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O desafio da 
Educação

No final de junho e início de julho, 
Ir. Philomena e Ir. Clementina 
visitaram as duas comunidades da 

Tanzânia. Para Ir. Philomena foi a sua 
primeira viagem nesta esplêndida terra 
africana. A África é próxima da Itália, 
situada no mesmo hemisfério, mas para 
abraçarmos nossas Irmãs tivemos que 
viajar três dias. Como todas sabem, 
as duas comunidades estão situadas 
ao sul da Tanzânia, quase na fronteira 
com Moçambique. A nossa visita foi 
muito abençoada pelo Senhor. Com as 
Irmãs vivemos momentos de intensa 

fraternidade e de partilha. As nossas 
Irmãs estão presentes na Diocese de 
Songea há cerca de dez anos. Nestes 
anos muita coisa mudaram e evoluíram. 
Uma destas é o nosso serviço de 
educação junto ao Pensionato São José. 
Atualmente acolhemos nesta estrutura 
60 jovens tanzanianas com a finalidade 
de promover a educação a nível de 
escola secundária. Nesta estrutura 
damos preferência para as jovens cujas 
situações familiar e financeira não 
poderiam lhes dar esta oportunidade. 
No Pensionato busca-se oferecer bom 
estímulo para a aprendizagem e o 
desenvolvimento, tentando proporcionar-
lhes um ambiente acolhedor e uma 
formação integral. As jovens frequentam 
a escola pública ou particular fora do 
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Pensionato. As nossas Irmãs, com o 
seu serviço e seu amor acolhedor, 
realizaram, às vezes, verdadeiros 
milagres. No dia 28 de junho, as 
nossas Irmãs junto com as estudantes 
prepararam para Ir. Philomena e para 
mim uma festa, convidando também 
os pais das jovens. Com a ocasião, 
abençoamos e inauguramos um novo 
projeto para fazer com que a água 
chegue ao segundo andar do prédio. 
Foi um momento verdadeiramente 
emocionante. Os pais agradeceram a 
Congregação e a todos os benfeitores 
por aceitarem acompanhar as suas 
filhas no caminho difícil do crescimento 
e educação delas. Para que houvesse 
a comunicação e a partilha entre nós, 
as Irmãs escolheram uma jovem do 
Pensionato para traduzir para nós 
do Inglês ao Suaíli e vice-versa.  Pela 
primeira vez uma jovem do Pensionato 

fez a tradução: não é 
isto, de verdade, um 
real milagre educativo? 
O desafio da educação 
interpela  hoje, mais do que 
nunca, cada uma de nós 
e, de modo especial, na 
Tanzânia. Ir. Jakie Goodin, 
da Congregação das Irmãs 
de São José dos Estados 
Unidos, junto com as 
nossas Irmãs, perceberam 
esta urgência e se sentiram 
desafiadas a responder a 
esta necessidade real com 
competência, amor e profissionalismo. 
Em novembro próximo Ir. Jakie retornará 
aos Estados Unidos e deixará a nossa 
missão na Tanzânia. A sua presença no 
Pensionato e na comunidade de Songea, 
junto com a de Ir. Eliane, que voltará 
para a sua Província de Caxias do Sul 

em dezembro próximo, foram muito 
importantes e preciosas. Junto com Ir. 
Jakie, durante 5 anos, experimentamos 
uma partilha plena e total da missão e 
vivemos uma real intercongrecionalidade 
que foi muito frutuosa para ambas as 
Congregações.

Ir. Philomena (ao centro) e  Ir. Clementina com a estudante 
que fez a tradução

Estar entre aqueles que 
necessitam, por causa do 
Evangelho

Durante os meses de Junho e Julho, 
Irmã Sally e eu estivemos visitando 
oficialmente duas Regiões que fazem 

parte de nossa Congregação e estão 
situadas na América do Sul: a Região 
Norte e Nordeste, no Brasil e a Região 
Bolívia, no Estado Plurinacional da Bolívia. 
Nas duas Regiões, nossas Irmãs vivem 
o carisma de comunhão em áreas onde 
grande parte da população não tem acesso 
aos meios e recursos necessários para o 
desenvolvimento de uma vida digna. 
Na Região Norte e Nordeste do, Brasil, 
nossas Irmãs dedicam-se a atividades 
diversas junto aos pobres, e às vezes 
correm riscos pelas parcerias que 

Ir. Ieda Maria Tomazini
Conselho Geral

assumem, especialmente quando se trata 
de conflitos de terra, situação dos povos 
indígenas ou questões legais de qualquer 
natureza. Atualmente, a presença da 
Congregação é marcada pela presença de 
vinte Irmãs que atuam em 4 Estados. Em 
Marituba, onde localiza-se uma das seis 
comunidades, chamou-nos a atenção a 

peregrinação constante do povo em busca 
de água potável. Nos fundos da casa há um 
poço que jorra água abundantemente, o 
que não é normal na região. Nossas Irmãs 
partilham deste bem inestimável não só 
com os vizinhos, mas com todos os que 
necessitam. Nossas Irmãs já formaram 
muitas lideranças para as comunidades 
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e encaminharam muitas vocações para 
a Igreja. Nossas Irmãs contagiaram pela 
vivência do Carisma leigos e leigas, que 
reluzem nas comunidades e entre as Irmãs 
desta Região. Um sinal luminoso são os 
sete grupos de Leigos e Leigas do Pequeno 
Projeto. Eles são uma presença ativa na 
vida e missão da Igreja e comunidades. São 
formados por homens e mulheres de uma 
grandeza de coração, de solidariedade, 
de engajamento social e eclesial e de 
sensibilidade humana invejáveis.
Na Região Bolívia, as quatro comunidades 
existentes situam-se em áreas muito 
carentes e as 14 Irmãs dedicam-se aos 
povos das periferias das cidades e do meio 
rural, agricultores. A realidade da falta de 
água potável em Cochabamba, um dos 
locais onde vivem nossas Irmãs, nos faz 
refletir sobre o uso abusivo que fazemos 
muitas vezes deste bem, talvez, porque 
não tenhamos sentido ainda o impacto 
da escassez desse bem em nossa vida 
quotidiana. Víamos barris ao longo do 
caminho que são enchidos semanalmente 
por caminhões. A água ali depositada deve 
ser usada para preparar as refeições, para 
higiene e se sobrar para o banho. Nossas 
Irmãs armazenam água das chuvas para 

