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Periferia, uma 
provocação ao 
Carisma de Unidade

O Capítulo Geral de nossa 
Congregação que acontecerá em 
Monte Cucco, Roma, de 4 a 29 de 

outubro de 2015, tem como tema “Viver o 
dinamismo da Unidade e da Reconciliação 
nas periferias de nosso mundo 
fragmentado”. As palavras nele contidas 
têm provocado inquietação, reações e 
várias reflexões por serem muitas, serem 
fortes e serem carregadas de significados 
diversos para o nosso contexto 
congregacional que é internacional. Uma 

delas é “periferia”.  
Etimologicamente, periferia é uma 
palavra de origem latina e significa a 
área fora do centro, o contorno, o limite. 
No entanto, no âmbito religioso é usada 
para designar as zonas mais afastadas 
do centro de uma cidade, de uma 
região, ou de um país, onde comumente 
habita a população de baixa renda. Mais 
recentemente, o Papa Francisco, tem 
usado a expressão “periferias sociais e 
existenciais”, ampliando o seu significado 
e abrangência. Essa é uma palavra 
cujo sentido precisa ser aprofundado, 
compreendido e atualizado nos diversos 
países, onde nós, Irmãs de São José, 

Ir. Ieda Maria Tomazini 
Conselho Geral
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nos inserimos. O entendimento de seu 
conceito pode facilitar ou dificultar a 
escolha de ações comuns que possam 
dar melhor visibilidade ao nosso 
Carisma de Unidade. Nos países mais 
desenvolvidos assim como naqueles em 
desenvolvimento, a periferia, no sentido 
pleno da palavra, pode indicar o lugar 
onde não se encontram os pobres, os de 
baixa renda, os mais necessitados dos 
valores da Unidade e de Reconciliação. 
Na Bolívia, por exemplo, as residências 
da população das classes sociais mais 
abastadas, os mais ricos, localizam-se 
nas periferias das grandes cidades. 
São inúmeras as mansões cercadas de 
parques e bosques belíssimos. O mesmo 
é percebido nas cidades do norte e do 
sul do Brasil, onde estão surgindo cada 
vez mais os chamados “condomínios 
fechados”. Estes espaços luxuosos 
não estão localizados nos centros das 
cidades, pois as pessoas preferem o 
silêncio, a “paz”, o sair da agitação dos 
centros urbanos. Diferente, porém, é 
a realidade social e política da Índia, 
onde pobres e ricos compartilham do 
mesmo espaço geográfico, no centro 

e arredores das grandes cidades. Lá, 
não é preciso afastar-se do centro para 
localizar os pobres, os marginalizados, 
os empobrecidos. O que entendemos 
então por periferia? Onde estão e quem 
são os marginalizados a quem dizemos 
que queremos dar preferência? O que 
entendemos nós por “periferias sociais e 
existenciais”? 
A palavra periferia, além de designar a 
margem, o limite, o contorno de uma 
determinada área, também designa o 
que está fora do centro não só territorial 
ou geográfico. Refere-se ao que está 
fora, que está longe dos meios, dos 
recursos e das condições que garantem 
um desenvolvimento de vida saudável, 
harmonioso, sustentável e feliz, mesmo 
não estando nas periferias das cidades, 
regiões, nações. O sentido de periferia, 
desta forma compreendida, indica muito 
mais que um lugar social ou geográfico. 
Periferia abrange também as diferentes 
situações do indivíduo, de pessoas, povos 
e nações que se encontram à margem 
da sociedade, que não têm acesso aos 
recursos e meios de desenvolvimento, que 
não são cuidados, que não têm direito à 

educação, à expressão da religiosidade, 
à comunicação, à informação, à 
economia, ao acesso à tecnologia, ao 
trabalho, à moradia, à saúde, ao lazer, à 
qualidade de vida, etc. A periferia de que 
falamos objetiva a expansão de nosso 
conhecimento e a ampliação de nossa 
concepção de pobreza e de necessitados. 
No tema, a palavra periferia quer nos 
provocar e nos desafiar a ir ao encontro 
das pessoas e situações de periferia, 
necessitadas da presença de nosso 
Carisma de Unidade. Mas não basta ir ao 
encontro. É preciso que nos capacitemos 
para reconhecer quem está na periferia. É 
preciso que desenvolvamos a habilidade 
de reconstruir, de curar o que está 
empobrecido, o que está fragmentado 
pela dor, pelo sofrimento, pela exclusão, 
pelo medo, pelo ódio, pela falta de meios 
e recursos que garantam qualidade de 
vida. É preciso que vivamos, que sejamos 
testemunhas, que dinamizemos a unidade 
do jeito de Jesus. O que isso exige de 
cada membro de nossa Congregação? De 
cada Leigo e Leiga do Pequeno Projeto? 
Dos que trabalham em nossas casas e 
Instituições?

Nossas Novas Irmãs no Canadá 

Irmã Sally Hodgdon e Irmã Susan 
Cunningham, Provincial da Província dos 
Estados Unidos, viajaram para o leste 

do Canadá, no dia 26 de setembro, para 
se encontrarem com as seis Irmãs de 
Notre Dame de la Croix que, juntamente 
com as vinte e três Irmãs na França 
e as três Irmãs da Bélgica, são agora 
membros da nossa Congregação. Quatro 
destas Irmãs moram em Saskatoon, 
Saskatchewa e as outras três vivem em 
Edmonton, Alberta.
Durante os três dias com as nossas 
novas Irmãs, com idades de 81 a 100 
anos, tivemos a chance de saber mais 
sobre elas e como elas têm vivido sua 

