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ConSelho Geral Sumário

O mundo ferido 
precisa de cuidado

Nestes últimos meses, tenho viajado 
ao Paquistão, à Bolívia, ao Norte / 
Nordeste do Brasil e, em seguida, 

para a Índia. Tenho testemunhado 
nossas Irmãs em colaboração com os 
nossos LLPPs, envolvidos em ministérios 
maravilhosos, sendo presença compassiva 
para as pessoas em necessidade. Ouvi-
os repetidamente dizendo que o tema 
para nosso Capítulo Geral de 2015: 
‘Vivendo o dinamismo de Reconciliação e 
Unidade nas periferias do nosso mundo 
fragmentado’ é mais relevante do que 
nunca.
Por que é relevante? Enquanto nos 
preparamos para o Capítulo Geral, todas 
as nossas Províncias, Regiões e Missões 

estão dando tempo à oração e reflexão 
sobre a direção que a Congregação deve 
tomar para responder mais radicalmente 
ao chamado e necessidades do tempo.
Os jornais e reportagens de televisão 
estão cheios de histórias trágicas de 
pessoas que, tendo perdido tudo, estão 
lutando para permanecerem vivas. Nós 
ouvimos as vozes de milhares suplicando 
pela cura e por uma chance de viver 
com dignidade. A perda de vidas e 
a situação daqueles que sofrem por 
causa do terremoto no Nepal está além 
da imaginação. No Iraque e na Síria, 
na Nigéria e na Líbia, no Quênia e em 
regiões do subcontinente asiático, a terra 
está sendo literalmente encharcada de 
sangue. Igrejas, cheias de pessoas, foram 
explodidas durante a celebração litúrgica 
no Iraque, Nigéria e no Paquistão. 
Milhares de migrantes perderam suas 
vidas no Mediterrâneo quando fogem da 
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sua terra natal à procura de um lugar 
mais seguro. Podemos nos fazer uma 
pergunta: qual é a minha contribuição 
para refazer este mundo quebrado? 
Como posso ser uma solução solidária 
para o que há de fragmentado em torno 
de mim? É verdade que não podemos 
consertar tudo, mas podemos fazer algo 
tanto individualmente como Congregação. 
A chamada para nós hoje é ir além de 
nossas maneiras já experimentadas e 
cansadas. Nós devemos nos engajar com 
o Espírito, ativo neste tempo em nosso 
mundo, utilizando nossos esforços e 
recursos de forma criativa em resposta 
àqueles que mais precisam e permitindo 
que o Espírito se mova como ele quer. 
Sabemos que o Espírito Santo não 
terminou com a gente ainda; em cada 
momento somos chamados a ir adiante. 
O que precisamos é uma maneira nova 
de olhar para nossa vida e missão, que 
vai convidar todas nós para dar a nossa 

energia, oração e compromisso com este 
caminho. Nós sabemos que as respostas 
a todas as nossas perguntas ardentes se 
encontram dentro de nós. Nossa tarefa 
é ouvir atentamente as murmurações do 
Espírito no meio de nós para encontrar o 
caminho à frente e andar de mãos dadas 
em direção ao desconhecido.
Cada vez mais temos de perceber que 
todos nós somos tanto as portadoras do 
Cristo como aquelas que buscam Cristo, 
que é a manifestação de Deus. Quando os 
olhos de nossos corações estão abertos, 
reconhecemos Deus em todos os lugares. 
Esse reconhecimento nos leva a lugares 
que não iríamos escolher para ir, para nos 
envolver com pessoas que não teríamos 
procurado, a trabalhar incansavelmente 
em benefício dos mais necessitados.
Enquanto nos preparamos para o nosso 
Capítulo Geral em outubro, vamos nos 
perguntar quais as pessoas ou grupos 
que quereremos tocar com o nosso amor 

e preocupação, ou quais os grupos que 
estão chegando para nós com sua dor. 
Que vidas, situações e relacionamentos 
vão sentir transformação / reconciliação, 
como resultado de nosso Capítulo? Onde 
as sementes de uma nova esperança 
serão plantadas? Podem toda a nossa 
reflexão e preparação trazer esperança, 
direção e transformação à medida que 
procuramos maneiras novas e radicais de 
sermos Irmãs de São José para o mundo.