lavar as roupas e regar as plantas. Por 
outro lado, nas comunidades localizadas na 
parte oriental, chamada Beni, a abundância 
de água, se faz sentir pela quantidade de 
rios que tivemos necessidade de atravessar 
para chegar até as comunidades atendidas 
por nossas Irmãs. O excesso de água, 
advindo com as chuvas abundantes, tem 
provocado inundações nos povoados de 
San Ramon, San Joaquim, Magdalena, 
onde  nossas Irmãs atuam. As inundações 
destruíram muitas residências, mataram 
mais de trezentas mil cabeças de gado, 
arrasaram plantações e campos que 
alimentavam os animais. Ao longo do 
caminho, víamos as carcaças de centenas 

e centenas de animais, as árvores ainda 
submersas e a vegetação morta. Víamos 
também muitos boiadeiros conduzindo a 
manada para outras pastagens. Nossas 
Irmãs acolheram famílias em suas casas até 
que consigam reconstruir a sua residência; 
partilharam alimentos, remédios, roupas; 
coordenaram campanhas e continuam 
sendo solidárias com todos os que 
precisam; trabalham na educação formal 
e informal, no campo e nas periferias das 
cidades, na formação de lideranças para 
jovens e adultos, nos comedouros, nas 
pastorais sociais e vocacional e vão lá 
onde poucos se dispõem a ir, por causa do 
Evangelho.

ProvínCia/reGião/MissãoEncontrão atrai 
mais de 70 jovens

No final mês de Junho, o grupo de 
jovens do Serviço de Animação 
Vocacional de Itu (SAV-ITU), interior 

de São Paulo, recebeu cerca de 80 
jovens para o Encontrão do Sav, em 
outras línguas, “Retiro de Barulho”. Com 
o intuito de levar a palavra de Cristo, de 
forma diferenciada, o grupo trabalha o 
despertar da vocação há mais de cinco 
anos. O tema deste ano foi “Humanidade 
em Construção”. 
No primeiro dia, foi trabalhado “Bom 

Jean Lucas Almeida Pino 
Equipe de Coordenação do SAV-Itu

dia, o que há de bom?”, palestrado 
pelos próprios jovens coordenadores. 
Em seguida, o casal Jaime e Rose Pires 

falou sobre o convívio familiar. No 
período da tarde, os jovens se uniram 
para torcer pelo Brasil que jogou contra 
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Através das Fronteiras

No outono de 2013, quando o meu 
grupo de LLPP em Copenhague 
se encontrou com Ir. Sally, fiquei 

surpresa com a ideia de que eu poderia 
visitar as Irmãs de São José na Província 
dos Estados Unidos para receber e trazer 
inspiração das LLPP de lá. 
Depois de uns dois meses, comecei minha 
visita com um retiro de 8 dias numa 
Casa de Retiros dos Jesuítas, na costa do 
Atlântico, em Massachusetts. Imersa num 
clima muito frio, com a graça de Deus 

Marianne Meyer
Dinamarca

o Chile, pela Copa do Mundo, e após, 
Jorge Lima, com seu jeito louco de ser, 
debateu o subtema “Eu vou de skate 
para o céu e você vai do que?”  O tema 
fez com que os jovens refletissem sobre 
a vida e a caminhada como juventude, 
evidenciando características da juventude 
atual, comportamentos, vida social e 
tecnologia. 
No fim da tarde, foi realizada a festa 
“Jogo no time de Jesus Cristo”, ainda 
no clima “Verde e Amarelo” da Copa 
do Mundo. O desfecho foi com o grupo 
teatral do SAV que apresentou uma 
coreografia da música “Everything”, 
banda Life House, que ajudou os jovens a 
refletir sobre suas caminhadas e modos 
de agir perante o mundo. 
Após a apresentação, já em clima de 
oração, os jovens presenciaram o melhor 
momento de todo retiro, uma adoração 
a Jesus. “Ele se torna vivo e presente em 
todos nós, em cada olhar, gesto, atitude 
humana, nos momentos de alegria e 
também de dor”, foi assim que os jovens 
descreveram a vivência. 
No segundo dia de retiro, Irmã Helena 
de Passos, Irmã de São José, fez uma 
pequena caminhada com os jovens para 
discutir o tema “Passado, presente 
e futuro”. Cada jovem desenhou o 
contorno de seus pés, com o intuito de 
ver o quanto já caminharam, o caminho 
que estão seguindo e onde irão chegar. 