Ir. Sally Hodgdon 
Conselho Geral

Irmã Louise (em pé) e Irmã Victoria com Irmã Susan
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missão durante estes anos. Nossas Irmãs, 
todas nascidas no Canadá, deram aulas 
para estudantes de todas as idades, 
trabalharam como enfermeiras tanto em 
casas para idosos como em hospitais no 
Canadá, trabalharam em paróquias e na 
pastoral. 
Mont St. Joseph Manor – Casa de 
Saúde Mont São José – uma casa para 
idosos em Prince Albert, foi um dos 
seus ministérios. No início de 1990, em 
colaboração com a prefeitura local, este 
local foi renovado e tem 120 quartos e 
pode, assim, receber maior número de 
pessoas. Nesta ocasião não tínhamos 
mais Irmãs morando ali. 
Irmã Louise, que vive em Edmonton, ainda 
escreve uma coluna para o jornal católico 
local. Irmã Victoria, vivendo numa casa de 
repouso em Edmonton, completou 100 
anos no final de agosto e está tão ativa 
quanto é possível. Ela gosta de participar 
da paróquia e estar com as pessoas. 
Irmã Teresa mudou para Saskatoon há 
dois anos, quando sua comunidade local 
fechou; agora vive numa unidade de uma 
casa de idosos e cria belos artesanatos 
que vende para as missões. Ela nos deu 
cinco vestidos para as jovens da nossa 
missão de Songea, que Ir. Mariaelena 
levou para Tanzânia. 
Irmãs Marie, Alice e Yvonne passaram 
os últimos meses limpando e semeando 
a parte central da casa da Região em 
Saskatoon, onde ela está há 25 anos. 
É uma casa bem grande e é onde as 
Irmãs tinham seus escritórios e encontros 
regionais nestes últimos anos. Se tudo 
for como o que foi planejado, no dia 
23 de outubro as três Irmãs mais Ir. 

Therese vão mudar para a Casa da 
Trindade – Trinity Manor – uma casa 
recentemente construída para idosos em 
Saskatoon. Este projeto foi ideia de 5 ou 
6 congregações religiosas que queriam 
construir algo para as Irmãs. Depois do 
planejamento inicial, a Diocese e outros 
se envolveram e juntos criaram esta 
residência bela e grande que será a casa 
de acolhida de padres, Irmãs e leigos. 
Irmã Marie Raiwet esteve envolvida no 

planejamento desta casa desde os seus 
inícios. 
Durante o tempo que passamos com as 
nossas Irmãs, tivemos uma celebração, 
semelhante às que tivemos na França, 
para acolher e abençoar nossas Irmãs e 
dar-lhes a cruz e as Constituições. Mais 
uma vez estes momentos foram cheios 
de bênçãos para Susan e para mim ao 
testemunharmos a coragem, a entrega e 
o amor destas Irmãs. 

ProvínCia/reGião/MissãoDuas  Comunidades 
se Tornam Uma  

O dia 15 de agosto de 2014 foi um 
dia de festa para a Província da 
França que, oficialmente, recebeu 

Ir. Marie-Pierre Ruche 
França

as Irmãs de Notre Dame de la Croix como 
membros de nossa Congregação. Durante 
a celebração eucarística que aconteceu 
na igreja do Biolley, Irmã Sally Hodgdon, 
Superiora Geral, entregou a cada uma das 
novas Irmãs de São José as Constituições 
e a cruz da Congregação. A igreja estava 

cheia de Irmãs e de amigos das duas 
congregações para esta celebração 
significativa, nesta igreja cuja arquitetura 
circular dava visivelmente o sentido 
de formarmos uma única comunidade 
reunida. Este dia foi o culminar de 
um longo processo de reuniões e de 

Irmã Sally no fundo com (da esquerda para a direita) Irmãs Yvonne, Marie, Alice e Therese (sentada)



CSJournal  •  Ano 2014 - n. 5CSJournal • Setembro - Outubro4

Missionária Incansável

Irmã Natalícia Zago, Irmã de São José 
de Chambéry, Província de Porto 
Alegre,  missionária incansável, chegou 

na Bolívia, no dia dois de fevereiro de 
1987, seguindo para a Comunidade de 
San Joaquin, no Departamento del Beni. 
Ali permaneceu por dois anos, sendo 
transferida para a Comunidade de Alalay, 
em Cochabamba, no ano de 1989. Pelo 
tempo em que convivemos juntas, posso 
dizer que é uma pessoa generosa, de 
muito sacrifício e entrega. Nos lugares 
onde passa sabe conquistar amizades 
com as crianças, mulheres e idosos, pela 
sua maneira simples, humilde e alegre. É 
uma mulher de muita oração e silêncio. 
Dedica muito tempo ao serviço que lhe é 
confiado e o faz com gosto.
Nas comunidades onde passou, dedicou-
se ao cuidado da igreja;  também foi 
ministra extraordinária da Eucaristia 
e catequista, na comunidade de San 
Joaquin. Em Cochabamba, dedicou-se à 
pastoral dos idosos: visitava as famílias 
e gostava de ajudar a todos os que 
necessitavam de ajuda. Esteve sempre 
atenta às necessidades da comunidade. 

Irmã Jacinta Maria Iob 
Região da Bolívia

Colaborou muito na casa de 
formação ajudando as jovens 
que entravam no postulado e 
noviciado, e, com dedicação, 
lhes ensinava os serviços 
da casa e da cozinha. Irmã 
Natalícia gostava muito de 
cuidar da horta e também dos 
animaizinhos: coelhos, galinhas, 
codornizes, passarinhos. 
Quando estava sozinha, 
entretinha-se com eles. Ela nos 
dá um grande exemplo de amor 
à natureza. 
Tem amor especial à Eucaristia. 
Quase todos os dias, passava 
toda a manhã na igreja para 
acolher e rezar com as pessoas 
que vinham encomendar missas 
pelos familiares falecidos. Às 
vezes, havia até três missas por 
manhã e participava de cada uma como 
se fosse a primeira missa do dia. Fazia o 
mesmo quando se tratava de batismos 
e casamentos – ali estava Natalícia, 
presença firme e discreta.
Irmã Natalícia é uma pessoa que ama a 
Congregação e sua província de origem. 
Encontrando-se, atualmente, com sua 
saúde comprometida, pessoalmente 
pediu à Irmã Sally, em sua visita a Bolívia, 
para retornar a seu país de origem. 

