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Viver a Reconciliação 

Nos últimos números do CSJournal, o 
Conselho Geral tem refletido sobre 
o nosso Capítulo Geral 2015 e seu 

tema: “Viver o dinamismo de reconciliação 
e unidade nas periferias do  nosso mundo 
fragmentado”.  No último número, Irmã 
Ieda falou sobre as periferias. Eu gostaria 
de refletir sobre a reconciliação. 
O tema do Capítulo Geral 2015 teve 
origem no Conselho Amplo de 2013. Foi o 
resultado da nossa partilha dos múltiplos 
“gritos” ouvidos nas “vizinhanças” das 
nossas diferentes Províncias, Regiões 
e Missões. Estes foram os gritos 
pela vida daqueles a quem os outros 

abandonaram, daqueles a quem os 
outros não conseguiram reconhecer como 
merecendo respeito e reconhecimento 
como parte da comunidade humana. 
Como uma Congregação de mulheres 
cujo carisma é criar união, qual é a nossa 
responsabilidade ou lugar na vida destas 
pessoas?
Creio que a nossa responsabilidade seja 
a de “viver”, com o melhor do nosso 
ser, o “dinamismo da reconciliação”. 
Essa característica do nosso carisma é 
necessária, mais do que nunca, neste 
exato momento.
O que o “dinamismo da reconciliação,” 
realmente significa? De acordo com o 
dicionário Merriam, “dinamismo” é “uma 
qualidade vigorosamente ativa, enérgica 
e energizante.” Viver o dinamismo da 
reconciliação é estar ativamente abertas 
tanto para oferecer como para receber 

Ir. Sally Hodgdon
Conselho Geral
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o perdão e a aceitação dele. É permitir 
que o amor de Deus nos estimule a deixar 
cair as mágoas, críticas e controle, para 
perdoar a nós mesmas e, em seguida, 
para perdoar o outro. Isto inclui a deixar 
cair o “estarmos certas” e permitir que 
o outro e nós mesmos cometamos erros. 
Significa amar como Deus ama. Sem 
perdão e cura não há reconciliação, e sem 
reconciliação, o nosso carisma de unidade 
ou comunhão não estará presente. 
Viver o dinamismo da reconciliação requer 
de nós aceitar e articular a nossa própria 
verdade em todos os níveis: como Irmãs; 
como Províncias, Regiões e Missões; 
como Congregação; como Igreja e como 
sociedade globalizada. Precisamos 
aprofundar o nosso respeito pelo outro, 
alimentar a nossa capacidade de ser 
humilde e de aprender a esperar que o 
outro esteja pronto para ser reconciliado. 
A verdadeira reconciliação vai transformar 
uma situação, trazendo-a para a luz da 
verdade e da nova possibilidade.
Um exemplo bíblico do dinamismo da 

reconciliação é a história de José e 
seus irmãos, do Antigo Testamento. Foi 
somente até que José estivesse pronto 
para perdoar os seus irmãos que ele foi, 
então, capaz de estar presente a eles e 
compartilhar seus recursos num esforço 
para ajudar a transformar a realidade 
deles. 
Este chamado a viver o dinamismo da 
reconciliação é tanto pessoal como 
comunitário. Precisamos orar pela graça 
de crescer em nossa capacidade de 
ser “reconciliadoras vivas e dinâmicas” 
através da nossa presença pessoal e das 
nossas interações na comunidade, em 
nosso ministério e nas Províncias, Regiões 
e Missões. Mas nós também somos 
chamadas a escutar mais atentamente 
para descobrir em que áreas e de que 
modo Deus está nos pedindo para 
compartilhar o nosso carisma de novas 
maneiras. Como estamos sendo chamadas 
a ser reconciliadors na esfera pública: 
em áreas de conflito entre gangues, 
com os jovens, nas famílias, entre as 