sobre o sav de itu

Irmã Lúcia Helena Beti
Província de São Paulo

O SAV de Itu – Província de 
São Paulo – tem por objetivo 
despertar vocações a serviço 
da Igreja.  O SAV nasceu de 
um encontro de jovens e 
adolescentes que aconteceu 
anos atrás. No final do primeiro 
encontro fizemos avaliação 
e elas gostaram tanto que 
pediram um retiro. Realizamos 
o retiro e na avaliação 
pediram continuidade e sugiu 
um encontro por mês com 
jovens e adolescentes do sexo 
masculino e feminino. O SAV ficou 
conhecido através dos próprios 
jovens.
Com o tempo esses jovens 
foram aproveitando tanto o 

que passamos para eles que hoje 
existe  uma equipe de cinco jovens e 
duas Irmãs que preparam o encontro 
mensal todos os terceiros domingos. 
O número de jovens participante é 
normalmente de 40 a 45.
No SAV são acompanhados 
espiritualmente, quem o deseja, 
dentro dos diversos modos de 
vocação. Dentro dos encontros 
surgem atividades missionárias: 
arrecadação de alimentos, atuação 
na zona rural e com moradores de 
rua, dando apoio a grupos de jovens 
de outras paróquias, fazendo vigília 
noturna, etc. Há um retiro anual 
com o grupo grande e outro com os 
vocacionados. O lema escolhido por 
eles é “que todos sejam um” João 
17, 11b. A escolha se deu por conta 
do carisma das Irmãs de São José. 
Para eles a presença das Irmãs é 
indispensável. Os jovens insistem 
nesta presença. 

Em seguida, o seminarista Daniel 
Bevilacqua coordenou um momento em 
que interrogou os jovens e os levou a 
pensar de que modo estão vivendo a 
caminhada na Igreja, em comunidade e 
nos grupos de jovens, debatendo sobre 
as atitudes perante as leis de Deus e da 

Igreja.
Nesses dois dias de encontro houve 
o apoio dos pais de alguns jovens 
que prepararam a alimentação. Os 
participantes enfatizaram que o retiro  
proporcionou união, novas amizades e 
inúmeras bênçãos.

Marianne Meyer (à esquerda) e Ir. Kristin Johnsen (ao centro) partilhando uma refeição com amigos
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consegui lidar com a difícil situação pela 
qual a Igreja Católica da Dinamarca vem 
passando há algum tempo. Um texto da 
homilia, ouvido no Retiro, acabou sendo a 
linha que me guiou durante minha estada 
em Connecticut: “Sempre manter o que é 
importante como importante”. Para mim, 
isto significou ter em mente que a graça 
de Deus está trabalhando em todos os 
encontros. 
As Irmãs e as LLPP em Connecticut me 
acolheram de braços abertos, pondo de 
lado, com alegria, as suas ocupações para 
me explicar as coisas, esclarecendo-as, e 
para irem de carro comigo de um encontro 
a outro com as LLPP de lá. 
Ficou claro que há uma diferença entre 
os grupos de LLPP dos Estados Unidos e 
os da Dinamarca. Nos estados Unidos, os 
grupos de LLPP existem desde 1980, mas 
na Dinamarca eles existem há somente 
10 anos! Somos um país pequeno, com 
apenas 40.000 católicos e cerca de 20 
LLPP. O grupo mais antigo tem 7 membros 
e o mais recente foi formado em janeiro 
de 2012 e tem 12 pessoas. Ainda que 
poucos em números, nós nos sentimos 
privilegiados com uma média de idade 
baixa e somos ajudados por 5 Irmãs. No 
nosso retiro anual, 5 LLPP da Suécia se 
unem a nós e esperamos que o grupo da 
Noruega também possa fazer o mesmo. 
Foi interessante ver como as LLPP no 
Alasca podem se beneficiar de uma 
apresentação das Máximas através do uso 
da tecnologia. Na Dinamarca, partilhamos 
em pequenos grupos o que é importante 
para nós nas Máximas e nas reflexões 
espirituais do Pe. Médaille. Isto nos ajuda 
a ter um foco, a nos confrontar com as 
nossas forças e fraquezas e, acima de 

tudo, nos ajuda 
a integrar a 
espiritualidade 
em nossa vida 
diária. 
Durante 
minha estada 
nos Estados 
Unidos, tive a 
oportunidade 
de trabalhar 
na “Casa do 
Pão” – House               
of  Bread – um 
dos vários projetos mantidos pelas Irmãs. 
É simplesmente maravilhoso testemunhar 
as pessoas trabalhando tanto para 
os que têm menos. Isto tocou o meu 
coração e me impressionou muito ver 
como os colaboradores e voluntários 
são capazes de recuperar as pessoas 
que estão há muito tempo sem emprego, 
foram prisioneiros e estavam envolvidos 
com drogas. Na Dinamarca, desde 1990, 
recrutar voluntários para um compromisso 
por mais de 3 meses tem sido difícil. Em 
Hartford, na Casa do Pão, as pessoas 
passam o tempo com alegria servindo o 
pobre e o sem teto ano após ano. Estando 
ao lado de uma jovem, num programa 
de treinamento chamado F.E.A.S.T., 
descascando batatas e picando pimentões, 
um velho sonho se realizou. Como 
Assistente Social eu estava trabalhando 
lado a lado com as pessoas ao invés 
de me sentar do outro lado da mesa do 
escritório. 
Conversando com as professoras no 
programa HOME (Ajudando as nossas 
Mães através da Educação) que oferece às 
jovens mães a oportunidade de melhorar 

suas vidas através de aulas nas áreas 
acadêmicas, necessárias para passar no 
exame de equivalência do Ensino Médio, 
ficou claro que há diferenças em nossos 
países quanto à integração e assuntos 
educacionais. As garotas imigrantes de 
Porto Rico, grávidas ainda jovens, têm 
modelos fracos em suas mães, enquanto 
as garotas imigrantes do Oriente Médio na 
Dinamarca têm títulos universitários. 
Por causa do índice elevado de TEPT - 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
- entre os homens nas zonas de guerra 
no Oriente Médio e o fraco contato entre 
pais e filhos por causa dos divórcios, 
os meninos na Dinamarca não são 
capazes de ter seus pais como modelos, 
colocando-se em desvantagem na 
educação escolar. 
Desde que eu era criança, sempre tive um 
grande respeito pelos ritos de passagem 
dos nativos americanos. Fevereiro de 
2014 se tornou uma passagem para 
um novo tipo de vida no qual eu estou 
tentando ‘ter a coisa importante como 
importante’ junto com os meus amigos 
que são LLPP.