Assim que, no dia 23 de setembro, 
retornou ao Brasil, à Província de Porto 
Alegre, que a enviara há 27 anos. Com 
o coração repleto de boas recordações, 
expressamos nossa gratidão pelos 
27 anos de doação na Bolívia como 
missionária. Desejamos que, em sua nova 
missão no Brasil, Deus lhe conceda muita 
saúde e paz interior para que possa 
continuar testemunhando o Reino de Deus  
lá onde estiver.

trabalhos juntas, desde a época de sua 
fundação, quando as primeiras Irmãs 
receberam sua formação inicial na 
Congregação de Chambéry. 
Nos anos que se seguiram, houve 
muitos empréstimos de Constituições 
de Chambéry, de acolhida para estudos 
em Hartford do grupo que ia em missão 
para o Canadá, partilhas de vida de 
comunidade. Depois de um período de 
expansão (França, Bélgica, Canadá, 
Burundi) a congregação está diminuindo. 
Em 2008, o Conselho Geral pediu para 
a nossa Provincial da França para 
acompanhá-las em sua reflexão sobre 
o futuro. Em 2011, o nosso Conselho 
Amplo concordou em considerar o seu 

pedido de se unir a São José, se o seu 
Conselho assim o decidisse. Em 2013, 
por unanimidade, o Capítulo Geral das 
Irmãs da Cruz decidiu fazer um pedido 
formal de fusão. No mesmo ano, após a 
informação a toda a nossa Congregação 

e da concordância do nosso Conselho 
Amplo, o nosso Conselho Geral respondeu 
favoravelmente a este pedido. Terminadas 
as formalidades administrativas, a 
celebração desta fusão aconteceu em 15 
de agosto de 2014 em Chambéry. 
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novas

 santas

Ir. Marie Genevève Duverney (89) França  01/09/2014
Ir. Zenitte Paludo (76) Lagoa Vermelha  01/09/2014
Ir. Philomena Whelan (94) Pachmarhi  04/09/2014
Ir. Lucia de Fatima Guidetti (90) São Paulo  05/09/2014 
Ir. Anita Mariadas (79) Pachmarhi  23/09/2014
Ir. Angela Clara Bonatto (85) Lagoa Vermelha  27/09/2014
Ir. Judith Mary Karuvelil (85) Nagpur  28/09/2014 
Ir. Gerard Kalapurackal (87) Nagpur  30/09/2014
Ir. Mary Declan Foley (99) EUA  08/10/2014
Ir. Phyllis Campoli (73) EUA  16/10/2014

Deixe Cair e Deixe Deus 
ser Deus      

Quando as nossas Irmãs contruiram 
e abriram o Hospital São José em 
Raheny, Dublim, em 1957, ninguém 

sonhava que 50 anos mais tarde ele seria 
vendido. 
As Irmãs perderam não só o hospital, mas 
também o convento onde tinham vivido por 
mais de 50 anos. Por causa de  escassez de 
enfermagem e de cuidados de saúde na ala 
residencial, o HSE (Health Care Executive – 
os Diretores da Área de Saúde) decidiram 
construir uma enfermaria de 100 leitos e 
o local ideal para este desenvolvimento do 
hospital foi a área coberta do Convento. 
Portanto, foi pedido às Irmãs que deixassem 
sua casa e se mudassem para um local mais 
moderno, construído de propósito para 
elas em outro local da área do hospital. Ver 
nossa casa demolida e não sabendo bem 
o que o futuro estava nos reservando foi 
bem triste, mas “era o momento de deixar 
as coisas irem”, de confiar em Deus e de 
confiar que “uma coisa nova estava vindo à 
luz”.
Inicialmente o Capelão celebrava missa 
só uma vez por semana na enfermaria, 
mas quando ele saiu, depois de um ano, 
o que o substituiu só podia celebrar uma 
vez por mês. Isto era insuficiente para a 
vida espiritual de todos os que estavam 
interessados. Finalmente, uma sala foi 

Ir.  Eileen Silke 
Irlanda

arrumada como Sala de Oração com a 
reserva do Ssmo Sacramento. Este foi um 
benefício real que ofereceu um oásis, onde 
os residentes, os parentes deles e a equipe 
podiam ter um tempo silencioso de oração. 
A partir desta iniciativa, foi oferecido um 
Serviço da Palavra e da Eucaristia para 
acontecer quando houvesse um padre 
disponível. A Equipe foi treinada, orientada 
e qualificada para oferecer este serviço 
que se tornou um catalisador, criando um 
senso de família, de pertença e de unidade. 
Os residentes, que estavam totalmente 
envolvidos, escolhendo as orações e 
os cantos, comentaram que agora eles 
se sentiam uma comunidade. Há várias 
unidades diferentes no campus. Na Unidade 
de Reabilitação no Hospital principal, é 
oferecido um trabalho pastoral e a missa 
é celebrada semanalmente. No Dia da 

Unidade para os sofredores  de Alzheimer, 
que favorece uma pausa para as famílias e 
para os cuidadores durante algumas horas 
por dia, uma Irmã os visita regularmente. 
Recentemente foi aberto um Dia do Hospital 
no campus oferecendo acesso e serviços de 
diagnmóstico para pessoas mais idosas. 
Da incerteza dos dias anteriores, estamos 
agora em um tempo e lugar novos onde 
Deus está continuamente criando algo novo. 
Continuamos nossa Missão de presença 
e de apoio, acompanhando os residentes 
idosos em suas doenças e fragilidades. 
Estamos com eles sempre que possível, 
na sua jornada final de “deixar tudo” para 
encontrar o seu Salvador. 
O “deixar cair” das Irmãs tem culminado em 
muitas, muitas pessoas sendo estimuladas 
a confiar em Deus e “deixar cair” e deixar 
Deus ser Deus. 

