia 
e Austrália. A função deste grupo 
será dar mais direção e foco para 
o nosso compromisso de trabalhar 
em colaboração com a nossa ONG 
para promover os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável.

Ir. Griselda Martinez-Morales recebe o 
Embaixador Sadjik

Irmãs (da esquerda para a direita) da Argentina, Argélia, Haiti e Itália trabalhando juntas
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Ir. Marie-Kristin Riosianu (esquerda) da Província da Noruega, com Ir. Martina Gmunder 

novas

 santas

Ir. Helma Flora Nadin (85) Lagoa Vermelha  07/05/2014

Ir. Marie Dominique Morizot (98) França  25/05/2014

Ir. Marie Goretti Kallappallil (84) Tanmaya  29/05/2014

Ir. St. Jeanne d’Arc Monticolo (89) França  07/06/2014

Ir. Luiza Sartor (75) Caxias do Sul  11/06/2014

Ir. Maria Yolanda Diduch (97) Paraná  15/06/2014

14 missas são celebradas em diferentes 
línguas: norueguês, inglês, polaco, 
vietnamita, tagalo (das Filipinas), 
espanhol, croata, francês e uma vez 
cada uma – ucraíno e lituano. Para dar a 
todos estes povos a oportunidade de se 
encontrar, são oferecidos refrescos na 
sala da paróquia, com grande animação 
entre as missas. E quando os católicos 
precisam de uma igreja mais ampla para 
uma celebração especial, os Luteranos, 
muito gentilmente, cedem uma das deles.  
No Domingo de Ramos, Luteranos, 
Ortodoxos e Católicos se encontraram no 
velho cemitério, perto de uma pequena 
igreja ortodoxa, para uma celebração 
de Ramos ecumênica, uma situação 
muito colorida: o Patriarca com sua 
roupa antiga, o pastor de roxo, o padre 
de vermelho, os coroinhas de preto e 
branco e um dos corais em brilhantes 
túnicas vermelhas. Os três celebrantes 
partilharam a leitura do Evangelho, a 

bênção dos ramos e a aspersão do 
povo. No final, cada confissão foi, por um 
caminho diferente, para as suas missas, 
sendo os católicos o grupo maior.  
Na Quarta-feira da Semana Santa, fui 
para Mariaholm, um belo centro de 
retiros diocesano às margens de um 
lago, com o Padre Neve, as irmãs do 
capelão, que foi ajudar com as confissões 
para um grupo de 64 jovens, de 16 a 
20 anos. Cada ano, um grupo como 
este vem, todos juntos, para a Semana 
Santa, que é uma experiência muito 
profunda para estes jovens católicos 
de todos os lugares da Noruega, 
alguns vindo do Norte longínquo, que 
é a mesma distância de Oslo a Roma. 
Laços fortes são criados entre eles, uma 
ajuda inestimável para os que são muito 
isolados na sua fé católica. Fiquei muito 
impressionada pelo fervor e pela alegria 
de todos estes jovens: a Igreja Católica 
da Noruega de hoje e de amanhã!

Na Sexta-feira Santa eu me uni à Via 
Sacra organizada, cada ano, pelos 
Luteranos. A reunião começa na estação 
central da estrada de ferro, em volta de 
uma grande cruz de madeira, levada 
por diferentes grupos de jovens. De 
lá, parte a procissão cantando hinos e 
cânticos, até a principal rua de comércio 
em Oslo para o Parlamento, o Palácio da 
Justiça, uma Editora de jornais, a Caritas 
norueguesa, o Exército da Salvação e, 
finalmente, para a igreja onde a cruz foi 
decorada com rosas vermelhas. Em cada 
um destes diferentes lugares, a leitura 
do Evangelho era proclamada e foram 
oferecidas orações que correspondiam 
a elas. Havia centenas de pessoas na 
procissão: todas as gerações, desde 
crianças em carrinhos até os que iam 
em cadeiras de rodas. Até os poucos 
cachorros andavam quietos com os 
seus donos, como se entendessem a 
seriedade da situação. Para mim, foi 
uma Via Sacra muito forte, orante, 
caminhando pela cidade de um lugar 
onde decisões importantes são tomadas 
na Noruega para os lugares onde os 
pobres e os solitários são os primeiros 
a serem servidos e ajudados. Esta Via 
sacra foi trabalho do povo, feita com 
cuidado e todas as decisões tomadas 
foram oferecidas ao Senhor. 
A Semana Santa terminou com a Vigília 
da Páscoa, celebrada na comunidade, 
para que todas as Irmãs, mesmo as que 
não podem sai, pudessem participar. 
A Vigília foi às 18h. Com o sol ainda 
brilhando e o fogo de Páscoa queimando 
na lareira, havia muita luz! Os sinos de 
uma igreja protestante próxima estavam 
tocando, dando-nos uma tarde cheia de 
Luz, de Paz e de Alegria.
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25ª Semana Madre Maria 
Teodora