novas

 santas

Ir. Angelina Iasi (95) São Paulo  03/07/2014
Ir. Delma Olga Segat (84) Caxias do Sul  06/07/2014
Ir. Maria Emilia Simioni (94) Paraná  13/07/2014
Ir. Maria Isabel Rizzo (90) São Paulo  22/07/2014 
Ir. Erydes Maria Antoniazzi (85) Paraná  29/07/2014
Ir. M. Stanislaus Kunnamkodath (79) Pachmarhi  07/08/2014
Ir. E. Gabrielle Nothelle (86) Dinamarca  13/08/2014 
Ir. Helen Hart (86) EUA  13/08/2014
Ir. Maria Rosa (87) São Paulo  21/08/2014
Ir. Vilma Filippin (90) Porto Alegre   26/08/2014

As LLPP Dee Skovich, Dolores Jaeger, Diane Lamothe e Irmãs Judith Mulhall, 
Donna Hoffman e Maureen Faenza num encontro mensal com as LLPP
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Uma Nova Missão – Sinal de 
Amor

No dia 20 de junho de 2014, 
Irmãs Pushpalata Ekka e Asha 
Kadalamcattu, acompanhadas pelas  

Irmãs Regi, Dorothy e Prabha, chegaram 
em sua nova casa em Rengarih, Jharkhand. 
A liderança de Tanmaya, respondeu ao 
pedido do Bispo Vincent Barwa, da Diocese 
de Simdega, Jharkhand, para assumir 
uma missão promissora e desafiante, de 
educação em Ciências no Colégio São 
Pius Junior em Rengarih. Este colégio 
tem 670 estudantes e 98% deles são 
católicos. As Irmãs Pushpalata e Asha 
generosamente concordaram em ser as 
pioneiras nesta missão que está a mais de 
1.000 quilômetros da Casa Provincial, uma 
viagem de trem de pelo menos 17 ou 18 
horas. 
Chegando ao lugar da nova missão, as 
Irmãs ficaram agradavelmente surpresas 
ao encontrar tudo muito bem arrumado 
para a nova comunidade, para o 
acolhimento delas e para a inauguração. 
Dois novos cômodos, anexos ao refeitório 
existente, foram construídos para as 
Irmãs. Os quartos estavam mobiliados e 
a casa, bem decorada. O Bispo Vincent 
chegou por volta das 17h45 e houve uma 
calorosa Boas Vindas pelos alunos da 
Escola Apostólica. Às 18h30 começou a 
bênção da casa nova. Padres e Irmãs de 
várias congregações, que trabalham na 
Diocese, estavam presentes à cerimônia 
que foi cheia de graças e de cantos 
melodiosos. Depois, Ir. Regi cortou a fita 
e a bênção estava completa, todas nós 
reunidas na entrada do Colégio Júnior 
para um programa cultural oferecido pelos 
seminaristas e alunos da Escola Apostólica 
em Rengarih. Durante a programação 
o Bispo apresentou cada uma de nós, 
que fomos calorosamente acolhidas, e 
expressou grande alegria por ter nossas 
Irmãs em sua Diocese. 

Rengarih é uma paróquia muito grande. 
Há um século os Padres Jesuítas vieram 
e semearam as sementes da fé neste 
local remoto e a população é, agora, 
majoritariamente católica. Sete Bispos, que 
são nativos desta paróquia, estão servindo 
em diferentes dioceses no Norte da Índia. 
A maioria das pessoas pertence a povos 
tribais, vivendo em casas simples, sem 
janelas, sem fornecimento regular de 
energia elétrica, de transporte e de outros 
serviços básicos. As pessoas são pobres 
porque a economia destes moradores 
gira em torno da floresta e da agricultura. 
Produtos da floresta desempenham um 
papel importante na atividade econômica 
destas pessoas que também caçam 
animais para se alimentar. Muitas estão 
engajadas em atividades de agricultura, 
trabalhando tanto como trabalhadores 
agrícolas como cultivadores. Dada a sua 

dependência em relação à chuva e à 
precária situação econômica resultante, é 
muito difícil para eles educarem as suas 
crianças. Como eles têm muito pouco 
dinheiro, as suas despesas educacionais 
são atendidas pelo Bispo, Padres e pelas 
Irmãs através de projetos. 
Novos começos são sempre difíceis e 
desafiantes. É aqui que a nossa presença 
é necessária pois há várias moças e moços 
que desistem de seus estudos e migram 
para outros estados para o trabalho 
doméstico e em busca de trabalho para 
ganhar o seu sustento. Há muito a ser feito 
pelo povo e pelo seu desenvolvimento. É 
somente através da educação, da saúde e 
da qualificação que as suas condições de 
vida podem melhorar. Seguindo os passos 
do nosso Fundador e das nossas Irmãs 
que vieram antes de nós esperamos ser 
faróis de luz e de esperança em Rengarih.