Residentes e Irmãs se preparando para celebrar a Liturgia da Eucaristia
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Jubileu de Ouro da Província 
de Lagoa Vermelha!

No dia 14 de setembro, tendo como 
centro a palavra júbilo, do Latim 
“jubilum”, que significa excesso de 

alegria e grande satisfação, a Província 
das Irmãs de São José de Lagoa Vermelha 
celebrou seu cinquentenário. A celebração 
fez memória da história construída nestes 
50 anos pelas 139 Irmãs que já partiram 
para a eternidade e pelas 141 Irmãs que 
atualizam o Carisma de comunhão, onde 
estão inseridas. Elas estão distribuídas 
em 27 comunidades e três residências, 
nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo. 
Há seis Irmãs compondo comunidades 
interprovinciais nos estados de São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará 
e Bahia; quatro Irmãs estão atendendo 
familiares doentes e outras três em 
missão na África. 
Embora a Província celebre seus 50 
anos, sua história começou há mais de 
100 anos.  Em 1898, quatro jovens 
Irmãs saíram de Moûtiers, França, para 
trabalhar junto ao povo do Brasil. Elas se 
estabeleceram em Garibaldi, Rio Grande 
do Sul, no sul do Brasil. A Província 
que foi formada cresceu rapidamente; 
houve inúmeros pedidos para aberturas 
de novas comunidades. Como as 
comunidades se espalhassem por todo o 
Rio Grande e Santa Catarina, o Conselho 
Provincial tinha dificuldades para dar 
atendimento a todas as religiosas em seus 
diferentes  campos de missão.  No ano de 
1963, houve uma primeira reorganização: 
um grupo de Irmãs passou a fazer parte 
de uma nova Província, com sede em 
Porto Alegre e, em 1964, a necessidade 
levou as Irmãs organizarem a Província 
em Lagoa Vermelha - uma região agrícola 
pobre, que necessitava de todo o tipo de 
ajuda. As primeiras comunidades tinham 
como missão a saúde, a educação, a 

catequese, a educação 
familiar e trabalhos 
manuais.
As necessidades pelas 
quais as irmãs foram 
solicitadas, no início da 
missão, mudaram, mas 
o elã missionário e a 
convicção da opção por 
Jesus Cristo e seu Reino 
fizeram com que as Irmãs 
assumissem novas frentes 
de missão e se lançassem com coragem 
e desprendimento. Atualmente, as 
Irmãs estão em missão em vários 
tipos de campos: a saúde preventiva e 
curativa, saúde popular; medicamentos 
alternativos e terapias alternativas. 
As Irmãs trabalham com dependentes 
químicos e atendimento aos familiares 
de dependentes químicos,  na Pastoral 
Carcerária, na Pastoral da Criança; nos 
projetos com crianças, adolescentes, 
jovens e mulheres. Participam ainda 
na vida e organização do povo com a 
Formação de pequenos agricultores e 
mulheres da roça, atendimento a crianças 
de rua e prostitutas. Há Irmãs envolvidas 
na educação formal em Universidades 
e em escolas públicas, na preparação 
acadêmica de professores indígenas, 
O povo atendido pela missão das Irmãs, 
é uma população pobre, desprovida de 
seus direitos, uma população de periferias 
e de pequenos agricultores. Percebe-se 
que há um crescente número de pessoas 
voluntárias engajando-se nos projetos 
sociais. O testemunho e exemplo de vida 

muitas Irmãs idosas da Província tem 
mexido muitos corações de pessoas 
leigas que se comprometem com a 
continuidade de nossa missão.  
“Lagoa Vermelha, Vacaria e tantas 
cidades vizinhas, locais da Bahia e do 
Espírito Santo não seriam o que são hoje, 
sem a audaciosa presença e o ardoroso 
trabalho das incansáveis e generosas 
Irmãs; as Irmãs não teriam prosperado 
nestes solos sagrados se não tivessem 
contado com a acolhida, a solidariedade 
e a ajuda das famílias, das comunidades, 
do povo. Assim, todas as cidades onde 
se encontram as Irmãs, estão em festa”, 
expressou Ir. Ieda Tomazini, Conselheira 
Geral, durante a homenagem prestada à 
Província Jubilar.
Também marcaram presença, Irmã 
Sally Hodgdon, Superiora Geral que, 
juntamente com Ir. Ieda, visitaram as 
comunidades da Província, bem como 
as Irmãs da própria Província, as 
representantes de outras Províncias, os 
Leigos e Leigas do Pequeno Projeto e os 
colaboradores.