novas

 santas

Ir. Maria Ottilie Fleerkortte (90) Noruega  08/04/2015
Ir. Almerinda Gesser (76) Paraná  08/04/2015
Ir. Patricia Corcoran (79) EUA  20/04/2015
Ir. Teresinha Galli (81) Caxias do Sul  20/04/2015
Ir. Maris Stella Hickey (84) EUA  24/04/2015
Ir. Maria Cacilda dos Santos (78) São Paulo  13/05/2015
Ir. Katharina Benkhoff (86) Noruega  23/05/2015
Ir. Therezinha Scalco (80) Caxias do Sul  25/05/2015

Primeira Profissão

Nirmala, 30/05/2015
Ir. Manjula Lakra, Ir. Sangeeta Lakra

Pachmarhi, 30/05/2015
Ir. Lilly Dung Dung, Ir. Binita Kerketta,           
Ir. Pramila Dung Dung, Ir. Gulap Kiro

 Tanmaya, 31/05/2015
Ir. Promila Jojo, Ir. Sangeeta Bara,                   
Ir. Ayesha Toppo

 Nagpur, 31/05/2015 
Ir. Bertila Tete, Ir. Bhavani Vankalaya, 
Ir. Karuna Kujur, Ir. Mezita Pereira,               
Ir. Priyanka Nayak, Ir. Pushpa Kerketta,             
Ir. Reshma Kullu, Ir. Vijaya Kumari

Profissões

Profissão Final

Pachmarhi, 30/05/2015
Ir. Sirisha Kota
Ir. Teresa Varghese

Tanmaya, 31/05/2015
Ir. Rani Utukuri

Nirmala, 30/05/2015 
Ir. Vasanta Mary Joseph
Ir. Dhanya Francis
Ir. Ursula Nareti
Ir. Sujata Palepu
Ir. Sonia George
Ir. Agnes Pendro
Ir. Preia Fernandes
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Amplia o Espaço de Tua Tenda

Em Itu, berço da Congregação no 
Brasil, de 18 a 20 de abril de 2015, 
estiveram reunidas em assembleia 

cerca de 140 Irmãs, representantes das 
cinco Províncias e da Região N/NE. O 
que de tão importante levou as Irmãs 
à histórica Itu? Chegando e adentrando 
naquele espaço sagrado e abençoado 
com a vinda das primeiras Irmãs  da 
França, ainda em 1858?  
Com certeza, todas vieram movidas 
pelo desejo de continuar a caminhada 
em busca do objetivo: reorganizar-se 
como Irmãs de São José de Chambéry no 
Brasil, transformando as cinco Províncias 
e a Região numa só Província no Brasil. 
Uma só Província com uma estrutura 
de governo adequado à realidade deste 
nosso tempo, em vista de fortalecer 
a missão das Irmãs de São José no 
Brasil. O grupo assumiu  com muita 
responsabilidade, confiança e com uma 
incrível leveza os trabalhos propostos 
para os três dias.
O Conselho Geral, através das Irmãs 
Sally Hodgdon e Ieda Tomazini, estiveram 