Ir. Prabha Malayil
Província de Tanmaya, Índia

Irmãs Pushpatta, Asha e Regi com o Bispo na bênção

Um grupo se apronta para a apresentação cultural
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Corações, mãos e portas 
abertas a todas as idades e a 
todas as situações 

Na nossa província da França muitas 
de nós se aposentaram, e estamos 
reunidas principalmente em três 

casas no terreno de Bellecombette. Este 
lugar, de tipo rural, nos foi legado no 
início do século XIX, sobre uma colina a 
três quilômetros de Chambéry. Depois das 
vendas sucessivas das antigas casas-mãe e 
do convento de Sainte Marie des Monts, que 
acolheu numerosas sessões internacionais 
e o Capítulo Geral de 1969, era preciso 
encontrar outros lugares, além da antiga 
casa de Bellecombette, para acomodar 
nossas Irmãs.   
O « Clos Saint Joseph » foi construído 
em 2005 para pessoas idosas que têm 
necessidade de cuidados de enfermagem. A 
casa, desde o início, está aberta a leigos e 
a padres. 
Na mesma área está agora a residência « 
Bois Joli » que poderá se abrir aos leigos, 
nos seus estúdios independentes, quando as 
Irmãs forem cada vez menos numerosas. 
Estas duas casas acolhem as Irmãs para 
um tempo de renovação espiritual, de 
repouso, para um descanso ou para as 
nossas Irmãs que chegam de outros países 
; elas estão também abertas a grupos de 
pessoas do exterior: grupos de crianças 
e suas catequistas, equipes de capelanias 
de escolas secundárias e de colégios se 
sucedem. 
Durante três dias, em abril, houve em 
Chambéry uma reunião de 600 estudantes 
do Ensino Médio de várias dioceses da 
região.
Uns cinquenta alunos foram atendidos 
no Bois Joli durante duas noites. Eles 
chegavam às 10 horas da noite e saiam 
muito cedo, após o café da manhã, 
evitando de fazer barulho, deixando os 
lugares numa ordem impecável ainda que 

Ir. Bénédicte de Vaublanc 
França

as condições de alojamento não tivessem 
conforto. (A maioria dormia no chão). Na 
última noite, houve partilha e troca de 
presentes e calorosos agradecimentos da 
parte deles como também por parte das 
Irmãs que continuaram a acompanhá-los 
espiritualmente no caminho que eles faziam 
para encontrar Deus e as outras pessoas. 
Onde quer que estejam, nossas Irmãs idosas 
se interessam pelo que acontece no mundo, 
na Igreja e na Congregação. Elas levam a 
preocupação da missão na oração e nas 
ações concretas. Um pequeno exemplo : 
As Irmãs da comunidade de Bellecombette, 
ainda que limitadas por problemas de saúde, 
não ficam sem ideias para ajudar os bebês 
de uma creche no Senegal. 
Os quadrados de plástico em que as crianças 
são postas, no calor de 40º, queimam a 
pele. É preciso substituir estas proteções de 
plástico por quadrados de tecido-esponja. 

O projeto começa. A sobrinha de uma Irmã 
compra 30 metros de um tecido-esponja 
de cor clara o que permitirá fazer 72 
quadrados com a ajuda das Irmãs e de 
pessoas amigas para cortá-los e costurá-los.  
No « Bois Joli » e no « Clos São José » as 
Irmãs se ocupam em tricotar adoráveis 
sapatinhos e costuram roupinhas para os 
recém-nascidos órfãos da África. Estes 
são alguns exemplos e haveria outros 
como a loteria organizada em junho, em 
Bellecombette, com os nossos amigos 
para a construção de cisternas na África, 
em Moçambique, nos lugares onde nossas 
Irmãs trabalham. 
O essencial é que nossos corações e 
espíritos fiquem abertos ao que se vive 
ao nosso redor e no nosso mundo e 
que participemos, conforme as nossas 
possibilidades, para ajudar o que têm um 
pouco menos de jutiça, de amor e de alegria.

Irmã Marie Pierre Ruche com os jovens no refeitório do Bois Joli

Na África, os bebês deitados sobre o material que as Irmãs e suas amigas confeccionaram
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Política na Índia

A Índia tem um governo federal 
onde o poder está dividido entre o 
governo central, os governos dos 

Estados e outras corporações locais. 
O Primeiro Ministro lidera o governo 
central e é líder do grupo majoritário no 
Parlamento, formando o governo.    
Pelas Constituições, as eleições à 
Lok Sabha (Casa do Povo) devem se 
realizar em intervalos de cinco anos 
ou quando o Parlamento é dissolvido 
pelo Presidente. O mandato do 15ª Lok 
Sabha expirou em 31 de maio de 2014.   
Com 814.5 milhões de pessoas para 
votar, um aumento de 100 milhões 
desde a última eleição geral em 2009, 
isto faz com que esta seja a maior 
eleição que há no mundo; a eleição da 
16ª Lok Sabha aconteceu em múltiplas 
fases para melhor atender à grande 
base eleitoral e as preocupações de 
segurança.   
A eleição foi a mais longa e a mais 
cara da história do país, com um 
custo estimado em 3500 crore (US 
$577 milhões). Isto foi três vezes a 
quantia gasta na eleição de 2009 e foi 

Ir. Olinda Fernandes
Província de Nagpur, Índia

a segunda mais cara, logo depois da 
eleição americana de US $7 bilhões, 
gasta em 2012 pela eleição presidencial 
americana.   
Os resultados dos votos foram 
anunciados em 16 de maio de 2014, 
quinze dias antes da 15ª Lok Sabha 
completar seu mandato constitucional 
em 31 de maio de 2014. A contagem 
dos votos se deu em 989 centros do 
país. A Aliança Democrática Nacional, 
dirigida pelo Bharatiya Janata Party, 
teve uma grande vitória, conquistando 
336 lugares no Parlamento. O BJP 
teve 31.0% de todos os votos e 282 
(51.9%) de todos os lugares. Foi a 1ª 
vez, desde 1984, nas eleições gerais 
na Índia, que um Partido conseguiu 
lugares suficientes para governar sem 
o apoio dos outros partidos. A Aliança 
Unida para o Progresso, liderada pelo 