Ir. Adelide Canci 
Província de Lagoa Vermelha, Brasil
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Vinho novo em odres novos

Ir. Margherita, durante o Capítulo 
Provincial de eleição, a Província 
elegeu uma equipe de quarenta 
anos. Que esperanças se escondem, 
de acordo com você, nesta escolha 
unânime?
“Vinho novo em odres novos!” Esta, 
segundo me parece, é a esperança que 
se esconde nesta escolha unânime que o 
Capítulo fez neste último mês de julho de 
uma equipe de quarenta anos no governo 
da Província. 
Durante vários anos, discutimos o futuro 
da vida religiosa, a situação histórica 
que está passando por uma grande 
transformação; e a transição de uma 
situação histórica para outra pediu para 
desistir do que nos tornou tranquila no 
passado. É necessário, portanto, um novo 
começo e temos que atravessar o nosso 
tempo e os profetas devem oferecer 
novas respostas para os desafios que nos 
chegam a partir deles. 
Nesta linha, na Província, nos últimos 
anos, em preparação ao Capítulo 
Provincial, refletimos, discutimos a 
necessidade de nos abrir a novos 
caminhos, a necessidade de olhar para 
novos horizontes, de fazer novas escolhas 
apostólicas para nos tornarmos sempre 
mais uma presença profética no meio das 
pessoas.
 Estou convencida de que esta nova 
equipe jovem, cheia de energia e de 
iniciativas, acompanhada pela sabedoria 
de Irmãs mais velhas e pela oração de 
todos, jovens e menos jovens, liderada 
pelo Espírito, que continuará a abrir 
caminhos novos, se deixará provocar pela 
novidade e as ajudará a ser sempre mais 
“uma comunidade de saída”. 

Ir. Rosalba Scaturro 
Itália

Você foi enviada a uma pequena 
comunidade de fronteira. O que você 
acha do serviço que a comunidade 
tem que desenvolver no Centro de 
Pronto Acolhimento de Ferentino? 
Que contribuição deseja fazer?
Depois de muitos anos de serviço na 
escola, na formação, na liderança, em 
nível da Província e da Congregação, o 
envio a uma missão em uma comunidade 
de “fronteira” foi para mim um desafio 
e uma alegria. A nova equipe provincial 
acolheu o meu desejo e eu estou feliz!
 Eu acho que a pequena comunidade de 
Ferentino, na qual estou inserida, realiza 
um serviço valioso em um das “periferias” 
da nossa sociedade: o acolhimento e a 
ajuda às mulheres e crianças vítimas de 
violência e de abuso.
Eu estou aqui desde 21 de setembro e 

estou tentando me inserir, tanto quanto 
possível no programa. Somos três na 
comunidade e trabalhamos em completa 
sintonia com dois colaboradores leigos.  
Eu penso que, para todos nós, a coisa 
mais importante é a atitude de aceitação, 
de amor e de respeito pelas culturas, 
sendo um centro multicultural e inter-
religioso. A presença da comunidade é 
fundamental, as Irmãs são o ponto de 
referência para os hóspedes, noite e dia. 
Além da inclusão no programa do 
Centro de Pronta Hospitalidade, dei a 
minha disponibilidade para o Centro 
de Aconselhamento da Caritas Vicarial 
de Ferentino, duas vezes por semana. 
Este serviço me dá a oportunidade de 
aprender sobre a pobreza do lugar 
e de colaborar com os outros que lá 
trabalham.

No centro que atende as mulheres agredidas, à esquerda, Ir. Margherita, à direita, Ir. Stella e 
Ir. Rosalba

entrevista CoM ir. MarGherita Corsino que 
liderou a ProvínCia italiana nestes últiMos anos 

PriMeira
 Profissão

Ir. Elizabeth Chanato Mopi Bolívia  05/10/2014
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Experiência Internacional 
na Índia

Nossa família de Irmãs de São José 
é uma Congregação que está 
presente nos cinco continentes. 

A experiência internacional é, para as 
Irmãs de Primeira Profissão, um requisito 
indispensável, que ajuda a discernir e 
confirmar a opção de seguir Jesus Cristo 
e, para tanto, a Congregação abre as 
portas para este intercâmbio intercultural. 
Desde o dia em que fiquei sabendo de 
que deveria fazer esta experiência, Índia 
foi o nome do país que ressoou em meu 
coração. Escolhi a Índia porque é um país 
rico em cultura e espiritualidade. 
Esta experiência me permitiu ter uma 
visão ampla de nossa missão em outra 
realidade e me ajudou a descobrir novos 
rostos de Deus. Posso dizer que nossa 
espiritualidade de Irmãs de São José e 
nossa experiência pessoal de Deus é a 
mesma em qualquer lugar do mundo. O 
que nos diferencia são as expressões, 
os gestos, a forma como organizamos 
nossa vida para aproximarmo-nos de 
Deus. Na Índia, as pessoas têm muitas 
expressões e gestos para manifestar 
seu respeito pelo sagrado e dedicam 
muitos momentos de seu dia para rezar. 
Aprendi que é preciso cultivar a oração, 
mas também que, quando estamos em 
sintonia com Deus, nasce em nós o desejo 
de sentir-nos habitadas por Ele. Por isso, 
surge a necessidade de dar prioridade a 
estes momentos, a partir do que somos 
como pessoas e com a cultura que temos. 
Constatei, ainda, que, ao falarmos de 
cultura, não existe nada melhor, nem 
pior, nem neutro; simplesmente, existe a 
diversidade. E como isto nos enriquece!
O carinho e o sorriso com que as 
Irmãs das diferentes comunidades me 
brindaram, continuam presentes em meu 
coração. O testemunho de vida e a paixão 

Ir. Ericka Rodriguez Salvatierra 
Região da Bolívia

por Cristo e os irmãos(ãs) mais pobres 
me ajudam a conscientizar-me da Opção 
que estou fazendo na Congregação. 
Estando com elas me senti em família 
e uma delas. Nossas diferenças de 
língua, vestes, comida e costumes foram 
superados pela acolhida, respeito e amor 
que todas me deram. 
Tive oportunidade de conhecer seus 
trabalhos nos hospitais, escolas, 
diferentes obras sociais com crianças 
e jovens, nos alojamentos e asilos, no 
trabalho com os agricultores. Estive 
também em Asha Niketan, onde, além 
de conhecer as atividades que as Irmãs 
realizam neste hospital, pude estar na 
área de Fisioterapia, minha formação 
acadêmica, e interagir com as crianças e 
funcionários que ali trabalham. Participei 
de duas oficinas com as Junioristas 
num centro das Irmãs de São José, em 
Tanmaya. Conheci 22 junioristas de 
diferentes congregações que se preparam 
para os votos perpétuos. Fiz muitas 
amizades e partilhamos experiências de 
vida. Em outras comunidades, as Irmãs 
me levaram para fazer fisioterapia a 
alguns doentes em suas casas. Mais uma 
experiência bonita!
As Irmãs permitiram-me participar de sua 
vida, convivência, reuniões comunitárias, 
oração e lazer. Foi assim que percebi o 
carisma estampado em cada rosto, cada 