diversas religiões ou partidos políticos e 
comunidades? Como pode a Congregação 
preparar Irmãs e leigos para trabalhar   
nessas áreas de conflito?
Certamente alguns dos membros da 
Congregação já têm trabalhado nessa 
esfera, mas como é que vamos continuar 
isto como Congregação, dadas as nossas 
novas realidades do aumento da idade 
mediana, de declínio da saúde e outras 
responsabilidades ministeriais? Podemos 
ver onde Deus pode estar nospedindo a 
fazer mais, para estar presentes com uma 
perspectiva diferente ou um entendimento 
diferente ou para trabalhar em novas 
áreas de conflito?
Viver o dinamismo da reconciliação não é 
apenas para as que estão antes da idade 
de aposentadoria. A reconciliação é sobre 
ser uma presença de não-julgamento e 
acolhedora. Ela é percebida, sentida e 
vivida pelos outros no modo como os 
recebemos e como os ouvimos.  Todas as 
idades são chamadas a se engajar nesta 
missão!

ProvínCia/reGião/Missão

Consequência de nossos 
gestos de solidariedade  

No Capítulo Geral 2009, as 
participantes discutiram sobre a 
descontinuidade da tradição de 

cada Província e Região presentear cada 
participante com algo específico de seu 
país ou realidade. Os presentes eram 
distribuídos no dia em que uma Província 
ou Região era responsável pela oração/
liturgia. A sugestão foi: em vez de usar 
o dinheiro em muitos itens para dar 
umas às outras, oferecer o dinheiro para 
alguma obra social ou local de missão. 
Assim, durante o Conselho Amplo 2013, 
realizado no Brasil, cada participante fez 
sua doação em um momento celebrativo. 

Ir. Aldenice Tres
Província de Porto Alegre, Brasil

O dinheiro foi enviado ao Projeto Semente 
da Esperança, um Projeto Social mantido 
pelas Irmãs de São José, Província de 
Porto Alegre, em parceria com outras 
entidades. Está situado em São José do 
Norte, sul do Rio Grande do Sul, Brasil, 
e foi fundado em 17 de abril de 2001. 
O município, na época, o terceiro mais 
pobre do estado, ocupa a última posição 
em educação e saúde. Sua economia 
é alicerçada na pesca, sobretudo do 
camarão, na produção da cebola e na 
recente instalação de um estaleiro para 
construção de plataforma de extração 
de petróleo bruto. A realidade é de 
miséria e de desestruturação familiar 
que expõem constantemente as crianças 
e adolescentes a situações de risco e 

vulnerabilidade social. O Projeto vem 
mudando esta realidade através de apoio 
psicossocial, programa de educação 
complementar a partir de atividades 
culturais, físico-recreativas, de esporte 
e lazer, e artesanais, contribuindo assim 
para o desenvolvimento da autoestima, da 
socialização e na melhoria da qualidade 
de vida. São realizadas diferentes oficinas: 
capoeira, artesanato em madeira e tecido, 
computação, xadrez, culinária, hora do 
conto, jardinagem e violão. 
O montante arrecadado foi entregue 
para as Irmãs Aldenice Tres, Maria 
Domeneghini e Lourdes Domeneghini, 
durante a visita do Conselho Geral, dias 
após o encerramento do Conselho Amplo. 
O recurso contribuiu para a conclusão 
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Participantes do torneio de integração receberam medalhas

das obras da Quadra Poliesportiva 
Semente da Esperança que foi 
inaugurada dia 21 de outubro de 2014. 
Na solenidade, estavam presentes: Ir. 
Laura Gavazzoni, superiora da Província 
de Porto Alegre, Ir. Nilva Dal Bello, vice 
presidente da Associação Beneficente 
São José e  Francisco Elifalete Xavier, vice 
prefeito, além de diversas autoridades 
locais, representantes das entidades e 
colaboradores. 
A solenidade de abertura teve corte da 
fita, descerramento da placa, homenagem 
aos parceiros com entrega de medalhas 
e o chute inaugural, que emocionou 
a garotada, pois agora têm um local 
seguro para a realização das atividades 
esportivas e recreativas – local sonhado 
há 11 anos. A quadra poliesportiva 
significa, para a comunidade e para 
os participantes, proteção social e 

comunitária, bem como a confirmação 
de que é possível, com planejamento 
e dedicação, realizar sonhos coletivos.  
A seguir foram realizados coquetel e 
torneio de integração entre crianças e 
adolescentes que participam do Projeto e 
as que foram convidadas. Ao fina, houve a 

entrega de medalhas. 
A comunidade local tem expressado sua 
gratidão às Irmãs de São José pelo gesto 
solidário e generoso que contribuiu para a 
efetivação deste sonho que proporcionará 
vida e dignidade.

