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ConSelho Geral Sumário

O Caminho Histórico 
das Constituições

No ano passado, pondo ordem 
no arquivo da Casa Geral, fiquei 
sabendo de algumas informações 

históricas sobre as várias edições 
das Constituições. Sem saber o que ia 
encontrar, me deparei com uma caixa, na 
parte inferior do arquivo, bem preservada. 
Eu não esperava que na sua abertura eu 
encontrasse algumas edições de nossas 
Constituições que datam do século XIX. 
Senti uma grande alegria logo que as vi. 
Como todas nós sabemos, as primeiras 
Constituições foram escritos pelo Padre 
Médaille entre 1650 e 1653/54. Naquele 
momento, a autoridade eclesiástica, 

a partir da qual as Irmãs dependiam, 
era o Bispo ou o Diretor Eclesiástico 
nomeado pelo Bispo. Essas Constituições 
tiveram a sua primeira aprovação em 
1665 por Mons. Armand de Bethune, 
sucessor de Monsenhor De Maupas. 
Elas foram impressas pela primeira vez 
em Vienne, em 1694, com a aprovação 
do Bispo Henri de Villars. Esta edição 
é complementada com algumas notas 
das Constituições Primitivas do Padre 
Médaille, das constituições posteriores, 
das observações feitas por Monsenhor 
De Maupas em sua palestra em 1661 e 
de outros novos aspectos relacionados 
com o desenvolvimento das comunidades 
das Irmãs. Em comparação com as 
constituições primitivas, o vocabulário foi 
mudando, mas os pilares da vida espiritual 
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e apostólica permaneceram basicamente 
os mesmos. Esta edição de 1694 foi 
reproduzida com permissão de Monsenhor 
De Neuville de Villeroy, da comunidade de 
Lyon, em 1730, depois em 1788 e em 
1819. Após a Revolução Francesa, na 
primeira metade do século XIX, o mesmo 
problema é generalizado em todas as 
congregações. Os pontos essenciais 
dessas constituições permaneceram em 
vigor, na maioria das congregações, na 
França e em outros países, até o Concílio 
Vaticano II. A primeira Congregação que 
modificou as constituições do Pe. Médaille 
foi a Congregação das Irmãs de São 
José de Chambéry. Como resultado da 
nossa expansão no mundo e da nossa 
atividade missionária, nossa Congregação 
apresentou à Santa Sé (1856) novas 
constituições que foram aprovadas em 
1861 e novamente em 1875.
Em 1917, com a nova edição do Direito 

Canônico, o Santo Padre pediu a todas 
as congregações para reverem as suas 
constituições em conformidade com a 
nova lei da Igreja. Nossa congregação 
revisou o texto e uma edição foi aprovada 
pela Santa Sé em 1921. Nos anos após 
a Segunda Guerra, a Superiora Geral 
e seu Conselho tomaram o texto da 
constituição para uma redistribuição mais 
racional e uma redação mais precisa e 
para introduzir novas alterações. Elas 
fizeram o pedido à Santa Sé e receberam 
uma nova aprovação em 1951. Com o 
advento do Concílio Vaticano II todas 
as congregações foram convidadas a 
retornar ao carisma de seus fundadores 
e rever as suas Constituições à luz da 
novidade que o Concílio estava trazendo. 
As Constituições atuais foram escritas 
e receberam a aprovação da Santa Sé 
em 1984, depois de apenas alguns 
meses da «entrada em vigor da nova lei 

canônica de 1983”. Que pensamentos 
surgem em nossas mentes depois de ler 
estas poucas linhas históricas? Talvez 
pensemos que, por vezes, escrever 
tantas datas é enfadonho e pouco 
comunicativo, mas as datas, muitas vezes 
implicam em dinamismo e movimento. 
Dinamismo e movimento do Espírito 
são duas realidades que certamente 
acompanharam a evolução histórica 
das nossas constituições, definem e 
mantêm a nossa identidade ao longo 
do tempo. As constituições caminham 
conosco. Não são um livro estático ou 
uma nossa lei especial, escritos uma vez 
e válidos para sempre Elas englobam 
em si toda a visão e dinamismo da 
nossa espiritualidade e carisma, mas ao 
mesmo tempo perscrutam os sinais dos 
tempos refletindo as várias situações 
e os diferentes apelos apostólicos e 
missionários.