gesto e cada palavra que escutei. Hoje, 
sinto-me contagiada por essa rica e 
maravilhosa cultura e sua espiritualidade, 
e pelo entusiasmo e doação de cada Irmã. 
Esta experiência internacional abriu não 
só meus horizontes, mas meu coração; 
e isto me deixa feliz porque, além de 
viver o diferente, conscientizei-me de que 
nós, na Bolívia, Brasil, Índia e em todos 
os lugares onde estamos, somos uma 
única congregação; temos os mesmos 
desejos de viver a Comunhão. Senti-me 
uma Irmã de São José na Índia com rosto 
boliviano. Isto é o que melhor vivi nesta 
temporada. Minha maior dificuldade foi 
a língua – havia momentos em que não 
sabia se estava falando inglês, hindi ou 
outro idioma. 
Agora, após esta experiência, creio que 
necessitamos cultivar um Coração sem 
Fronteiras, pois a riqueza que temos, 
por ser uma Congregação Internacional, 
significa que somos chamadas a viver 
nosso carisma onde a Congregação 
precisa de nós. Sinto-me feliz ao ver 
como somos ricas em diversidade. O fato 
de afastar-me da Bolívia ajudou-me a 
reforçar o sentido de internacionalidade 
de nossas congregações de São José. 
Vale à pena fazer esta experiência 
internacional; vale à pena alargar nossa 
tenda; vale à pena sentir-nos diferentes e, 
ao mesmo tempo, um só corpo.

Ir. Ericka,quarta da esquerda para a direita, na Província de Tammaya, Índia
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Freiras no Ônibus – 2014 
Ir. Elaine Betoncourt 
EUA

A Rede Freiras no Ônibus está 
na estrada outra vez em 2014 
com a missão de incentivar as 

pessoas a votar, nos Estados Unidos, 
nas eleições intermediárias (entre duas 
eleições) do Congresso, no início de 
novembro, quando os cidadãos decidirão 
quem preencherá as 36 cadeiras no 
Senado e as 453 cadeiras na Câmara 
dos Deputados. Esta nova iniciativa 
das Freiras no Ônibus visa, cada vez 
mais, que o povo vote naqueles que 
serão eleitos em novembro e que irão 
abordar as questões críticas do nosso 
dia. Os esforços são para aprovar uma 
lei abrangente sobre imigração, que está 
paralisada no Congresso, e é improvável 
que qualquer ação seja tomada neste ano 
no Congresso. Nos Estados Unidos há a 
necessidade de não só aprovar uma lei 
abrangente de reforma da imigração para 
os 11 milhões de imigrantes que vivem na 
sombra, mas também para aprovar um 
salário mínimo, elaborar um orçamento 
que beneficie 100% das pessoas, que 
assegure seguro saúde para todos e que 
promova soluções não violentas para os 
conflitos. 
As Freiras nos Ônibus começaram quando 
o Vaticano censurou a Conferência das 
Religiosas e trouxe enorme publicidade 
tanto para esta Conferência como para 
a Rede Lobby de Justiça Social (fundada 
em 1972 pelas Irmãs católicas para 
defender políticas justas no Governo). 
A equipe da Rede propôs esta questão: 
“Como podemos usar este momento de 
notoriedade para a missão?” Alguém 
sugeriu uma viagem de carro e assim 
surgiu as Freiras no Ônibus que estão 
agora viajando pela terceira vez. A 
primeira vez elas trataram sobre que 
o orçamento nacional incluísse os que 
estavam em necessidade. A segunda, 
elas trataram do tema da imigração. 
Esta terceira é para estimular todos os 

Americanos para votar. 
Formadas na Doutrina Social, as Freiras 
no Ônibus entendem que para ajudar a 
tirar as pessoas da pobreza é necessária 
uma mudança sistêmica nas políticas 
governamentais. Assim, a mantra para 
a viagem deste ano é: “Nós, Povo, 
nós, Eleitores” para lembrar ao povo 
que o seu poder está no voto. Como o 
comparecimento às urnas, do eleitor 
típico dos Estados Unidos, é baixo, com 
somente 50 a 60%  de votantes, o 
objetivo deste ano é fazer com que toda 
gente vá às urnas. 
As Freiras no Ônibus estão trabalhando 
com novos parceiros para esta viagem, 
grupos que representam as pessoas 
comuns. Isto é em resposta a um dos 
problemas no governo e nas eleições 
que é a influência das corporações e 
de “muito dinheiro”. Para conseguir o 
que eles querem e influência na política, 
grandes corporações e pessoas ricas 
fazem grandes contribuições para os 
políticos na época das eleições na 
expectativa de que as suas vozes serão 
ouvidas. 
Esta viagem das Freiras no Ônibus é um 
esforço para ajudar os 100% de pessoas 
comuns a perceberem seu poder, a voz 
que eles têm quando votam.
O Papa Francisco escreveu na sua 
exortação papal: “Peço a Deus que nos 
dê mais políticos capazes de diálogo 

sincero e efetivo que consigam curar 
as raízes mais profundas – e não só as 
aparências – dos males do nosso mundo! 
Política, ainda que frequentemente 
denigrida, continua a ser uma vocação 
sublime e uma das mais altas formas de 
caridade, na medida em que busca o bem 
comum” (A Alegria do Evangelho).
Este é o objetivo e a esperança das 
Freiras no Ônibus: que políticos do calibre 
que o Papa Francisco descreveu sejam 
eleitos nestas eleições intermediárias, 
em quatro de novembro de 2014,  nos 
Estados Unidos.