Congresso Nacional Indiano, teve 58 
lugares, 44 dos quais (8,1%) foram 
vencidos pelo Partido do Congresso, 
que teve apenas 19.0 % dos votos; foi 
a maior derrota do Congresso numa 
eleição geral. O BJP e seus aliados 
tiveram o direito de formar a grande 
maioria do governo desde as eleições 
gerais de 1984. Questões importantes, 
tratadas durante a campanha, foram 
a alta inflação, a falta de empregos, 
a queda econômica, a corrupção, a 
segurança, o terrorismo, a divisão 
religiosa e a infraestrutura como 
estradas, eletricidade e água.  
Narendra Modi tomou posse como 
Primeiro Ministro da Índia em 26 
de maio, em Nova Delhi. No que foi 
considerado um golpe de mestre, 
Modi convidou os chefes das nações 
da SAARC (South Asian Association for 
Regional Cooperation – Associação para 
a Cooperação Regional da Ásia do Sul): 
Bangladesh, Butão, Maldivas, Nepal, 
Paquistão e  Sri Lanka, para participar 
da cerimônia de compromisso como 
Primeiro Ministro.  
O mandato da maior democracia do 
mundo é um mandato histórico. Pela 
primeira vez, um governo não-Congresso 
teve uma vitória esmagadora e, mais 
importante ainda, pela primeira vez os 
fatores de casta foram superados. Foi 
uma democracia aberta que escolheu o 
novo governo. E, esperamos, que este 
zelo continue pelos próximos 5 anos 
porque o trabalho de uma verdadeira 
democracia nunca termina.



CSJournal  •  Ano 2014 - n. 4CSJournal • Julho - Agosto 9

Potencializando a Capacidade 
de Amar

Ir. Clementina Piovesan, 
Ir. Regina Célia List,
Ir. Vanda Célia Gomes Silva
Comunidade de Sidrolândia, Brasil

Nós, Irmãs de São José de Chambéry, 
que residimos em missão no 
Assentamento Eldorado, Mato 

Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, 
onde moram 2.770 famílias, constatamos 
diariamente o sofrimento psíquico das 
pessoas. Frente a esta dificuldade, 
buscamos ajuda com a Ir. Gertrudes 
Salette Beal, ISJ, após termos ouvido a 
sua fala sobre sua atuação profissional 
junto à equipe que trabalha com 
o Processo de Integração Pessoal 
Terapêutico/método da Abordagem 
Direta do Inconsciente (ADI/TIP). Desta 
forma surgiu a ideia de um projeto 
itinerante de terapeutas que pudessem 
atender gratuitamente as pessoas que 
necessitam e desejam fazer o processo 
de integração pessoal.  Para isto 
acontecer foi realizado parcerias com a 
Fundação Fundassinum que enviou as 
terapeutas, com as Irmãs de São José de 

Método adi/tiP

Há muito tempo busca-se 
chegar à interioridade das 
pessoas a fim de que se 
possa contribuir para diminuir, 
entre outros males, suas 
enfermidades psicofísicas e 
problemas sociais. Vindo ao 
encontro dessa necessidade, 
a ADI/TIP é um processo que 
permite a investigação direta 
do inconsciente. Através do 
método de questionamento 
torna-se possível chegar à 
interioridade da pessoa. A 
Metodologia ADI-TIP, foi criada 

por Renate Jost de Moraes, a partir 
dos dados surgidos ao longo da 
práxis e da experiência clínica, 
desde 1975. A ADI tem como 
objetivo recuperar a pessoa em 
seu equilíbrio físico, psicológico e 
existencial, partindo do princípio que 
a pessoa é um todo psicossomático 
e, como tal, só adoece em partes 
isoladas do seu ser. Quando a 
pessoa se submete ao processo da 
ADI e das técnicas de decodificação, 
ao redescobrir o seu eu original, 
é possível que encontre uma nova 
oportunidade para reestruturar sua 
saúde, sua personalidade e o seu 
sentido de vida.

Chambéry que contribuíram com recursos 
financeiros e com a Faculdade Federal de 
Dourados (UFGD) que cedeu a estrutura 
logística. 
Os atendimentos foram realizados pelas 
profissionais: Alcione Matos Ribeiro, Ir. 
Gertrudes Salette Beal e Rosilene Maria 
Pinto. Juntas organizaram esse trabalho, 
tendo como objetivo primeiro ajudar as 
pessoas a descobrirem e experienciar 
o potencial de sua capacidade de amar 

e potencializar as demais capacidades, 
dando sentido afetivo e efetivo à própria 
existência. O período de trabalho foi 
de 18 dias, 28 de junho a 15 de julho. 
Foram atendidas 30 pessoas, das quais 
nove realizaram a terapia completa 
(23 sessões individuais) e 21 pessoas 
realizaram seis sessões individuais de 
positivação. 
No decorrer do trabalho, houve muitos 
relatos de pessoas sobre as descobertas 
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Estimulando os  Pais na Era 
Digital
Ir. David Delaney
Província de Nagpur, Índia

Recentemente, tive a oportunidade 
de motivar e orientar os alunos 
seniores de quatro escolas 

secundárias e superiores em  Mt Abu, 
Bhilwara, Khetri e Jaipur, Rajasthan. 
Enfrentado as questões desta era digital, 
eles, com alegria, receberam minhas 
colocações a respeito de descobrir 
suas próprias identidades, o estudo 
efetivo de técnicas, a sábia gestão do 
tempo e a preparação para os exames. 
Os tópicos que lhes foram dirigidos 
incluíam a construção de um caráter 
sólido, capacidade de liderança, um 
sólido sistema de valores e tudo o que 
os prepara para enfrentar com confiança 
um mundo globalizado de competições e 
de oportunidades. 
Depois houve uma sessão para os pais, 
a maioria dos quais era muçulmanos e 
hindus e apenas alguns católicos, em 
todas estas quatro escolas, sobre o tema 
de serem pais de crianças num mundo 
digital. As sessões foram para os pais de 
alunos da Educação Infantil ao 12 ano, 
divididos em quatro grupos, de acordo 
com os níveis de escolaridade. Esta foi 
a primeira vez que foram oferecidas 
aos pais sessões sobre como motivar 
e inspirar a geração moderna, que os 
psicólogos chamam de Geração Y.
Usando uma apresentação de Power 