Orientadoras Espirituais para 
a Índia

À medida que os dias para a 2ª fase 
do Programa de Formação Direção 
Espiritual, oferecido por Ir. Jean 

Sauntry, da Província dos Estados Unidos, 
estavam se aproximando rapidamente, 
nove Irmãs indianas (Philomena 
Pazhoora, Molly, Sheila Rosa, Marcelina, 
Prabha, Archana, Bibiana, Vimala e 
Rashmi) estavam esperando e desejando 
vir para o berço da sua vida religiosa, Fox 
Rock, Pachmarhi, a casa-mãe da província 
indiana desde 1925.
No dia 25 de Setembro de 2014 o 
grupo foi muito bem recebido pelas 
Irmãs Alice, Rose e seu grupo de Irmãs 
na nossa casa mãe em Pachmarhi. 
Durante os dias juntas, tornamo-nos 
cada vez mais conscientes do fato de 
que a espiritualidade inaciana é uma 

Ir. Sheila Rose Kollattuthara
Província de Pachmarhi, Índia

espiritualidade para a vida cotidiana, 
vista na sua insistência de que Deus está 
presente em nosso mundo e ativo em 
nossas vidas. Como um caminho para 
a oração mais profunda, boas decisões 
guiadas por discernimento profundo e 
uma vida ativa de serviço aos outros, ela 
nos convida a ir mais fundo e encoraja-
nos a um sentimento de admiração.
Nós aprendemos a acessar a nossa 
própria intuição espiritual, através 

de nossos desejos, sentimentos e 
experiências, que nos levam a caminhos 
de Deus. A prática fiel do Exame diário, a 
Contemplação e os Exercícios Espirituais 
nos conduzem ao discernimento e à 
tomada de decisão. Através desta nos 
sentimos confiantes para responder aos 
sussurros de Deus dentro de nós e a 
enfrentar os desafios do ministério da 
direção espiritual.
Hoje, mais do que nunca, precisamos 

As participantes. A partir da esquerda: sentadas: Marcelina, Jean Sauntry, Philomena, Prabha, 
Molly; em pé: Sheila Rose, Vimala, Rashmi, Bibiana e Archana

Ir. Archana  Kanakunnel
Província de Nagpur, Índia
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Uma Reflexão sobre o Viver 
Intercultural  

Ao me aproximar do 20º aniversário 
da minha chegada à República 
Checa, tenho refletido sobre o 

que significa viver uma experiência 
intercultural. Quando cruzei a fronteira 
checa no meu caminho para Pilsen, em 11 
de maio de 1995, eu estava longe de ter 
claro onde esta viagem me levaria. Minha 
intenção certamente, não era a de querer 
aprender “competência intercultural” 
ou fazer a experiência dela. Nem era a 
República Checa, um “objetivo pessoal.” 
Eu não conhecia ninguém lá. A língua era 
estranha para mim, e o checo que eu 
tinha vivenciado em um curso intensivo 
não foi suficiente para entender o que 
as pessoas estavam dizendo. Mas, em 
algum momento, chegou o “ponto de não 
retorno”: Eu sabia que eu iria para Pilsen 
- e eu sabia que eu iria ficar. Senti-me 
chamada e enviada ao mesmo tempo, por 
Deus e pelas minhas Superioras. Com esta 
confiança, eu parti. 
O termo “deixar cair”, “desapegar” 
descreve um movimento fundamental 
de importância básica para experiências 
interculturais. Se a minha cabeça e o 
meu coração estão tão cheios de suas 
próprias imagens, projeções, julgamentos 