Ir. Luiza Rodrigues
Província de São Paulo, Brasil

Grupo reunido em frente à centenária Mangueira

presentes e suas palavras cheias de 
clareza, de respeito e de abertura, deram 
ao grupo a segurança de estar trilhando 
o caminho certo, de profunda comunhão 
e sintonia com toda a Congregação. 
Merece destaque a fala inicial de Ir. Sally, 
uma forte convocação a pensar um Brasil 
sem fronteiras, a ter uma visão global 
das áreas ainda não tocadas pelo nosso 
Carisma, a perceber de onde chegam 
os clamores pela nossa presença. 
Convocação e desafio a trilhar os 
caminhos do Espírito. Concluiu, lembrando 
as palavras do Papa João Paulo II na sua 
exortação “Vita Consecrata”: “Olhem 
o futuro onde o Espírito está enviando 
vocês a fim de fazer grandes coisas”! 
E acrescentou: “Olhem o futuro onde 
o Espírito as está enviando para fazer 
coisas ainda maiores! Nós, Conselho 
Geral, as chamamos para ir avante e ser 
este futuro. Sim, SER este futuro”.  
O assessor jurídico, Dr. Hugo Sarubbi 
C. de Oliveira, iniciou seu trabalho 
lembrando que este processo atende um 
clamor vindo das Irmãs e da realidade. 
A sua razão de ser é a missão, inspirada 
no sopro divino e que tem seu caminho 
definido.  Com sua habilidade, segurança, 
conhecimento e clareza, ajudou o grupo a 

dar mais um passo, olhando as exigências 
jurídicas do processo. 
Irmã Virma Barion, religiosa da 
Congregação das Irmãs Carmelitas 
da Caridade de Vedruna, assessora 
e facilitadora, conduziu o grupo com 
sabedoria, habilidade e conhecimento 
na reflexão, estudo e definição quanto 
à composição do novo Conselho. Serão 
cinco membros: Provincial mais quatro 
Conselheiras. E que será assessorado 
por um Conselho Ampliado. O Conselho 
Provincial convocará grupos específicos 
de serviços ou coordenações para 
participar do Conselho Ampliado, de 
acordo com os assuntos e situações. 
Após diálogo, oração, consulta e estudo 
nas Províncias/Região, a Assembleia  
definiu que Curitiba será a Sede da Casa 
Provincial. Para todas essas decisões 
valeram, na medida do necessário, as 
contribuições da canonista, Ir. Mercedes 
Darós.
Ainda nessa Assembleia foram levantados 
os critérios para participar do Capítulo 
Provincial, em janeiro de 2016, momento 
em que será erigida a Província única no 
Brasil, pelo decreto da Superiora Geral. 
Neste Capítulo, será eleito o Conselho 
Provincial e também será feita a aplicação 
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Comemorando 20 anos de 
Presença na República Checa

Uma porção de amigos, colegas 
de trabalho e simpatizantes de 
todas as faixas etárias, enfeiram 

com sua presença a celebração do 20º 
aniversário da  comunidade em Pilsen, 
República Checa. Eles vieram de longe 
e de perto, crentes e não-crentes. A 
comunidade tinha escolhido a festa de 
São José para a celebração durante a 
qual elas expressaram a sua alegria e 
gratidão a Deus e a todos aqueles que as 
acompanharam ao longo destes últimos 
20 anos em seu ministério. A comunidade 
teve a sorte de ter o Bispo Radkovsky, 
que acolheu as Irmãs, em 1995 em sua 
diocese, para presidir a Eucaristia junto 
com sacerdotes amigos. A Congregação 
foi representada por Ir. Clementina Copia 
que generosamente passou um tempo 
com a comunidade. Como sinal de apreço, 
Ir. Clementina presenteou o Bispo com 
uma imagem de São José. A litografia 
foi feita por um amigo da comunidade, 
um sacerdote Hussita, e o bispo ficou 
profundamente comovido com ambos: a 
imagem e o gesto.
Após a celebração eucarística as pessoas 
ficaram para os refrescos e um bate-
papo. A atmosfera era festiva e cheia de 
lembranças que as pessoas partilhavam. 
Um bom número dos convidados tinha 
testemunhado o início da missão na 
diocese de Pilsen e tem acompanhado a 
comunidade através de todos os 20 anos.
A organização prática deste evento foi 

Ir. Celine Kalathoor, Ir. Gisela 
Heitz e Ir. Jaya Mathew
República Checa

das decisões do Capítulo Geral de 
outubro de 2015.
Há um longo caminho a percorrer. Neste 
caminho de “mão única”, cada membro 
é convidado a manter os olhos fixos na 
meta e o coração aberto para acolher 

a nova Província reorganizada, e já 
vislumbrada com alegria, expectativa e 
esperança.
A Equipe do Processo Integrando, junto 
com as Provinciais e Coordenadora N/
NE, continua preparando o primeiro 