Point e alguns textos da Escritura, eu 
me concentrei em crianças do sexo 
feminino, acentuando quão preciosa 
é uma criança, independentemente 
de sua composição genética e como 
esta era digital as tornou vulneráveis, 
frágeis, agressivas, teimosas, egoístas 
e materialistas. Foi importante estimular 
os pais a ajudar seus filhos a descobrir 
que os pais são os primeiros educadores 
e que a casa é a primeira escola, 
sendo a família a célula fundamental da 
sociedade. 
Abordando a questão das famílias, falei 
sobre a importância de uma boa vida de 

família para ajudar as crianças crescerem 
e desenvolverem positivamente suas 
qualidades pessoais. Com exemplos 
relevantes e concretos, os pais sentiram 
claramente a sua responsabilidade e 
aprenderam a importância da qualidade 
do tempo da família e da comunicação 
honesta. Igualmente importante para 
os pais é aprender a usar os meios 
modernos da mídia de uma forma que 
lhes ofereça uma vantagem.
Ao longo de toda a exposição, foi 
importante acentuar que a família é o 
lugar onde o Divino é experienciado um 
no outro.  

Pais ouvindo Ir. David

interiores e suas experiências pessoais, 
que lhe possibilitaram mudanças de 
atitude tanto em relação a si mesmas, 
quanto em relação ao outro e ao mundo 
ao seu redor. Segue o depoimento de 
uma pessoa que participou do processo: 
“Agradeço a Deus e às Irmãs pelo 
excelente trabalho que elas realizaram 
comigo, me ajudando a examinar o meu 

psíquico. Tomo várias medicações, mas 
ignorava a causa da minha depressão. 
Esse tratamento me ajudou muito, muito 
mesmo, sinto que estou recomeçando 
minha vida. Minha família notou de 
imediato a minha recuperação e todos 
estão felizes por me verem feliz. Aqui 
nunca encontraríamos essa forma de 
tratamento. Não temos condições de 

pagar por ele e também é difícil para a 
gente se locomover até a cidade para se 
tratar. Muitos dos amigos que fizeram o 
tratamento se encontravam tristes, sem 
direção, sem esperança, desanimados, 
cansados e com uma carga nas costas. 
Agora estão leves, felizes, com esperança 
e ânimo, com objetivo e fé de que vão 
vencer na vida”.
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Amor e doação de uma vida 
em missão
Ir. Lucimar Rodrigues Ferreira
Província de São Paulo, Brasil

Buscando implementar novas e 
flexíveis estruturas de organização 
e de governo, para gerar mais 

corresponsabilidade, vida e dinamismo na 
missão, nós Irmãs de São José do Brasil, 
caminhamos esperançosas no Processo 
de Integração. No bonito caminho dessa 
história, relendo as maravilhas que Deus 
foi escrevendo na caminhada das Irmãs 
até o momento presente, é gratificante 
perceber que esse Processo de 
Integração já está acontecendo de forma 
concreta há muito tempo. 
Em 08 de dezembro de 1975 Irmã Irena 
Pilz, da Província do Paraná, Brasil, foi 
enviada em missão para São Felix do 
Araguaia – Prelazia situada no Centro 
Oeste do Brasil. Essa missão na Prelazia 
pertence à Província de São Paulo, mas 
Irmã Irena, rompendo as barreiras do 

imaginário, se abriu ao chamado de Deus 
e se colocou a serviço nesta missão.
Durante 39 anos, com algumas 
interrupções, Irmã Irena permaneceu 
na Prelazia de São Felix do Araguaia, 
onde, com muito amor e disponibilidade, 
colocou seus dons a serviço do povo 
sofrido. Mulher de muita coragem, 
caminhou junto ao povo, levando seus 
conhecimentos da medicina natural, com 
a qual aliviou as dores de muitos que 
não tinham recursos médicos ao alcance. 
A todo instante Ir. Irena estava pronta 
a servir, socorrendo as necessidades 
físicas, com suas ervas medicinais, e 
as necessidades espirituais, com uma 
palavra amiga e um ouvido atento. 
Auxiliava e capacitava as pessoas para 
servirem na Pastoral da Saúde e ajudava 
as comunidades nas celebrações. 
Convicta de sua missão enfrentou trilhas 
e caminhos por terras e águas, indo a pé, 
de bicicleta ou até mesmo montada num 
burrinho, para estar e celebrar junto ao 

povo excluído daquela região.
Em 18 de janeiro de 2014, Irmã Irena 
retorna a Província do Paraná, deixando 
uma trajetória de muita alegria, vida 
e esperança, no coração de todas as 
pessoas que conviveram com ela naquele 
solo sagrado de missão.  E assim, o 
Processo de Integração vai saindo do 
coração de Deus e tomando forma na 
vida e missão das Irmãs de São José que 
se encontram neste solo brasileiro.