De 18 a 24 de maio de 2014 
ocorreu a 25ª Semana Madre Maria 
Teodora Voiron na cidade de Itu, 

São Paulo, Brasil. O objetivo foi tornar 
conhecida Madre Maria Teodora Voiron 
e rezar para sua beatificação. A Semana 
Madre Maria Teodora tem o patrocínio 
da prefeitura da Estância Turística de Itu, 
através da Secretaria de Turismo, Lazer e 
Eventos e foi criada por uma lei municipal 
em dezembro de 1989. É preparada e 
desenvolvida em conjunto com as Irmãs 
de São José.
Osmar Silveira Barbosa, autor da 
lei, afirma ter tido a ideia de criar a 
Semana Madre Maria Teodora quando 
ela se tornou Venerável. Para ele, três 
aspectos da vida de Madre Teodora 
são admiráveis: sua atuação nas 
áreas educacional, social e religiosa. 
Reconhece a grande contribuição que ela 
deu à cidade de Itu. Dentre todas as suas 
ações, destaca a abertura de uma classe 
para as filhas dos escravos estudarem. 
Madre Maria Teodora Voiron nasceu em 
Chambéry, França, em 1835. Entrou 
para o noviciado 1852 e em 1855 fez 
os votos perpétuos. No ano de 1859 
vem para o Brasil substituir a superiora 
Madre Maria Basília Genon que, ao vir 
da França para o Brasil, com o primeiro 
grupo de missionárias, faleceu durante a 
viagem. 
Chegando ao Brasil, o bispo de Itu, 
Dom Antônio Joaquim de Mello, não a 
aceitou como superiora por considerá-la 
muito jovem. Com o passar do tempo 
e percebendo suas qualidades acabou 
cedendo. Ela assumiu a fundação do 
Colégio Nossa Senhora do Patrocínio 
que iniciou suas atividades ainda em 
1859. Tempos depois abriu a classe para 
as meninas negras, filhas de escravos, 
terem acesso à educação – isso era 

Ir. Vera Lúcia dos Santos
Província de São Paulo, Brasil

algo incomum no contexto brasileiro da 
época. Madre Teodora também fundou 
vários internatos para a educação das 
jovens em todo o estado de São Paulo.
Em 1872, foi nomeada Provincial e 
exerceu o cargo por 50 anos. Sofreu 
muito nos primeiros anos, passando por 
dificuldades financeiras, de adaptação ao 
clima, de alimentação e até sofrimentos 
morais. Mulher de muita fé e grande 
empreendedora dedicou sua vida ao 
próximo por meio de muitas obras de 
caridade. Com sua ajuda as Irmãs de 
São José se tornaram presentes junto 
aos doentes, às meninas e jovens, às 
crianças abandonadas, às crianças órfãs 
e pobres, aos idosos, aos leprosos, aos 
escravos por meio de colégios internos, 
orfanatos, asilos para idosos, hospitais, 
leprosários e escolas para meninas 
pobres. 
Durante a 25ª Semana Madre Maria 

Teodora Voiron foram realizadas diversas 
atividades, Celebrações Eucarísticas, 
apresentação da Orquestra Filarmônica 
de Itu, testemunhos de leigos sobre 
a vida e obra de Madre Teodora, 
entrevista na rádio local, Sessão Solene 
na Câmara de Vereadores para entrega 
da Medalha e do Diploma Madre Maria 
Teodora Voiron. O homenageado foi o 
médico Luís Fernando Cuter, que ajudou 
na transcrição do prontuário clínico da 
criança recém-nascida, com risco de 
vida, em 2007, mas que sobreviveu; esta 
informação foi  enviada a Roma para 
análise. 
O Processo de Beatificação e 
Canonização foi aberto em Roma, na 
Santa Sé em 10 de dezembro de 1964 
e ela foi declarada Venerável em 18 de 
fevereiro de 1989. Agora se aguarda um 
milagre comprovado pela Igreja de Roma, 
que permita que ela seja beatificada.