Capítulo de janeiro de 2016. Acima de 
tudo, a vivência profunda desse encontro 
marcado pela fraternidade, humor e 
compromisso, quer ser memória no 
coração de cada Irmã a caminho da 
“Província única no Brasil”.

feita principalmente pela comunidade 
de Irmãs salesianas que vivem no 
mesmo edifício. As duas comunidades 
se apoiam umas às outras em muitas 
maneiras - tanto assim, que as pessoas 
observaram que era difícil distinguir 
quem era quem. Somos apenas Irmãs, 

unidas no serviço do Senhor. Muitas 
bênçãos chegaram à comunidade através 
da presença das pessoas, de suas 
palavras de agradecimento, de incentivo, 
carinho e amor. A comunidade se sentiu 
verdadeiramente abençoada por Deus e 
pelas pessoas.

Jaya, Gisela, o Bispo Radkovsky, Celine e Clementina (da esquerda para a direita)

Ir. Clementina apresentando a litografia de São José ao Bispo
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Casaletto: Casa da Vida
Ir. Cristina Gavazzi
Itália

Abraços e lágrimas. Em 16 de abril, 
várias pessoas, salvas da barbárie 
nazista, abraçaram um de seus 

salvadores. Foi durante a ocasião em que 
a escola das Irmãs foi proclamada “Casa 
da Vida” pela Fundação Internacional 
Raoul Wallenberg.
Durante a ocupação nazista de Roma, 
entre setembro de 1943 e abril 1944, as 
irmãs deram abrigo, na sua escola e casa, 
a mais de 30 crianças judias, assim como 
muitas das suas mães. As mulheres foram 
disfarçadas de freiras católicas, quando 
necessário.
A diretora da escola, Madre Ferdinanda 
(Maria Corsetti) e uma das noviças, 
Ir Emerenziana (seu nome era Anna 
Bolledi), com a ajuda de outras religiosas, 
arriscaram suas vidas diariamente, 
quando soldados alemães haviam 
ocupado a casa vizinha de uma família 
judia. Não havia muro  de separação 
entre as duas propriedades.
No convento, onde as mulheres e 
crianças judias estavam escondidas, os 
alemães, por vezes usavam a cozinha ou 
mesmo uma sala para algumas das suas 
festas. Um capitão, chamado Sigmund, 
às vezes vinha, sem aviso prévio, tocar 

órgão, causando pânico entre 
os refugiados que corriam, 
escondendo-se nas salas de 
aula, transformadas em quartos.
A cerimônia em 16 de Abril, 
organizada pela Fundação 
Internacional Raoul Wallenberg, 
culminou com a inauguração 
de uma placa comemorativa, 
na parede exterior da escola, 
declarando-a “Casa da Vida”.
Ir. Emerenziana, agora com 93 
anos, é a única religiosa que 
sobreviveu e que foi reconhecida 
como  “Justo entre as Nações” por Yad 
Vashem, assistiu à cerimônia.
O momento mais emocionante ocorreu 
minutos antes da cerimônia, quando 
Marta Ravenna, que foi recebida no 
convento aos 6 anos, abraçou Sr. 
Emerenziana, cuja mente e memória 
são perfeitamente claras. Ela estava 
muito emocionada, porque não sabia 
que Marta estaria presente. A mãe de 
Marta, Elena, diretora da escola judaica 
em Roma, em 1943, pediu às Irmãs para 
dar abrigo a seus filhos e sobrinhos, 
quando ela percebeu que sua vida estava 
em perigo. Marta estava acompanhada 
do marido, Mario Lattes, que também 
tinham sido salvo durante a perseguição 
alemã durante o inverno de 1943-1944. 
Ele tinha sido salvo por Mario Tirapani, 