Na Luta Contra o Tráfico de 
Pessoas Humanas
Ir. Nilva Rosin
Membro della JPIC, Brasile

O tráfico de pessoas humanas é 
uma violação da dignidade e 
liberdade humanas e atinge um 

enorme contingente de seres humanos, 

ferindo corpos, suprimindo sonhos e 
violando seus direitos humanos sagrados, 
independentemente de sexo, etnia, 
nacionalidade e condição social. Por isso, 
o envolvimento das Irmãs em abordar 
esta questão durante a Copa do Mundo 
de 2014, realizada no Brasil, foi muito 
importante. 
No mês de abril de 2014, depois de 
várias videoconferências, reflexões e 
troca de e-mails, a Comissão Justiça e 
Paz (JPIC) encaminhou para as Irmãs 
de Contato, lideranças e coordenações 
a ação congregacional: “Declaração 
Corporativa sobre o Tráfico Humano”. 
Considerando as expressões das Irmãs 
dos diferentes países, províncias, regiões 

e federações, a Comissão JPIC organizou 
e enviou subsídios para colaborar na 
reflexão, formação e ação contra o tráfico 
de pessoas humanas, e que, neste ano, 
principalmente, com os Jogos da Copa 
do Mundo, as pessoas se tornam mais 
vulneráveis ao problema. 
A decisão da JPIC foi de enviar para cada 
província/região os subsídios: a Carta 
para as Irmãs de Contato, esclarecendo 
a proposta de trabalho; o modelo de 
Carta para enviar às autoridades e às 
corporações patrocinadoras da Copa do 
Mundo; a Declaração Corporativa sobre o 
Tráfico Humano; a lista de patrocinadores 
e apoiadores oficiais da Copa do Mundo 
2014 - cada coordenação de província 
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poderia escolher as companhias 
patrocinadoras e apoiadoras e/ou outras 
organizações não governamentais e 
lideranças nos diferentes países, para 
enviar a carta e a declaração; e uma 
lista de Websites sobre Tráfico Humano 
para ampliação de conhecimento e 
esclarecimentos. 
Este trabalho teve o objetivo de ampliar 
o compromisso ético com a formação 
relativa ao aumento do tráfico de pessoas, 
sobretudo, durante a Copa do Mundo, 
e gerou grande mobilização junto às 
Irmãs de São José nos diferentes países 
enviando as cartas, independentemente 
das respostas recebidas ou não. 
Foi possível expressar, como corpo 
congregacional, a preocupação referente 
à questão do tráfico de pessoas e o 
compromisso, de modo especial, com 
as mulheres e crianças. Com certeza, 
é um processo que todas as Irmãs 
das comunidades já vêm participando,  
refletindo e, seguramente, realizando 
algo em prol das vítimas. Contudo, foi 
possível, neste momento e com maior 
intensidade, unir toda a Congregação. As 
províncias/regiões de nossa Congregação 
participaram em graus e intensidades 
distintas.
A Província da França remeteu seis cartas 

aos patrocinadores do 
evento e obtiveram duas 
respostas, Adidas e Coca-
Cola. Ambas, afirmaram 
que suas corporações 
estão ajudando na 
conscientização sobre o 
tráfico humano, que fazem 
doações às organizações 
que ajudam mulheres e 
crianças, bem como dando 
passos para a prevenção 
contra o tráfico humano e 

a exploração de crianças. 
As Irmãs da Irlanda enviaram nove cartas 
para responsáveis de organizações, mas 
sem respostas. 
A Província Italiana expediu oito cartas: 
quatro a responsáveis de corporações; 
outras a autoridades da Itália: Presidente, 
Primeiro Ministro, Líder da Câmara 
do Senado e ao Chefe da Câmara dos 
Deputados, também sem resposta. 
Nem a Noruega e nem a Dinamarca têm 
responsável de corporações no país, por 
isso não enviaram nenhuma carta, mas 
discutiram e refletiram com as Irmãs e 
Associados e continuam trabalhando na 
conscientização contra o Tráfico Humano. 
A Província dos EUA mandou 13 cartas, 
sendo 10 às corporações patrocinadoras 
da Copa do Mundo; e também ao 
presidente da federação da Copa do 
Mundo na Suíça, ao presidente Obama 
e ao Embaixador Samantha Powers. 
Obtiveram uma resposta, do presidente 
da federação da Copa. 
Na Índia, Tanmaya foi a única província 
que despachou cartas, foram três e não 
tiveram nenhuma resposta. 
Todas as províncias do Brasil remeteram 
cartas para várias entidades: São Paulo: 
35 cartas para empresas patrocinadoras 
do evento; Lagoa Vermelha: cinco cartas 

para patrocinadores do evento; Caxias 
do Sul: 12 cartas aos patrocinadores do 
evento; Paraná: As Irmãs da cidade de 
Miguel Calmon na Bahia, através do Fórum 
da Cidadania, mandaram sete cartas para 
patrocinadores da Copa e às autoridades 
locais: governo do Estado da Bahia e 
ao Prefeito Municipal. Nenhuma dessas 
quatro províncias recebeu respostas.  
Já a Região Norte/Nordeste expediu 
quatro cartas para os governadores 
da região: Bahia, Maranhão, Pará, 
Amazonas, obtiveram duas respostas. 
Porto Alegre mandou 11 cartas – cinco às 
autoridades locais: governador, prefeito, 
comandante da polícia, secretaria de 
justiça e desenvolvimento social, núcleos 
de Conselhos Tutelares e seis cartas 
aos patrocinadores do evento, com três 
respostas das autoridades locais. 
Na Suécia, as Irmãs organizaram reflexões 
com grupos da paróquia, escolas, com 
pessoas envolvidas em partidos políticos 
e grupo de mulheres. Conseguiram 
quatro retornos por escrito de ONGs, 
apoio do padre da paróquia, de mulheres 
africanas que estão na Suécia e que foram 
enganadas com falsas promessas.  
Na Tanzânia, as Irmãs leram o Manifesto e 
continuam fazendo a conscientização das 
causas do tráfico humano e da violência 
doméstica.
Enfim, esta foi uma ação solidária com as 
pessoas que são vítimas do atual sistema 
e que sofrem no seu cotidiano, em escala 
planetária, as injustiças e exploração que 
são a negação dos seus direitos. Como 
Congregação, reafirma-se o compromisso 
de gestar relações humanas efetivas e 
justas para a cidadania ativa, rompendo o 
silêncio neste caminho de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas que faz novas 
vítimas a cada dia, investindo na formação 
que inclua esta realidade.