Educação sobre os Direitos 
das Pessoas que Vivem com 
HIV / AIDS

Em 10 de dezembro, o Dia Mundial do 
HIV AIDS foi celebrado entre o nosso 
povo. Em todos os lugares no mundo 

lembramo-nos de ensinar sobre como 
prevenir esta doença mortal. Os jovens, 
as mulheres, os homens são alertados 
sobre a necessidade de estarem atentos 
e conscientes de que se pode contrair o 
vírus HIV por ser descuidado ou ser muito 
inocente.
Este ano, decidimos entrar em contato 
com as pessoas que vivem com HIV 
/ AIDS em diversas vilas e favelas de 
Nagpur. Irmã Philomena, advogada e 

Ir. Philomena Pichapilly
Província de Nagpur, Índia

assistente social, juntamente com a igreja 
protestante que está envolvida em cuidar 
de pessoas que vivem com HIV / AIDS, 
organizaram uma sessão de três horas 
com elas em 10 de dezembro de 2014.
Cerca de 300 pessoas que vivem com HIV 
/ AIDS estavam reunidas para a sessão. 
Todas elas estavam vivendo nas periferias 
da sociedade, envolvidas em ganhar um 

salário diário através de trabalho manual 
e partilhavam o seu sentimento de horror 
e de impotência quando souberam que 
tinha HIV / AIDS. Uma mulher contou 
como ela foi expulsa de sua casa por 
seus sogros, mesmo, mesmo tendo ela 
e o marido feito o teste e dado positivo 
para ambos com o vírus HIV. A sogra 
culpou-a, acusando-a de trazer a doença 

ProvínCia/reGião/Missão

Ir. Philomena fala ao grupo sobre os seus direitos 
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e destruir o seu marido. Seu marido, um 
motorista de caminhão, sabia que tinha 
sido infectado pelo vírus mortal, mas 
casou-se, escondendo o fato. Um homem 
de meia idade contou como ele estava 
arrependido por sua vida licenciosa, 
compartilhando muitos parceiros em 
locais diferentes para sua satisfação 
sexual, e agora sua esposa também 
é afetada pelo HIV / AIDS. Uma jovem 
senhora levantou-se para compartilhar 
que foi demitida pelo empregador de 
seu trabalho porque ela revelou que era 
um paciente de HIV / AIDS. Uma família 
não estava disposta a compartilhar a 
propriedade com seu filho afetado pelo 
HIV / AIDS, embora a lei estabeleça 
que cada membro da família tem uma 
participação na propriedade ancestral.
Ir. Philo e os outros dadvogados que 
estavam presentes falaram às pessoas 
que vivem com HIV / AIDS sobre as 
diversas disposições legais que podem 
ajudá-los. As crianças que vivem com 
HIV / AIDS têm o direito de ser admitidas 
na escola e de desfrutar da “Educação 
obrigatória gratuita”. Como todos os 
outros filhos, elase têm o direito ao 
esquema de refeições ao meio-dia 

O direito de viver com dignidade é 
fundamental para todas as pessoas, 
incluindo as pessoas que vivem com HIV / 
AIDS. Eles também têm o direito à vida, o 
direito à liberdade, à assistência médica, 
bem como o direito à assistência jurídica 
gratuita para obter os seus direitos 
legítimos através de procedimentos legais 
adequados.
Nós também explicamos o direito das 
mulheres à proteção contra a violência no 
lar.
As mulheres e todos os grupos 
vulneráveis da sociedade têm acesso à 
assistência jurídica gratuita para obter os 

seus direitos legítimos através do Tribunal 
de Justiça, Mediação, ou pré-contencioso. 
Eles só têm que ir aos Serviços Jurídicos 
na Autoridade Distrital e dar as suas 
queixas.
Cada uma das suas dúvidas foi 
esclarecida e todos ficaram satisfeitos 
com as colocações. Todos eles se 
sentiram felizes e uma deles disse 
que ficou impressionada com a atitude 
dos organizadores. Ela ouviu sobre as 
disposições legais pela primeira vez 
e confirmou que ia usar o sistema de 
assistência jurídica gratuita e que faria 
com que os outros soubessem disso.