Irmã Simone Campbell se dirige a um grupo encorajando as pessoas  a votarem

O Vice-Presidente Biden se une às Freiras 
no Ônibus quando elas começam a sua 
viagem em Iowa
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Partilhando Vida e Missão
Ir. Angela Paulina Smiderle e 
Ir. Helena Maria Bianchi 
Província de Porto Alegre, Brasil

Somos uma comunidade de Irmãs 
de São José formada por Irmãs da 
assim chamada “Melhor Idade”. 

Estamos conscientes de que todas as 
fases da vida precisam ser pautadas 
com amor e elã missionário. Embora, 
o tempo passe por nós de modo 
quase imperceptível, procuramos dar 
continuidade ao enredo de nossa história 
pessoal, já escrita em muitos capítulos de 
atividades comunitárias e apostólicas nos 
anos idos. Foram incontáveis as pessoas: 
crianças, jovens, idosos, doentes etc, que 
sentiram o carinho, a generosidade e a  
dedicação de nossas diversas formas de 
presença e serviços que concretizaram 
nossa missão nos anos em que estivemos 
junto ao povo. Como José e Maria, com os 
pés no chão da realidade, às vezes com 
meios precários, fomos construindo e 
dando nossa contribuição na construção 
dos valores de Reino de Deus.
Hoje, somos uma comunidade de 20 
Irmãs, a maioria acima de 80 anos. 
Procuramos viver o espírito missionário, 
conectadas com a vida da Província e da 
Comunidade Paroquial. Participamos, com 
empenho e na medida de nossas forças, 
dos atos comunitários ou promovidos 
pela província. Damos muita importância 
aos momentos de convivência diária, que 
favorecem as relações fraternas, incluindo 
a mútua ajuda e, mesmo, o perdão. 
Seguimos o caminho e os ensinamentos 
do Mestre Jesus, nos propomos ser 
uma comunidade alegre e acolhedora, 
sustentada por momentos orantes, 
privilegiando os momentos da presença 
Eucarística.
Frequentemente acolhemos grupos que 
vêm ocupar espaços para reuniões, 
rezar e realizar outras atividades. Dentre 
eles citamos o encontro dos casais de 
nossa Paróquia que reuniu cerca de 
130 pessoas; o encontro paroquial das 

pessoas consagradas, realizado em 
agosto, mês dedicado às vocações no 
Brasil, e as oficinas de oração, realizadas 
semanalmente, com as leigas do Pequeno 
Projeto. 
Mantemos vivo nosso espírito missionário 
pela oração e pela ajuda às pessoas 
necessitadas, para isto realizamos 
trabalhos artesanais: crochê, tricô, 
costura e outros,   conforme as 
habilidades que cada uma descobre em si 
e também partilhando aprendizados. Este 
é um momento de alegre convivência e 
uma terapia ocupacional. O resultado, seja 
o dinheiro arrecadado através de feirinhas 
ou encomendas, seja o produto final: 
acolchoados, aventais, bolsas e outros,  é 
destinado aos pobres e necessitados. Ou 
às Instituições que carecem de recursos, 
incluindo a nossa Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde. 
Para manter nosso físico ágil, temos 
uma professora de Educação Física, 
que vem semanalmente nos exercitar. 
Tomamos consciência de nossos limites 
e nos ajudamos a transformá-los em 
crescimento na fé e na esperança como 
caminho para nos identificarmos mais 
com Jesus, que também conheceu a dor e 

se solidarizou com os sofrimentos do ser 
humano. 
Para quem doou a vida a serviço do 
Reino, não há aposentadoria, nem tempo 
para lastimar, pois cada momento tem a 
sua graça e um avanço na plenitude de 
vida. Estamos dando nossa parcela de 
contribuição. Neste clima, o Senhor nos 
ajuda a crescer em idade, graça e zelo 
apostólico.
Vibramos com o desafio e a graça que é 
o “ Brasil Integrando” que, ardorosas, 
esperamos ver acontecer. Com alegria e 
compromisso estudamos e vamos nos 
inteirando dos passos que são propostos.

Irmãs realizando diferentes trabalhos

Ir. Guerina, 91 anos, cardando lã para a 
confecção de acolchoados
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Trabalhar para a Paz, Amor e 
Harmonia Comunitária 
Ir. Maria Vaz 
Província de Nirmala, Índia

Cada ano, 20 de agosto é 
comemorado como Sabdhavana 
Diwas ou “Dia da Harmonia” em 

toda a Índia. Comemorando o aniversário 
de nascimento do ex-primeiro-ministro 
Rajiv Gandhi, um assistente social que 
trabalhou para melhorar a vida dos mais 
necessitados, Sabdhavana Diwas destina-
se a promover a paz e a boa vontade 
como está enunciado em sua promessa 
que diz: “Eu assumo esse compromisso 
solene de que vou trabalhar para a 
unidade emocional e harmonia de todos 
os povos da Índia, independentemente da 
classe social, região, religião ou língua. 
Eu ainda prometo que vou resolver 
todas as diferenças entre nós através 
do diálogo e meios constitucionais sem 
recorrer à violência”.
A Escola Secundária Sênior São José, em 
Ranjhi, Jabalpur, comemorou o dia este 
ano com um programa em homenagem 
aos puxadores de riquixá que trazem 
tantos alunos para a escola. Como 
tem sido a tradição, os estudantes 
membros do Plano de Serviço Nacional 
(NSS) tomaram a iniciativa de organizar 
um programa de serviço comunitário 
com o objetivo de obter um senso de 
envolvimento nas tarefas de construção 
da nação. 
Este ano, o programa destacou a 
dignidade do trabalho e o sentido de 
serviço, expressando o respeito pelo 
trabalho duro de puxadores de riquixá, 
reconhecendo que o bem-estar de um 
indivíduo, em última análise, depende do 
bem-estar da sociedade como um todo. 