Ir. Gisela Heitz
República Checa

e preconceitos, se eu 
agir por meus próprios 
padrões, por mais 
sutis que sejam, eu 
não posso realmente 
encontrar outras 
culturas. A reflexão 
crítica sobre as minhas 
próprias atitudes é, 
assim, o caminho para 
entender os indivíduos 
de outras culturas. O 
ponto de partida para 
o encontro só pode 
estar dentro de mim. 
Não é a pessoa que tem que mudar. Devo 
mudar; devo começar comigo mesmo. 
Mahatma Gandhi diz isto com estas 
palavras: “Se você quiser encontrar uma 
pessoa, mude e se transforme na pessoa 
que você deseja encontrar”. 
Minha vontade de deixar cair as coisas, 
foi posta à prova com frequência. Será 
que eu realmente quero ficar nesta terra 
estrangeira, com esta língua estrangeira, 
nesta cultura desconhecida? Será que 
eu realmente quero entender essas 
pessoas, com a sua história, cultura e 
características? Será que eu tenho a força 
para deixar os outros serem eles mesmos, 
sem esperar esta ou aquela mudança? 
Será que eu tenho força para dizer: “Você 
pode ser e permanecer do jeito que        
você é”? 

Os começos - particularmente em outras 
culturas - muitas vezes acompanhados 
de solidão e de medo, também contêm 
certa magia. Como H. Hesse, um poeta 
e escritor alemão, disse: “A magia habita 
em cada começo... a dizer-nos como 
viver.” Com estas palavras, encontramos o 
segundo pré-requisito para ir ao encontro 
de outras culturas. Temos de encontrar e 
descobrir a magia que nos ajuda a viver. 
Esta magia não deve ser confundida com 
magia romântica, emoções sentimentais 
ou perda de contato com a realidade. 
Não, descobrir a magia do Outro, na outra 
cultura, significa tornar-se conscientes 
de que ambos somos seres humanos - 
imagens de Deus - apesar das muitas 
diferenças que temos. 
Perceber a magia é o dom da criança. 

reconhecer Cristo no sofrimento e na 
feiúra, incluindo a situação política em 
nosso município, como na Páscoa. ‘Ver 
Deus em todas as coisas’ nos chama 
para uma relação mística com toda a 
criação e para a cura de nosso mundo 
fragmentado. O carisma das Irmãs de São 
José nos chama para renovar as relações, 
para desafiar o compromisso intelectual e 
espiritual e a formação contemporânea, a 
professar um compromisso profundo com 
a criação e aprender do Livro da Natureza 

para ser cocriadoras que compartilhando 
da plenitude da vida.
Desta vez, o programa incluiu dirigir 
um retiro de oito dias para as Noviças, 
consolidando para nós o viver a maneira 
inaciana na vida, na oração, no ministério. 
Nós aprendemos a identificar os 
movimentos do espírito, a desolação e o 
consolo, e como lidar com eles. Tudo isso 
foi feito por meio de supervisão individual 
e em grupo por Ir. Jean Sauntry.
Nosso programa de 25 dias concluiu com 

uma celebração de oração significativa 
e comovente durante a qual cada um 
de nós refletiu e compartilhou suas 
experiências desses 25 dias. Aprendemos 
que não devemos procurar simplificar a 
complexidade das questões científicas, 
sociais, éticos e espirituais, nem  fazer o 
pluralismo de abordagens mais uniformes, 
mas trazer muitos pontos de vista em 
conjunto. Vamos continuar a viver a partir 
desta sabedoria até a nossa próxima 
sessão de Jabalpur, Madhya Pradesh.
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A menos que você mude e se torne como 
criança pequena, você não pode se 
envolver em comunicação intercultural, 
você não pode aprender outra língua, 
você não pode encontrar culturas 
estrangeiras. A abertura e confiança de 
uma criança é um terceiro pré-requisito 
que é importante se quisermos viver em 
um contexto intercultural. O entendimento 
se torna possível quando eu percebo o 
mundo com a abertura de uma criança. 
Isso significa eu encontrar o outro 
com tanta confiança que ele ou ela se 
sente aceito, porque eu transmito esta 
mensagem: “Você não tem que se tornar 