As mulheres ouvem atentamente as explicações

Atenção ao Idoso

O crescente número de pessoas 
idosas em situação de fragilidade, 
necessitando de ajuda para viver 

com autonomia e independência, leva a 
sociedade a oferecer mais e melhores 
condições de uma velhice com dignidade. A 
perspectiva de crescimento da população 
acima de 60 anos, colocará o Brasil, 
dentro de 25 anos, como a sexta maior 
população de idosos no mundo em número 
absolutos. É urgente adotar medidas 
preventivas. Sabemos que o governo do 
Estado de São Paulo vem desenvolvendo, 
desde o ano de 2004,  o programa de 
acompanhamento de Idosos. Em nível 

Ir. Maria Goreti Gonçalves
Província de São Paulo, Brasil

Turma 2014 em Estágio Social – à direita Irmã Maria Goreti

nacional, temos conhecimento de outras 
iniciativas relacionadas. Pessoalmente me 
senti desafiada e me engajei nesta área 
de missão. O trabalho que desenvolvo é 
em cooperação com a Congregação dos 

Missionários Claretianos do Imaculado 
Coração de Maria que, na amplitude do 
seu carisma, abraça também a causa da 
“atenção ao idoso”.
Com o firme propósito de ser presença 



CSJournal  •  Ano 2015 - n. 1CSJournal • Janeiro - Março4

Experiência Missionária na 
Saboia 

Respondendo a um apelo para uma 
presença missionária na Saboia, 
nós, Irmãs Pooja e Deepa, deixamos 

nossa casa na Índia para ter uma 
experiência de vida na França por seis 
meses.
No primeiro mês ficamos com a 
comunidade em Bois Joli, de onde fomos 
enviadas “em missão” para diferentes 
comunidades pequenas para ver, 
experimentar, aprender e descobrir as 
realidades e a missão das nossas Irmãs 
na Saboia. Ficamos profundamente 
tocadas ao ver as nossas irmãs idosas 
em grandes comunidades, que, mesmo 
que elas não tenham um trabalho ativo 
profissional, são tão ativas, vibrantes e 
dinâmicas em viver o carisma e espírito 
de nosso fundador, dentro e fora da 
comunidade. Elas são missionárias 
através de suas orações e com a sua 
presença, acolhendo as pessoas na 
comunidade, ajudando os pobres, 
fazendo artigos para venda, preparando 
cartões postais para os presos.
Irmã Agnes Moussiere (91 anos) teve 
muita paciência em nos ensinar o idioma. 
As Irmãs nos ajudaram com o Francês 
e fizeram o seu melhor para nos fazer 

Ir. Deepa Dung Dungand e 
Ir. Pooja Swami
França

ativa nessa missão, busquei formação 
acadêmica junto à Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo e, como 
complemento, fiz monitoria do primeiro 
curso de cuidadores, com uma turma 
de 15 alunos. Utilizei as dependências 
da Escola de Enfermagem São José, de 
nossa Província, e tive o acompanhamento 
de uma Professora da Universidade. Foi 
um trabalho desafiador pela exigência 
curricular. A partir de então, é que assumi 
a coordenação dos cursos patrocinados 
pela Sociedade Claretiana, juntamente 
com outra profissional da área. O primeiro 

curso foi realizado em 2010.  Desde 
então, o Curso de Cuidadores de Idosos, 
tem tido grande procura. 
O público que busca formação através do 
curso é muito diversificado e varia entre 
18 a 65 anos de idade – é interessante 
que mesmo pessoas consideradas idosas 
buscam o curso. As turmas têm de 35 a 
40 alunos, com predominância feminina. 
O enfoque do curso é o desenvolvimento 
de competências e habilidades relativas 
à qualificação no cuidado adequado de 
pessoas idosas em diversas situações. 
Em cinco anos de atividades, já foram 

formadas 16 turmas de cuidadores de 
idosos e a maioria das participantes estão 
trabalhando na área. Em 23 de fevereiro 
de 2015, uma nova turma iniciou os 
estudos, com 45 alunos inscritos. 
O curso é ministrado das 18h30 
às 21h30, três vezes por semana. 
Com duração de três meses. Nossa 
expectativa é de que este trabalho de 
formação profissional agregue não 
só conhecimentos teóricos e práticos 
necessários ao cuidado adequado de 
pessoas idosas, mas que favoreça ao 
aumento de anos de vida saudável.