Irmãs da Província de São Paulo e leigos participando das atividades

Entrega da Medalha Madre Maria Teodora 
Voiron ao médico Luís Fernando Cuter

À esquerda Irmã Geralda Neuza Hipólita 
(Secretária da Causa de Beatificação de 
Madre Maria Teodora Voiron) e autoridades 
municipais
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Missão de Fronteira no 
Nordeste da Índia
Ir. Harshita Joseph
Província de Nirmala, Índia

Respondendo às necessidades 
espirituais e materiais do tempo 
(Constituições 5) assim como 

também as decisões do nosso Capítulo 
Provincial de 2012, nós, da Província 
de Nirmala, nos desafiamos a ir para as 
regiões remotas no Nordeste da Índia 
para trabalhar com o pobre e com o mais 
necessitado para capacitá-los. O dia 19 
de março de 2014 marcou a inauguração 
da nova missão de Nongiri, Meghalaya, 
que foi abençoada pelo Bispo Victor 
Lyndoh, Bispo da Diocese de Nongstoin, 
na presencça de Ir. Augusta Mylackel, 
Superiora Provincial, e Conselheiras. 
Nongjri é uma vila situada no interior de 
Khasi Hills, difícil de chegar por causa das 
más estradas, o que torna o transporte 
e comunicações difíceis, especialmente 
durante as monções. Localizada a 1930 
quilômetros da Casa Provincial perto de 
Nagpur, uma viagem por terra, de trem, 
leva pelo menos 2 dias e 1 noite. 
A cerimônia inaugural foi simples, 
tendo as pessoas preparado a liturgia, 
uma refeição e também um curto 
programa. Eles honraram o Bispo e 
as Irmãs com xales e, do pouco que 
eles possuem, ofereceram presentes 
de utensílios domésticos. Eles também 
construíram uma casa de bambu para 
as Irmãs, para lhes dar o necessário 
para as necessidades básicas. Foi muito 
significativo ver a experiência de vida do 
povo Khasi.  
As pessoas de Nongiri, pertencentes 
à tribo Khasi, são católicos e têm uma 
profunda fé em Deus. Eles são fortes 
em sua cultura e crenças Khasi. A sua 
sociedade é matrilinear, onde à mãe, 
não ao pai, pertencem as crianças e a 
propriedade. Um povo muito unido e 
sempre generoso em dar uma mãozinha 
uns aos outros, eles cultivam arroz, 

batata, gengibre e ervas. 
A nova comunidade é formada por três 
Irmãs: uma professora, uma enfermeira 
e uma engajada na pastoral e no cuidado 
social. Elas trabalham em colaboração 
com os Padres OFM (Ordem dos Frades 
Menores, da Província de Bangalore) que 
assumiram esta missão em fevereiro de 
2014, fazendo de Nongiri uma paróquia. 
A presença das Irmãs Augusta, Deepika 
e Ophelia na celebração inaugural deu 
à nova comunidade, recentemente 
formada, um profundo senso de apoio e 
de estímulo para ir adiante na desafiante 
missão de Nongiri. A presença das Irmãs 

de Pachmarhi, que estão trabalhando 
próximo, em Mawkynrew, Meghalaya, 
Irmãs Rita, Celine e Nirmala, trouxeram 
muita alegria à celebração e deixaram 
uma forte experiência do nosso carisma 
de unidade.

Ir. Augusta e sua equipe junto com Irmãs Harshita, Felicita, o Padre da Paróquia e algumas 
Irmãs da Província de Pachmarhi, que estão trabalhando em Meghalaya

O  povo Khasi e alunos acolhendo as Irmãs
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“vaMos reCiClar 
brinquedos e livros 
de histórias infantis 
doados: transforMar 
este trabalho 
eM ProCesso de 
solidariedade e ação 
soCial junto às 
Crianças Carentes!”

Transforme sua Atitude em 
Sorrisos
Ir. Andréa Dalaqua Goulart
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