um padre em Florença, recentemente 
reconhecido como “Justo entre as 
Nações” por Yad Vashem.
Ir. Emerenziana também foi abraçada por 
duas pessoas cujas vidas foram salvas 
na escola, ambos de 84 anos: Pina 
Donzelli, católica, professora universitária 
muito conhecida, que veio da Sicília para 
participar na celebração, e Roberto 
Calderoli, um judeu, que encontrou refúgio 
no convento com seus irmãos e mãe.
Marta Ravenna explicou como a religiosa 
respeitava a sua identidade, religião e 
cultura: quando em suas orações, ou 
durante os feriados judaicos as mães 
abrigadas lá faziam as celebrações 
judaicas, ela compartilhava sua comida 
especial com o restante dos estudantes, 
refugiados e Irmãs.
Em nome das autoridades em Roma, tanto 
a presidente da Câmara Municipal, Cristina 
Maltês, como o presidente do Conselho 
do Município, Alessia Salmoni, assistiram à 
cerimônia.
Eyal Lerner, cantor e músico israelense, 
executou uma canção recordando as 
composições do jovem poeta judeu 
Hannah Senesh.
A celebração terminou com a participação 
de Amedeo Minghi, um dos maiores 
compositores contemporâneos da Itália, 
que apresentou uma versão on-line, sem 
precedentes, de seu vídeo “Jerusalém”, 
uma canção executada juntamente com 
um muçulmano palestino e um cantor 
judeu israelense.

Descobrindo a placa no pórtico da Escola São José

Ir. Emerenziana cumprimenta Marta Ravenna e Pina Donzelli 
(ex-alunas no Istituto San Giuseppe, salvas dos nazistas)
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Consolidando Direitos com 
Criatividade e Participação

A Vila de Msalaba Mkuu, onde 
temos a segunda comunidade na 
Arquidiocese de Songea, Tanzânia, 

África, sedia os grupos de mulheres: 
Mkomanile e Juhudi. Ambos são formados 
por jovens mulheres, que, como é 
habitual, após engravidarem e, se ainda 
estudam, são expulsas da escola – aqui 
os estudantes vivem em albergues, para 
que seja garantida sua presença na sala 
de aula – e voltam para a casa dos pais 
e a fim de cuidar do bebê, construírem 
famílias, sem que estejam preparadas 
física e psicologicamente.
A Arquidiocese, tentando dar uma 
resposta a essa situação, abriu uma 
escola para essas jovens, que também 
aprenderiam a costurar e assim garantir 
uma profissão. Foi formado um grupo, 
porém, não foi possível a abertura 
do albergue para mantê-las e, assim, 
garantir suas presenças nas aulas. 
Fechou-se a escola, mas com o auxílio 
da ONG italiana COPE – Cooperação 
Países Emergentes –, em parceria com 
a Paróquia e com a contribuição direta 
da comunidade das Irmãs de São José 
de Msalaba Mkuu, através de Ir. Valesca, 
foi formado o grupo Mkomanile.  O 
objetivo é desenvolver um trabalho com 
essas jovens mulheres que, com poucas 
exceções, têm abaixo de 30 anos de 
idade. Após varias tentativas, conseguiu-
se produzir diversos tipos de material, 
como por exemplo, bolsas, roupas, 
batikes, material de cama e mesa, etc. 
O outro grupo Juhudi, tem as mesmas 
características, porém as mulheres 
fabricam acessórios, como pulseiras, 
brincos, pequenos utensílios para 
ornamentação, etc. Os dois grupos 
trabalham também com material reciclável 
e a maior parte do que produzem 

é vendido na Itália, através da ONG 
COPE e de nossas irmãs italianas. 
Essa comercialização garante para as 
mulheres e suas famílias um notável 
crescimento financeiro. Ir. Valesca é um 
grande suporte para elas, contribuindo 
com sua criatividade e generosidade para 
que seja possível responder aos pedidos 
e, também, confeccionando outros 
modelos.
O grupo faz parte do Programa de 
Empoderamento da Mulher, visando a 
conscientização e o combate à violência 
doméstica. Uma ação foi realizada em 14 
de fevereiro de 2015, Valentine’s Day ou 
dia de troca de presente dos namorados. 
Foi importante, pois os homens 
participaram do evento e ouviram as 
reivindicações de suas companheiras, 
que, através de encenações de realidades 
cotidianas, expressaram estar cansadas 
de realizar a maior parte do trabalho 
doméstico e agrícola, além de todo o 
cuidado com os filhos e por fim, sofrerem 
maus-tratos dos companheiros. 
A presença de uma policial, responsável 
pela questão de gênero e pelo combate 