sentir em casa. Sua 
partilha, histórias, 
narrando a história de 
nossa congregação e 
da província francesa, 
contando-nos o que 
nos dizem as tradições 
ea cultura do povo 
francês, ajudaram-nos 
a nos ajustar.
Nas pequenas 
comunidades pudemos 
ver como as irmãs 
trabalham com os 
leigos em várias 
Associações como 
a Caritas, “Resto du 
Coeur” (Restaurantes 
do Coração). Elas 
também visitam e levam a comunhão para 
os que estão em casa e aos doentes nos 
hospitais. Algumas Irmãs estão engajadas 
no trabalho pastoral e compartilham 
aulas bíblicas. Várias Irmãs ajudam os 
imigrantes com seus documento, algumas 
oferecendo-lhes aulas de francês.
Desde o primeiro dia, foi uma experiência 
nova de tudo. Às vezes, achamos difícil 
diante de uma nova linguagem, e das 
grandes diferenças de comida e de clima. 
Às vezes a gente realmente se esforçou 
para dizer uma palavra ou uma frase 
para explicar algo. Tais experiências 
foram desanimadoras e nos deixaram 

sentindo-nos isoladas e com saudade do 
que foi deixado para trás. Mas a nossa 
oração pessoal e o incentivo das Irmãs 
nos ajudaram a ir em frente. Foi-nos 
dada a oportunidade de assistir às 
aulas regulares em Lyon durante vinte 
dias, onde interagiramos com muitos 
estudantes de outras nacionalidades. Era 
interessante conhecer sobre sua cultura, 
hábitos e festivais. Ganhamos muito com 
essas classes; foi  uma experiência única.
Agora, voltando para a Índia, 
continuaremos o nosso discernimento 
para ver onde Deus está chamando-nos 
neste momento.
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O Sonho da Igualdade de Gênero
Ir. Barbara Bozak
Estados Unidos

Mais de 9.000 mulheres de todo 
o mundo reuniram-se na sede 
da ONU em Nova York, de 9 

a 20 de março de 2015 para a 59ª 
Reunião da Comissão sobre o Status da 
Mulher. O tema deste evento anual foi 
“Pequim + 20” ou a “Implementação 
da Plataforma de Ação de Pequim”, que 
tinha duas preocupações principais: a 
igualdade de gênero e o empoderamento 
das mulheres. Para atingir estes dois 
objetivos, a Plataforma de Ação chamou 
todos os países para enfrentar doze 
áreas de interesse, incluindo a violência 
contra as mulheres, as mulheres no poder 
e a tomada de decisão, as mulheres em 
situação de pobreza, de educação e na 
economia.
Enquanto os ministros tratavam dos 
relatórios oficiais no hall da Assembleia 
Geral sobre o que seu governo tinha 
feito nos últimos 20 anos para melhorar 
a situação das mulheres, organizações 
de base disseram não só o que foi 
alcançado, mas também o que precisa 
ser feito. Por incrível que pareça, por 
causa de tantos homens sendo mortos 
no genocídio de Ruanda, as mulheres 
têm um papel importante no governo, na 

economia e no mercado de trabalho. Por 
outro lado, as mulheres no Iraque e no 
Afeganistão temem perder terreno nos 
direitos que elas ganharam no passado 
recente por causa da violência e do poder 
crescente de grupos que visam controlar 
as mulheres.
Nenhum país tem alcançado os objetivos 
estabelecidos na Declaração de Pequim e 
na Plataforma de Ação. Giovanna Martelli, 
Ministra da Igualdade de Oportunidades 
na Itália, observou a persistente violência 
contra as mulheres na Itália e reconheceu 
que nenhum país pode pôr fim a este 
flagelo. É necessária uma resposta 
global. Na verdade, um tema abordado 
por muitos grupos foi a da violência 
contra as mulheres - tanto a violência 
doméstica como a  violência do tráfico. 
Cada país enfrenta esses desafios, mesmo 
aqueles que têm fortes leis contra esse 