como eu, a fim de ser /de continuar a ser 
quem você é”. 
Conversão, metanoia, um termo 
estritamente bíblico e teológico que 
significa mudança de coração, repensar, 
uma reviravolta, é um elemento essencial 
em contextos interculturais. O encontro 
com outras culturas sempre exige uma 
mudança de coração - afastando-se 
de seu próprio eu, de seus próprios 
valores e de convicções em relação ao 
outro. Isto leva a estima, uma atitude 
positiva de base para outra pessoa. 
Mesmo que eu possa valorizar a língua 
do outro, sua cultura, as conquistas e 

avanços materiais, a estima é, no entanto, 
independente destes. No final, estimar a 
pessoa é o mais importante: entender por 
que o Outro - o estrangeiro - age como 
ele ou ela faz, como ela age.
Aceitar a “alteridade” do Outro abre o 
caminho para a liberdade para o diálogo. 
Isso é um processo que requer paciência, 
comigo mesmo e com o outro (s). Estima 
recíproca nos permite pensar e sentir da 
mesma forma, para além das fronteiras 
culturais. Apesar de as diferenças 
difusas continuarem a existir. O respeito 
e a paciência são parte da estima que 
devemos aos outros e a nós.

A Assembleia Geral trienal dos Leigos 
e Leigas do Pequeno Projeto 
(LLPP) da Congregação de São 

José de Chambéry, Região N/NE do Brasil, 
foi realizada em outubro de 2014, em 
Pastos Bons, Maranhão. Foram três dias 
de agradável convívio e de debates, 
discussões saudáveis entremeadas com 
orações espontâneas, cânticos, dinâmicas 
de grupo e, claro, tomada de decisões. 
A Identidade da Pessoa Leiga do Pequeno 
Projeto, tema do nosso encontro, foi 
aprofundada através de leituras e 
reflexões de vários textos bíblicos. Isso 
reforça em nós, LLPP, a dádiva de vivência 
cristã da Fé, Esperança e Caridade; 
cresce em nós a vontade de construir o 
Reino de Deus com Justiça, Igualdade e 
Fraternidade; aumenta o nosso desejo 
de ver pão, trabalho e plena paz na vida 
de todas as famílias. Foi partindo dessas 
premissas que os 54 Leigos do Pequeno 
Projeto, vindos de várias comunidades 
dos Estados do Norte e do Nordeste 
do Brasil, juntamente com as Irmãs que 
participaram do encontro, colocaram 
em prática uma virtude fundamental no 

círculo do amor trinitário: o saber escutar.
Foi a partir da escuta que identificamos os 
temas a serem mais explorados, refletidos 
e aprofundados nos três dias. Durante 
as discussões percebemos que a vida 
comunitária nem sempre é fácil, mas é 
um terreno providencial para o coração 
voltar-se e contemplar a divindade de 
Deus na sua plenitude. Haverá sempre 
conflitos e incompreensões e será preciso 
enfrentá-los e equacioná-los, pois é na 
vida comunitária que somos chamados a 
crescer na misericórdia, na paciência, na 
tolerância e na caridade.
Como resultado das atividades discutidas 
em plenário e aprovadas pela Assembleia 
para o triênio 2015/2017, além do 
nosso Plano de ação, ficou decidido que 
a coordenação ficará em São Luiz e, a 

priori, a próxima Assembleia continuará 
em Pastos Bons, com data marcada para 
o período de 15 a 17 de novembro de 
2017. Ficou acordado também que a nova 
coordenadora, Benidia, fará parte da 
coordenação provisória para preparar o 
encontro nacional de 2016, quando será 
criada a coordenação a nível nacional, 
com articulação total dos LLPP apoiados 
pelas Irmãs de São José.
Missão é isso! É o esforço para 
transformar em atos os ensinamentos que 
se aprende; aprimorar-se espiritualmente 
todos os dias; capacitar-se para melhor 
servir a causa de Deus. Por quê? Porque 
todas as vezes que cada pessoa abre 
o próprio coração a Deus, permite que 
as estruturas mais profundas da sua 
personalidade se ponham em ação.