à violência doméstica, esclareceu sobre 
os direitos das mulheres e das crianças e 
sobre as penalidades que a lei prevê em 
tais situações. Ela convocou a todos a se 
empenharem na construção da igualdade 
entre gêneros e, apelou para a denúncia 
dos casos, que muitas vezes ficam 
escondidos pelo silêncio das vítimas e/ou 
familiares.
Para nós, Irmãs de São José, esta foi 
mais uma oportunidade para contribuir 
com nosso carisma de Unidade e apoiar 
os casais que escolhem viver juntos e 
que descubram a graça da fidelidade e 
do respeito, como ressaltou Ir. Valesca: 
“Tentem lembrar quando vocês se 
encontraram pela primeira vez. Quando 
vocês decidiram viver juntos. E agora, 
perguntem-se: porque continuamos 
juntos? Deus é artista, Ele nos fez 
assim. No primeiro momento grande 
atração, mas, num segundo momento é 
compromisso. Podemos dizer que o amor 
se tornou serviço de um para o outro 
e, para seus filhos. Este é um amor com 
maturidade e para sempre. Um trabalho 
para a fidelidade”.

Ir. Josiane Mota Coelho
Tanzânia

Ir. Valesca, à esquerda em pé, com o grupo de jovens mães e crianças
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6º Seminário Latino Americano 
das Irmãs de São José

O 6º Seminário Latino Americano das 
Irmãs de São José foi realizado 
no México, de 12 a 25 de abril 

de 2015, na casa dos Irmãos Maristas.  
Participamos 60 Irmãs, provenientes 
de países da América Latina e Caribe, 
Estados Unidos, Canadá e França. Ao 
todo, 17 Congregações de São José 
impulsionadas por um mesmo carisma e 
espiritualidade. 
A coordenação e assessoria do Seminário 
foi constituída pelas Irmãs Glória Philip 
(Argentina), Griselda Martínez (México), 
Alejandra Ortiz (México), Peggy Murphy 
(Peru) e Janet Landers (EUA), com 
incansável dinamismo, leveza e vibração. 
Fomos convidadas a compartilhar parte 
da energia vital de Irmãs de São José, a 
aproveitar a riqueza da América Latina 
reunida, na história e no contexto do Pe. 
Médaille, procurando trazer para o hoje.
Já no início do nosso encontro, Ir. Griselda, 
com muita unção, nos dizia: “Nós, Irmãs 
de São José, temos todas os mesmos 
cromossomas espirituais, o mesmo 
sangue que circula em nossa veias e, 
juntas, enfrentamos os mesmos perigos 
que atingem a humanidade nos nossos 
dias. Precisamos nos reconhecer que 
somos “UM”, somos “UMA”. Precisamos 
despertar nossas potencialidades e 
criatividades. Tudo está conectado: nossa 
disposição, atitude, crença, diversidade, 
culturas, vida, dinamismo...” E o coração 
foi se acelarando e rompendo as 
barreiras. 
Aprofundamos a “Experiência Mística” 
e o significado das palavras para a real 
compreensão em cada idioma, pois somos 
uma família e essa é nossa identidade de 
Irmãs de São José. “Nossa vocação nos 
chama à vida mística, a descer, a entrar 
na vida do mistério de Deus...” 