É assim que veio a inspiração para 
criar a “Oficina do Brinquedo”. 
Esta foi iniciativa de algumas 

pessoas que desejavam dedicar parte 
de suas vidas e do seu tempo à causa 
das crianças sem possibilidades de 
uma vida infantil digna, e, ao mesmo 
tempo, desenvolver uma ação ecológica 
sustentável, cuidando do meio ambiente 
em que vivem. O grupo vai, aos poucos, 
crescendo. Irmãs e pessoas leigas se 
tornaram parceiros desta iniciativa, 
somando, hoje, cerca de 30 pessoas 
envolvidas. 
O projeto tem vários objetivos: defender 
o direito das crianças de brincarem; 
promover  igualdade de oportunidades; 
criar referências de infância, através 
da distribuição de brinquedos e livros; 
arrecadar, restaurar e confeccionar 
bonecas de pano e enfatizar a 
importância do processo de reciclagem 
para o meio ambiente e, consequente, o 
bem estar a todos.
O projeto desperta o interesse de 
pessoas em diferentes faixas etárias, 
dos 03 aos 95 anos de idade. Essa 
integração de gerações faz bem a todos, 
especialmente às nossas Irmãs, que 
são as mais velhas do grupo. Temos 
o testemunho de algumas mulheres, 
mães que levam seus filhos para a 
“Oficina do Brinquedo”, com o desejo de 

despertar nos pequenos valores 
e o cuidado com um mundo 
sustentável. Proporciona, 
igualmente, a experiência da 
partilha, da solidariedade e 
do compromisso social, ao 
compreenderem que toda 
criança tem direitos. 
O grupo se reúne na 
Comunidade das Irmãs de São 
José – Soledade, em Vacaria, ao 
sul do Brasil, nos sábados à tarde. 
Ali, cada participante, por opção, trabalha 
junto e deixa o fruto do seu trabalho para 
as crianças necessitadas. Cada pessoa 
sente-se livre para colocar seus dons a 
serviço das crianças e de um ambiente 
mais saudável.
O projeto conta com a parceria 
das escolas municipais, estaduais, 
particulares, grupo de lideranças 
juvenis, empresas do município e 
região, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e da Agenda 21, na captação 
de material e de brinquedos, bem como 
na divulgação desta iniciativa. Todo 
o material arrecadado é levado até 
o local da oficina onde é realizada a 
classificação, limpeza, costura, confecção 
de roupa para bonecas, restauração 
de ursos de pelúcia, conserto de 
carrinhos, verificação do funcionamento 
dos brinquedos eletrônicos e 

outras atividades para o reparo e 
reaproveitamento dos brinquedos e livros 
arrecadados. 
A culminância de todo esse trabalho é 
realizada anualmente, com a distribuição 
de brinquedos, livros e sorrisos às 
crianças carentes, no seu dia, em 
outubro. Na ocasião, também é feita 
a socialização do trabalho, através da 
partilha dos valores humanos e cristãos, 
da importância da sustentabilidade e 
do cuidado com os recursos naturais. 
Para fazer a entrega, o grupo vai ao 
encontro das crianças, em sua realidade 
local, proporcionando a todos, momentos 
de sorrisos, de alegria e de festa. Os 
integrantes do Projeto, felizes em poder 
dar uma razão nobre à sua atividade, 
vivem o sentido da fecundidade e de 
valorização do ser humana, imagem e 
semelhança de Deus.

Montagem das bonecas de pano que serão entregues às crianças

Ir. Andréa (segunda à esquerda) e voluntárias cortando 
tecido e costurando crianças
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Um tempo de Conhecimento 
Pessoal e de Crescimento 
Espiritual 
Ir. Jamila Hermas e 
Ir. Sana Thomas
Paquistão

Durante o ano passado, de 2 de 
setembro de 2013 a 30 de maio de 
2014, nós, professas temporárias  

da Região do Paquistão, Jamila Hermas e  
Sana Thomas, participamos do Programa 
Intercongregacional de Formação”, em 
Lahore. Este programa, organizado pelos 
Jesuítas em preparação à Profissão Final, 
aconteceu no Loyola Hall. Estes nove 
meses foram tempos cheios de graças 
para estarmos” grávidas da Palavra de 
Deus e nos preparando pessoalmente 
para dar à luz” para que reinem pelo 
amor, a paz e a alegria.  
Fomos cuidadas e alimentadas por 
pessoas sábias e santas que, com a 
sua sabedoria, ampliaram a nossa 
visão do mundo, da vida religiosa e 
de nós mesmas. Todos os assuntos 
apresentados e refletidos por nós nos 
ajudaram a crescer no amor de Deus, 
de nós e do caro próximo. O programa 
abordou todos os aspectos de nossa vida 
e nos ajudou a reconhecer e explorar a 
realidade de quem somos de um modo 
tal que cada uma possa melhor viver e 
atualizar os nossos eus. Esclarecemos 
a nossa identidade respondendo à 
pergunta: “Quem sou eu?” e assim 
crescemos na auto-consciência. 
Os professores ofereceram muitos 
meios práticos para termos consciência 
que somos místicas e profetas. O 
aspecto místico nos leva à maturidade 
e purificação na vida religiosa enquanto 
o elemento profético nos estimula 
a defender a verdade e viver uma 
vida autêntica. Aprendemos que a 
espiritualidade é uma arte, levando-nos a 
ver toda a criação com os olhos de Deus. 
Nesta jornada espiritual chegamos a 