Assembleia Trienal de Leigas 
e Leigos 
Orlando Mesconto Ramos 
Leigo da Região N/NE, Brasil

Participantes da Assembleia Trienal
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Peregrinação à Terra de São 
João Paulo II           

Ir. Jaya Mathew  
República Checa

Em outubro 2014 a paróquia em 
Pilsen foi em peregrinação à Polônia 
para seguir os passos de São João 

Paulo II (papado de 1978 a 2005). A 
Polônia é um dos quatro países vizinhos 
da República Checa. Em contraste com 
a República Checa, a Polônia é um país 
que está profundamente enraizado em 
tradições católicas e tem um grande 
número de crentes e religiosos.
Um entre os destinos da peregrinação foi 
o local de nascimento de João Paulo II, 
Jasna Gora, com o seu santuário mariano. 
É claro que a famosa Madona Negra 
de Czestochowa é uma obrigação para 
cada peregrino. Este grande local de 
peregrinação proporciona bênçãos para 
os fieis em oração. A atmosfera pacífica 
e espiritual é muito marcante e a fé em 
Deus e a experiência espiritual crescem 
profundamente aqui.
A cidade real de Cracóvia simboliza a 
riqueza espiritual e a fé do país e do seu 
povo. É aqui que Karol Wojtyla passou 
a maior parte de sua vida adulta, antes 
de se tornar papa. Sua presença e 
poder são sentidos e vividos em muitos 
lugares e cantos da cidade. Cracóvia é 
conhecida por suas 19 igrejas, basílicas 

e mosteiros. Vindo da República Checa, 
onde as igrejas são muitas vezes vazias, 
foi surpreendente ver que conventos 
e mosteiros são grandes, com muitos 
membros, a maioria deles bastante 
tradicionisl, hospitaleiros e cordiais. As 
igrejas estão sempre cheias de fieis para 
todas as celebrações. 
Em Cracóvia também existe o nome 
de Helena Kowalski (1905-1938), 
reconhecida na Igreja como Santa 
Faustina. A visita ao convento desta 
mulher, canonizada por João Paulo II, foi 
outra experiência de oração e fé. A igreja 
moderna, enorme, é um centro espiritual 
e foi  construída a pedido de João Paulo II. 
Tudo isso fala da herança espiritual e da 
riqueza do povo polonês.
No mesmo país se encontra Auschwitz, 
um nome que recorda a crueldade e 
desumanidade mais horrível que história 
já trouxe à luz. Os peregrinos visitaram 
esse maior e mais brutal de todos os 
campos de concentração nazistas durante 
a Segunda Guerra Mundial (1940-
1945). Auschwitz permanece como 
uma advertência hoje, lembrando para 
os peregrinos não só os sofrimentos 
e injustiças feitas naquela época, mas 
também os sofrimentos que continuam 
hoje em outros lugares. Os sofrimentos 
e as injustiças do mundo continuam a 
ser um desafio para cada um de nós. 
Aqui todos foram às lágrimas e tristeza, 
enquanto passavam um tempo em 

silêncio e oração. Em Auschwitz Cristo foi 
crucificado mais de um milhão de vezes.
Esta peregrinação aprofundou para 
os peregrinos a sua compreensão e o 
conhecimento da Igreja, da Europa e 
da Polônia com a sua história e cultura. 
Com gratidão todos voltaram para seus 
respectivos lugares, inspirados por aquilo 
que tinham experimentado.