tipo de violência. O que está faltando em 
muitos lugares é a vontade política de 
fazer cumprir a lei. Além disso, há muitas 
vezes uma cultura que aceita a violência 
ou incentiva o silêncio. Curiosamente, 
na Noruega, um país onde a igualdade 
de gênero está consagrada na lei, 
as mulheres imigrantes denunciam a 
violência doméstica com mais freqüência 
do que as mulheres norueguesas.
As mulheres migrantes, tanto as que 
migram dentro do seu próprio país 
como as que vão para outros países, 
mesmo quando convidadas a trabalhar 
em profissões de saúde, enfrentam 
mais obstáculos para alcançar a 
igualdade. Elas não têm acesso à 
informação e aos serviços oferecidos 
aos outros. Um número significativo 
de mulheres migrantes é empregado 
no setor de serviços, têm empregos 
de baixa remuneração e muitas são 
mantidas em escravidão virtual por seus 
empregadores.
Nenhum país alcançou a paridade 
de gênero. Mesmo nos países mais 
desenvolvidos, os salários das mulheres 
são inferiores aos dos homens, por 
trabalho igual. O objetivo do equilíbrio 
de gênero no governo e nos cargos 
de decisão ainda não foi alcançado. 
Muito já foi feito, mas muito ainda deve 
ser feito. Leis são importantes para 
trazer a mudança, mas até que cada 
pessoa abrace os valores constantes da 
Declaração de Pequim e da Plataforma 
de Ação, a igualdade das mulheres 
continuará ser um sonho.Ouvindo como os membros da União Europeia estão lidando com a violência contra as mulheres

Membro da Rede de Mulheres Afegãs falando sobre o papel das mulheres
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novas

 santas

LAC Índia - Reforçar o Carisma

As Irmãs professas temporárias do 
LAC (Lion - Annecy - Chambéry) das 
comunidades da Índia reuniram-se 

em Snehalaya, Nagpur, na Índia, de 28 de 
dezembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015 
para um seminário de cinco dias. Sendo 
este o Ano da Vida Consagrada, o tema do 
seminário foi “Acorde o Mundo!”. Fortes 
referências práticas foram feitas sobre a 
Carta Apostólica do Papa Francisco para os 
Religiosos e as Religiosas em todo o mundo 
por ocasião do Aniversário de 50 anos 
da Constituição dogmática sobre a Igreja, 
Lumen Gentium, que, em seu sexto capítulo, 
fala da vida religiosa e do Decreto Perfectae 
Caritatis ou a renovação da vida religiosa. Ir. 
David S. Delaney, a pessoa que nos ajudou, 
convidou-nos a olhar para o passado com 
gratidão, o presente com paixão e o futuro 
com esperança. Juntas, fomos desafiadas a 
Acordar o Mundo como Filhas do Pe. João 
Pedro Médaille no século 21. ós, jovens 
Religiosas Professas Temporárias fomos  
desafiadas durante todo o seminário a viver 
de acordo com o nosso compromisso de 
manter o nosso carisma, espiritualidade 
e origens, hoje, vivos esignificativos. 
Conversando com jovens religiosos, que 
são o futuro de nossas congregações, 

o Papa Francisco diz-nos para oferecer 
frescor e generosidade em nosso sim a 
Deus pelo fortalecimento de nossa própria 
liderança e dialogando com as gerações 
anteriores para sermos enriquecidas por 
sua sabedoria e experiência, de modo 
a encontrar novas maneiras de viver o 
Evangelho, a fim de testemunhar de modo 
eficaz sua proclamação hoje. Os temas 
tratados, a fim de “Acordar o Mundo” 
foram profundos, levaram à reflexão e 
são práticos, tratadas logo nas primeiras 
sessões, levaram à partilha, à discussão 
em grupo, aos testemunhos pessoais. Eles 
incluiram apresentações sobre a liberdade 
interior e a conversão, que nos ajudam 
a ser transformadas e transparentes, no 
século 21, para a qualidade das relações 
interpessoais, nutrem o nossa carisma 
de comunhão e alimentam a nossa união 

com Deus, com o nosso querido próximo 
em comunidade e na Missão, nos passos 
do Pe.  Médaille, dando uma nova imagem 
aos nossos votos para apaixonadamente, 
de forma convincente e sem medo, lançar-
nos nos ministérios de linha de frente e 
alcançar as periferias do nosso mundo 
fragmentado, fortalecendo a nossa 
liderança jovem para ser criativa, inovadora 
e confiante na comunidade e na missão. Os 
impulsos dos Capítulos Provincial e Geral 
e do LAC também foram destacados. Uma 
noite, vimos o documento de Chambéry “A 
Jornada”, contando como a Congregação 
começou em Kamptee, Índia, em 1854. 
Momentos mais leves de partilha no 
refeitório e uma recreação saudável, 
em 30 de dezembro, reuniu  todas nós 
em diversão, risos, alegria, cantando e 
dançando.