Nossa missão como Irmãs de São José 
está em linha com a de Sabdhavan Diwas 
e o NSS: criar uma comunidade que 
busca a paz e a unidade, o que fazemos 
através da educação da sociedade, 
para servir os pobres e necessitados. 
Nós nos esforçamos para incutir nos 
alunos os nobres ideais de fraternidade, 
os sentimentos de companheirismo, 

a dignidade do trabalho, do trabalho 
duro, a honestidade, a veracidade e 
o amor. Irmã Maria Vaz, diretora da 
escola, juntamente com sua equipe 
de funcionários dedicados, tem um 
grande interesse em fornecer todas as 
oportunidades possíveis para que as 
crianças se transformem em adultos e 
cidadãos responsáveis da Índia. 

Profissão
 PerPétua

Ir. Anita Palimala            Nagpur  30/08/2014 
Ir. Manisha Silva             Nagpur  15/10/2014
Ir. Ericka Rodriguez Salvatierra            Bolívia  09/11/2014

Ir. Maria Vaz e Ir. Augusta Mylackel, juntamente com uma estudante, prestam homenagem aos 
puxadores de riquixá

Puxadores de riquixá alinhados em frente da escola em Ranjhi, Jabalpur
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O que acontece quando você põe 
doze Irmãs partilhando a riqueza 
de seis línguas nativas entre elas, 

na mesma sala, por cinco dias? Cinco 
dias de tradução simultânea e cheios 
de risos quando andávamos por lá, com 
linguagem de sinais improvisada para 
dar mais ênfase. Abençoadas por Ir. 
Ivani Maria Gandini (Brasil) especialista 
em tradução, e com a assistência de Ir. 
Ieda Maria Tomazini (Conselheira Geral) 
colhemos o benefício de doze aspectos 
de sabedoria em cada tópico, doze meios 
de expressar uma definição da palavra 
“fragmentado” (no tema do Capítulo 
Geral) e doze opiniões para a escolha 
de um logotipo. Deste modo, a Comissão 
de Planejamento do Capítulo Geral 
enfrentou as complexidades vividas nas 
mesas de planejamento da maioria das 
congregações internacionais. Enquanto a 
linguagem pode ser o desafio número um, 
o acompanhar a diversidade de culturas 
traz sua própria riqueza às ideias, às 
expressões de oração e ao desejo de 
cada uma de que as Irmãs, em toda a 
Congregação, sejam parte integral da 
descoberta do nosso futuro em evolução. 
Esta foi a experiência do primeiro 
encontro de planejamento face a face 
que aconteceu em Roma, de 12 a 17 do 
último mês de maio. As apresentações 
fizeram seu caminho ao redor da mesa 
quando cada Irmã partilhava quem era, 
o ministério em que trabalhava, porque 

ela disse ‘sim’ 
a ser parte da 
Comissão de 
Planejamento do 
Capítulo Geral  e 
quais eram as 
suas esperanças 
para este grupo 
de trabalho e 
para o próximo 
Capítulo Geral 
2015. 
As nossas duas facilitadoras do Capítulo 
Geral, Irmã Virma Barion, CCV, do 
Brasil/Peru e Irmã M. Victoria Gz. De 
Castejon, RSCJ, da Espanha, propuseram 
desafiadoras conversas entre nós. Elas 
pediram a cada uma de nós para prestar 
atenção aos movimentos do nosso 
coração ao compartilharmos nossos 
pensamentos quando partilhamos sobre o 
tema do nosso Capítulo Geral de 2015 – 
“Viver o Dinamismo de Reconciliação e de 
Unidade nas Periferias do nosso Mundo 
Fragmentado”.
Quando a Comissão chegou ao consenso 
sobre alguns meios possíveis de fazer 
isto, o grupo se dividiu em pequenos 
grupos por línguas – assim cada grupo 
poderia trabalhar sem restrições do 
desafio da língua. Graças ao software 
de tradução do computador, o trabalho 
básico dos documentos  e os textos dos 
materiais de reflexão ficaram disponíveis 
em Inglês e Português, as línguas dos 
grupos de trabalho. Em mais de uma 
ocasião o trabalho de tradução direto do 
computador do Inglês para o Português 
deu motivo a explosões de risadas 

quando a palavra oferecida era totalmente 
fora do contexto. 
Uma das nossas tarefas foi enquadrar os 
dias do Capítulo Geral para as delegadas: 
temas, principais oradores, assuntos das 
orações e reflexões para serem entregues 
às Províncias, Regiões e Missões. À 
medida que os dias iam passando a 
Comissão de Planejamento foi vendo 
como engajar criativamente  todas as 
Irmãs da Congregação no planejamento, 
como partilhar diariamente os eventos 
do Capítulo e como usar um processo 
que melhor se entrelace com a oração, 
o conteúdo, as conversas e a escuta 
profunda.  
Nosso trabalho visa fazer deste 
Capítulo, desde a sua preparação até 
a sua aplicação, que ele responda às 
necessidades do nosso mundo, que 
convide os outros a viver o carisma de 
um modo mais profundo e que fale em 
voz alta o chamado que temos recebido: 
como religiosas, abraçar cada desafio 
e oportunidade para sermos o rosto 
de Cristo para um mundo que necessita 
da nossa presença de ISJ e do nosso 
Carisma. 

Caminhando em Direção ao 
Nosso Capítulo Geral 
Ir. Barbara Mullen 
Estados Unidos – Comissão de 
Planejamento do Capítulo Geral 