Estátua dos pais de João Paulo II

novas

 santas

Ir. Marie Audrey Varappadavil (82) Tanmaya  12/10/2014
Ir. Clarice Francis (77) Tanmaya  17/10/2014
Ir. Madalena Rui (87) Lagoa Vermelha  29/10/2014
Ir. Lucia Fernanda Batagelo (79) Caxias do Sul  01/11/2014 
Ir. Mary Forster (95) EUA  02/11/2014
Ir. Teresina Dini (92) Itália  10/11/2014
Ir. Teresa Ann Sheehan (90) EUA  24/11/2014 
Ir. Ciryl Thekkemuriyil (82) Nirmala  29/11/2014
Ir. Maria Dolores Miotto (93) Lagoa Vermelha  07/12/2014
Ir. Maria Crescentia Becking (95) Noruega  09/12/2014
Ir. Santina Matté (93) Caxias do Sul  10/12/2014
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Encontrar os movimentos de Deus, 
suas maravilhas e sua grandeza 
Sumaira Emmanuel e 
Naina Javed 
Paquistão

Nós, noviças da região do Paquistão, 
achamos que o nosso Noviciado é 
um tempo de graça e um momento 

sagrado, cheio de intensa reflexão e de 
maravilhosa experiência pastoral, bem 
como dos estudos que nos levam a uma 
compreensão mais profunda da vida 
religiosa.
Enquanto crescíamos, nenhuma de nós 
tinha qualquer contato com as Irmãs. 
Somos ambas da mesma cidade, Chowk 
Azam, uma viagem de 5 horas (quase 230 
km) da cidade de Multan, onde há uma 
comunidade das Irmãs de São José. Em 
nossa região há apenas alguns católicos: 
cerca de 200 em uma população de 
150.000 pessoas, e não há instituições 
missionárias de ensino ou conventos. É 
raro que um padre venha para celebrar a 
missa de Domingo. Mas os católicos estão 
firmes em sua fé. Embora nós tenhamos 
sido educadas em escolas muçulmanas, a 
nossa fé é inabalável.
Quando estávamos na 10ª Série, sentimos 
o chamado para a vida religiosa, embora 
nós não tívessemos tido qualquer 
conhecimento pessoal das Irmãs. O nosso 
pároco, que havia tinha estudado com as 
Irmãs de São José, nos dirigiu para esta 
comunidade. 
As Irmãs nos visitaram e nos convidaram 
para o seu programa ‘Vinde e Vede’, o 
primeiro passo em nossa jornada para 
a vida religiosa. Depois do nosso tempo 
de escola, fomos para Multan, onde 
concluímos nosso estudo na faculdade 
com as Irmãs. Ficamos impressionados 
com o seu estilo de vida muito simples e 
uma vida totalmente dedicada aos outros.
Nossos dois anos de noviciado incluíram 
estudos e experiência pastoral. Nós 
estudamos a Bíblia, história da Igreja 

espiritualidade, e aprendemos sobre a 
congregação: a história, as Constituições, 
as Máximas e a Carta Eucarística. Um 
curso de informática e o trabalho pastoral 
preenceram a nossa experiência no 
noviciado, durante o qual aprendemos a 
viver a vida ao máximo e a sermos uma 
presença de amor generoso. 
Foi-nos dado tempo para contemplar e 
conhecer a profundidade da providência 
mística de Deus. A importância da nossa 
vida de oração teve como modelo a 
vida das irmãs com quem vivíamos na 
comunidade. Através do estudo da 
espiritualidade, nos tornamos conscientes 
da necessidade de encontrar Deus em 
tudo o que a vida é e as ofertas que ela 
nos faz, e foram formadas  na escuta de 
Deus. Sob a orientação compassiva de 
nossa mestra de noviças, Ir. Catherine, 
fomos desafiadas a refletir sobre o 
objetivo da nossa vida, sobre o que 
Deus está nos chamando a ser. Estamos 
orgulhosas de ter uma espiritualidade de 
pequenez e de unidade, como o nosso 
carisma enfatiza o amor e a união.
Nossa experiência de trabalho pastoral 
foi variada. Na comunidade de Multan 
Naina foi ao centro de costura para 
ajudar as jovens mulheres sem instrução, 
ajudando-as a ter algum conhecimento 