Ir. Marie Clara Pille (94) Dinamarca  21/12/2014
Ir. Peter Damian Puliallil (83) Nirmala  27/12/2014
Ir. Marie Raphaël Germain (89) França  31/12/2014
Ir. Marie Clotilde Longeret (92) França  10/01/2015
Ir. Maria São Clemente A. de França (94) São Paulo  19/01/2015
Ir. Rosalia Theresa Pegoraro (89) Caxias do Sul  21/01/2015
Ir. Mary Rosita Francis (79) Nirmala  22/01/2015
Ir. Thérése Degiron (95) França  22/01/2015
Ir. Francisca Marcondes Gil (96) São Paulo  04/02/2015
Ir. Aidee Fernandez (89) Caxias do Sul  06/02/2015
Ir. Elisa Maria Lermen (96) Lagoa Vermelha  09/02/2015
Ir. Luiza Celeste Biazus (87) Porto Alegre  20/02/2015
Ir. Marie Paul Perrier (95) França  20/02/2015
Ir. Marita Gestelkamp (89) Dinamarca  27/02/2015
Ir. Iracema Maria Bianchi (93) Porto Alegre  23/03/2015
Ir. Aurea Maria de Arruda Mello (93) São Paulo  25/03/2015

Ir. Prashanti Janagam
Província de Nagpur, Índia
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Minha Vivência Missionária

São muitas as lembranças que 
guardo no coração e na memória 
e levo comigo, desta missão em 

Moçambique. Lembro que sentia um 
desejo grande de sair para uma missão 
ad gentes, mas o apelo maior veio 
através de um retiro, realizado em 2007. 
No local havia uma frase em italiano e 
que me inquietou: “Cosa farò per Cristo?” 
(O que eu vou fazer por Cristo?). Foi, 
para responder a esse apelo, que logo 

Ir. Severina é brasileira, da 
Região Norte e Nordeste do 
Brasil, e uma exímia missionária 
que retorna ao Brasil em 
2015. As Irmãs de Comunidade 
testemunham que é profunda 
na oração e frequente na 
participação da Eucaristia. Tem 
um intenso amor pelos mais 
pobres e excluídos e é muito 
comprometida com eles.

ao retornar à minha comunidade escrevi 
para a coordenadora da Região N/NE, 
Brasil, partilhando minha inquietação. 
A resposta veio três meses depois, já 
com tudo acertado com a Província de 
São Paulo, responsável pela missão em 
Moçambique, para que eu integrasse a 
Comunidade em Mocimboa da Praia.
Chegar a Mocimboa da Praia, em 
2008, foi a realização desse algo mais 
e significou entrar num mundo novo, 
numa cultura nova, numa maneira de ser 
diferente. O país adota o português como 
língua oficial, mas o povo em suas casas 
e aldeias fala sua língua materna local. As 
liturgias são cheias de vida, com cânticos, 
danças e são bastante demoradas, eles 
ficam horas nas celebrações.
A mulher, sobretudo da população 
pobre, é quem provê o sustento da 
casa, fazendo a semeadura e a colheita 
em suas plantações. Mas há grande 
submissão aos homens, principalmente 
por causa de muitos casamentos 
prematuros, encomendado pela família, 
numa cultura ainda com muitos traços de 
autoritarismo do sistema em que o poder 
é centralizado, é do chefe. Há, porém, 
movimentos significativos de mulheres 
para sair dessa situação e conquistar 
mais espaço na política e na sociedade. 

O índice de mortalidade infantil e de 
doenças como malária e HIV/SIDA é alto. 
A pobreza e a fome agravam a situação, 
deixando muitas pessoas com poucas 
perspectivas para o futuro.
Com o tempo, fui descobrindo o que é 
ser realmente missionária neste chão 
de um povo que, mesmo cercado de 
pobreza e de doenças, cativa, pois é 
um povo simples, acolhedor, alegre, 
que me evangelizou, pela sua singeleza 
e abertura de coração e disposto a 
partilhar sua fé em Jesus Cristo. Isto foi 
me enriquecendo com belos sinais do 
Reino. A missionariedade exigiu sair de 
mim mesma para escutar, acolher com o 
coração os sentimentos, os anseios e as 
esperanças deste povo.
A razão da minha vida missionária 
foi testemunhar que Deus é amor. A 
experiência que tive em Moçambique, 
nestes seis anos e meio, visitando os 
doentes; acompanhando as pessoas para 
o hospital; partilhando conhecimentos 
da medicina caseira; valorizando e 
incentivando pequenos gestos para o 
aumento da autoestima e visitando as 
comunidades na cidade e na zona rural, 
me ensinou a vivenciar o Evangelho e a 
ser o rosto de Deus para aqueles que 
cruzaram meu caminho.