entender a sabedoria de refletir sobre os 
nossos pensamentos e ações. 
Os muitos assuntos, incluindo a 
literatura joanina, ética, vida religiosa, 
missiologia, ecologia e feminismo, nos 
levaram  a tomar consciência de Deus 
em todas as coisas e como as nossas 
ações e palavras têm poder e afetam 
todo o cosmo. A colocação feita por um 
professor: “Alguém está interessado 
em você e este alguém é Jesus” tocou-
nos profundamente, tornando-nos mais 
conscientes da presença deliberada de 
Jesus em nossas vidas. 
Tendo estado com Irmãs de diferentes 
congregações, tivemos um profundo 

orgulho do nosso carisma.  Cresceu o 
nosso amor pela nossa Congregação 
assim como a convicção da importância 
de viver os desafios do nosso tempo. 
Durante este ano sentimos o apoio de 
todas as Irmãs da Região do Paquistão 
que nos seguiram com o seu interesse e 
orações. Somos agradecidas por termos 
as Irmãs Shakila e Nasreen, que vivem 
em Lahore, nos acompanhando nesta 
jornada espiritual durante a qual fizemos 
a experiência de uma transformação 
pessoal. Estimuladas pelas muitas graças 
deste ano, estamos abertas para o que 
quer que Deus possa nos pedir para 
servi-lo.



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 • Maio - Junho12

Liderança Espiritual em 
Tempos de Desafios

Liderança e as qualidades de 
um líder eficiente são assuntos 
muito discutidos na sociedade 

contemporânea. Entre os estilos ou 
modelos de liderança considerados 
mais eficazes estão liderança servidora, 
liderança de transformação e liderança 
circular. A Conferência das Lideranças 
das Religiosas nos Estados Unidos 
está agora aderindo a esta conversa, 
oferecendo seus conhecimentos 
através da discussão sobre “Liderança 
Espiritual”, um modo de estar no 
mundo que é colaborativa e baseado na 
contemplação. 
Numa conferência que durou um dia, em 
Washington D.C., em 7 de junho de 2014, 
quatro antigas líderes de congregações 
religiosas falaram sobre este assunto. 
Patrocinada pela “Solidariedade com as 
Irmãs”, uma organização que surgiu em 
resposta à Visita Apostólica e à Avaliação 
Doutrinal do Vaticano que acusou a 
Conferência das Líderes de minar a 
doutrina da Igreja, o evento contou com 
um número igual de leigos e de religiosas 
reunidos para esta conversa. 
Irmã Marie McCarthy abriu a sessão 
do dia falando sobre os três contextos 
do qual emergiu a liderança espiritual: 
desenvolvimento na ciência, teorias de 
liderança e a experiência das religiosas 
quando renovaram sua vida em resposta 
ao Vaticano II. 
Fundamentada nisto, ela apresentou 

Ir. Barbara Bozak
Estados Unidos

quatro atitudes que sustentam a 
liderança espiritual: uma postura 
contemplativa a fim de evitar julgar ou 
explicar prematuramente; a centralidade 
das relações tornadas visíveis na 
inclusividade e na colegialidade; 
a solidariedade com o pobre e o 
marginalizado; envolver com o processo 
para viver para perguntas e reajustar as 
decisões.
Esta apresentação cheia de força foi 
seguida por uma conversa facilitada 
de três ex-presidentes da Conferência 
das Lideranças das Religiosas que 
ofereceram numerosas sugestões 
práticas e exemplos de como elas se 
engajaram na liderança espiritual. Elas 
observaram que quando um grupo se 
reúne para tomar decisões é importante 
estar atento e respeitoso com as 
opiniões da minoria para citar os medos 
e as esperanças de todos ao redor 
da mesa e estar conscientes da nossa 

resistência à mudança. Elas enfatizaram 
a importância de estar enraizada na 
oração e no silêncio bem como entender 
a perspectiva da outra pessoa e ir em 
frente sem medo. Suas colocações 
estimularam todas as pessoas presentes 
a desenvolver sua liderança com uma 
postura contemplativa e colaborativa. 

As participantes ouvem atentamente

Marie McCarthy, SP, fala ao grupo