básico, enquanto que na escola ela ajudou 
os alunos que tinham dificuldade nos 
estudos. Isto foi complementado com 
as visitas aos doentes no hospital e nas 
casas. Tendo tido um curso de informática 
avançada, ela deu aulas de informática 
para os professores da escola.
Em Lahore a Sumaira foi dada a tarefa 
especial de traduzir as Máximas em Urdu, 
bem como trabalhar com as crianças 
pobres que não estavam indo para 
a escola, preparando-as para serem 
admitidos nela. Ela também se juntou 
às Irmãs para as visitas domiciliares e 
trabalhar na promoção vocacional.
Em Quetta, ambas ensinamos o catecismo 
às crianças e as preparamos para o 
Natal e a festa do dia de São José. Lá nós 
comemoramos o dia da nossa fundação 
com as mulheres do centro de costura, 
e estamos envolvidas na promoção 
vocacional em diferentes paróquias. 
Também tivemos a experiência de partilha 
do Evangelho com os leigos, visita 
domiciliar e visitamos os doentes nos 
hospitais.
Através de tudo isso, fizemos a 
experiência de que nossas Irmãs estão 
entre os pobres para  amar e criar a 
unidade, vivendo o nosso carisma entre 
os que nos rodeiam.
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O Centro Internacional Celebra 
Seus Dez Anos

O Centro Internacional de São José, 
em Le Puy-en-Velay, França, 
alcançou um marco em outubro, 

com a celebração do seu décimo 
aniversário. Realizando um sonho 
expresso no ano de 2000, durante a 
celebração 350º aniversário das Irmãs de 
São José, realizada em Le Puy, o Centro 
foi inaugurado em 15 de outubro de 
2004. Nessa altura, a casa foi abençoada 
na presença de uma pequena reunião 
internacional e uma equipe de três Irmãs 
começou a organizar tanto a aspectos 
materiais como os programáticos do atual 
compromisso desta realização. 
Aquelas que conheceram os primórdios 
podem ver agora quantas mudanças 
ocorreram ao longo dos últimos dez anos. 
Tanto o Grupo Coordenador Global, que 
não existia há dez anos, e o Conselho 
de Administração do Centro estavam 
presentes para a liturgia eucarística e 
a refeição festiva que se seguiu. A elas 
se juntaram Ir. Janet Gagnon, a primeira 
presidente do Conselho, e as três Irmãs 
que formaram a primeira equipe: Mary 
Diesbourg, Josette Gocella e Sheila Holly.
Aos convidados se juntou a comunidade 
da Igreja de Les Carmes para uma liturgia 
paroquial dominical. A internacionalidade 
do Centro era visível nas orações dos 
fiéis, feita por quatro Irmãs em seus 
próprios idiomas: Francês, Inglês, 

Ir. Barbara Bozak 
Estados Unidos

Italiano e Português. Na conclusão da 
liturgia, Line Rioux (congregação de 
Lion, da província dos Estados Unidos), 
atual diretora do Centro, falou de sua 
experiência em Le Puy e com a paróquia. 
Apesar da chuva, muitos paroquianos 
uniram-se aos convidados no Centro em 
uma recepção oferecida pela paróquia, 
que foi seguida por uma refeição festiva 
no Centro para os convidados.
O Centro Internacional tem crescido ao 
longo dos dez anos de sua existência 
com muitos mais programas agora do 
que no início. Ele tem acolhido centenas 
de pessoas a cada ano, alguns como 
simples visitantes para o dia, outros como 
participantes em programas oferecidos 
ou simplesmente hospedados no Centro. 
Atualizações de segurança para a casa 

acabam de ser concluídas, por isso agora 
é possível acomodar outras pessoas além 
das Irmãs. 
Os últimos dez anos foram abençoados de 
muitas maneiras, incluindo o fato de que o 
Centro está numa situação financeira mais 
segura e está avançando com o seu plano 
estratégico. No entanto, o Centro continua 
a lutar em algumas áreas, incluindo a 
de encontrar Irmãs para formar uma 
equipe permanente de três pessoas. 
Se os começos podem ser precários, 
eles também podem ser um desafio 
para manter um projeto como o Centro 
Internacional caminhar para o  futuro. O 
sonho de 2000 tornou-se realidade em 
2004. Agora, no décimo aniversário, a 
esperança é que o sonho continue por 
muitos anos vindouros.

Os convidados fazem uma refeição no Centro