Ir. Severina Lucia Brogliato
Moçambique

Ir. Severina animando a comunidade São JoséIr. Severina no Projeto da escolinha
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Ataque ao coração de um país
Ir. Sadaf Patras
Paquistão

O Paquistão é um país que foi criado 
há 68 anos com a esperança de 
que a terra fosse uma terra de 

paz e de prosperidade. Por décadas 
foi valorizada essa alegria de um lugar 
onde a sinceridade fluiria e se tornaria 
um Estado islâmico estável, mas com o 
passar do tempo, perdeu a finalidade 
para a qual foi criado e agora está sob a 
influência da corrupção, das estratégias 
políticas negativas,dos preconceitos e 
das leis injustas contra as minorias e os 
pobres. Ao mesmo tempo, ele tem sido 
vítima de ameaças graves de terrorismo 
por duas décadas. Praticamente todos os 
dias há assassinatos, ataques suicidas, 
bombardeios e outros tipos de terrorismo.
Diariamente, muitas pessoas inocentes 
são vítimas de brutalidade. Vendo esta 
situação frágil, o Exército assumiu a 
liderança e tem negociado com o governo 
e iniciou suas operações contra os 
terroristas. Houve rumores por toda parte 
‘’haverá reações graves dos terroristas‘’. 
É verdade, quando tudo estava calmo 
e tranquilo, 16 de dezembro de 2014 
apareceu como um dia negro para o 
nosso país quando sete homens armados, 
afiliados ao Talban, realizaram um ataque 
terrorista na Escola Pública do Exército 
na cidade paquistanesa do noroeste, 
em Peshawar. Eles entraram na escola 
e abriram fogo contra os funcionários 
da escola e as crianças, matando 145 
pessoas, incluindo 132 crianças em idade 
escolar (todos meninos), variando entre 
oito e 18 anos de idade. A operação 

de resgate foi lançada pelo Grupo 
de Serviços Especiais do Exército do 
Paquistão, Forças Especiais, que matou 
todos os sete terroristas e resgatou 960 
pessoas. E havia pelo menos 130 pessoas 
feridas no ataque.
Esta notícia se espalhou como um 
incêndio no país. Todos os cidadãos 
estavam de luto pelo que aconteceu. 
Durante vários dias, houve luto e pessoas 
chorando, não só os pais e familiares 
das vítimas, mas o país inteiro se sentiu 
profundamente ferido. Pela primeira 
vez, até mesmo os partidos políticos se 
deram as mãos e uniram suas forças 
para erradicar o terrorismo do Paquistão 
porque desta vez eles atacaram o 
coração do Paquistão. Todo mundo 
estava em lágrimas e traumatizados 
com esta notícia chocante. Em cada rua 
flores significavam os funerais e milhares 
de paquistaneses participaram nestes 
funerais sem qualquer pensamento de 
casta ou credo.
Os alunos da Escola Pública Exército 
eram considerados o futuro do Paquistão, 
com grandes sonhos para o seu futuro. 
Durante meses houve documentários 

exibidos em todos os canais de TV 
contando as histórias dos sonhos que 
esses alunos tiveram. No entanto, dentro 
de algumas horas, não só eram sonhos 
destruídos, mas preciosas vidas foram 
perdidas. Diariamente agora toda língua 
manifesta a esperança de que esse tipo 
de violência extrema nunca ser repetido.
As forças de segurança do Paquistão 
deram um alarme para todas as escolas 
e seu serviço tornou-se mais eficaz, e 
eles aumentaram a proteção para todos 
os governos e escola particular da 
mesma forma. No entanto, há um ar de 
medo e insegurança entre as crianças, 
pais e autoridades escolares. Todas as 
escolas estão seguindo estritamente estas 
medidas de segurança a respeito de como 
lidar com situações semelhantes.
As mães das vítimas rezam para que este 
trágico incidente não bata na porta de 
qualquer outra mãe. Ao mesmo tempo, 
todos os cidadãos do Paquistão estão 
rezando pela segurança de seus filhos e 
das pessoas de suas e suas relações, e 
para que Deus proteja o futuro do nosso 
país desses extremistas.