Ir. Nilva Dal Bello
Província de Porto Alegre, Brasil

A coordenação foi sempre muito atenta 
à espiritualidade, à vivência, e ao 
conteúdo. Utilizou inúmeras dinâmicas 
que nos ajudaram  a entrar no processo 
e a superar as dificuldades da cultura, 
do idioma, do ritmo de cada uma, 
da tradução. Aos poucos, fomos nos 
comunicando na mesma linguagem 
do abraço, do olhar, do sorriso, da 
abertura, do conhecimento, da acolhida, 
da superação da diversidade, do 
reconhecimento dos dons e da presença 
visível do Amor de Deus. 
Fomos introduzidas no aprofundamento 
das palavras e no entendimento da 
mística na vida do Pe. Médaille, da 
experiência do mais puro e perfeito amor. 
Os Documentos Primitivos legados pelo 
Pe. Médaille nos ajudam a perceber que 
há em nossa humanidade uma genética, 
uma herança de paixão pelo Mistério. A 
Trindade nos faz entrar no dinamismo 
do Amor de Deus e nossa Espiritualidade 
é Trinitária e Encarnada. Ela nos atrai 
para uma vida de serviço, de relações, 
da “dupla união total de nós mesmas e 
de todo o querido próximo com Deus”. A 
missão do Pequeno Projeto está dentro 
da missão do grande projeto de Jesus. Em 
Deus e com Ele, somos capazes de levar 
adiante nossa missão de unidade. 
Além da riqueza do conteúdo, da 
mística e da convivência, tivemos a 
graça de participar da celebração 
Eucarística na Basílica Nossa Senhora 
de Guadalupe, de fazermos nossos 
pedidos e acompanharmos a fé do povo 
em constante peregrinação. Visitamos 
a Basílica antiga e o jardim erguido no 
monte onde vivia Juan Diego e onde 
aconteceram os encontros da virgem de 
Guadalupe com ele. Depois fomos visitar 
as Pirâmides, as ruínas das construções 
do povo Asteca. Tivemos oportunidade 
de conhecer a Cidade do México e 
assistirmos uma belíssima apresentação 
de Ballet com danças folclóricas típicas da 
tradição cultural do povo mexicano. 

Podemos afirmar que foi uma graça e um 
privilégio ter participado deste Seminário. 
Sentimos a responsabilidade que está em 
nosso coração e em nossas mãos para 
o chamado a sermos “Portadoras da 
tradição”.

Ir. Nilva Dal Bello no México

 Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do 
México, que apareceu ao índio Juan Diego em 
9 de Dezembro de 1531
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Ataques à Igreja irritam 
Cristãos Indianos

Recentemente, tem havido muita 
insegurança e medo nos corações 
dos cristãos na Índia. Isto é 

particularmente verdadeiro para os 
grupos de mulheres e homens religiosos 
devido aos ataques maliciosos planejados 
contra eles, de várias formas, em 
diferentes partes do país. Os jornais 
diários são uma testemunha da violência 
desenfreada: a violência contra mulheres 
e crianças e contra a comunidade de 
minoria cristã. Isto é evidenciado no fato 
de que muitas igrejas foram destruídas 
em diferentes partes da Índia, com cinco 
igrejas na capital indiana destruídas 
desde Dezembro de 2014.
Um incidente recente em que uma 
freira foi estuprada em um convento 
em Bengala Ocidental foi noticiado no 
noticiário internacional. Os assaltantes 
entraram no convento de Jesus e Maria 
entre 1 e 4 horas da manhã no dia 16 
de março. Eles entraram no quarto da 
Superiora, onde  agrediram e estupraram 
uma Irmã de 71 anos. Três das cinco 
irmãs foram amarradas na casa. Os 
assaltantes entraram, em seguida, na 
sala da diretora e saquearam o escritório 
da escola. Indo para a capela, os ladrões 
jogaram as hóstias consagradas no 
chão, enquanto fugiram com os cálices e 
cibório.
Em solidariedade às Irmãs, um protesto 
foi realizado por pessoas de todas as 
denominações. Crianças e adultos juntos 
cantaram hinos e ofereceram orações. 
Até o ar reverberava com as canções de 
amor à vida e à humanidade em Bengali e 
em Inglês; a angústia com a incapacidade 
das autoridades era óbvio. O Arcebispo 
Thomas D’Souza, de Calcutá, que tinha 
chamado a assembleia para expressar 
solidariedade com a vítima de estupro 
declarou: “Exortamos o governo e a 

administração a prender os culpados o 
mais rapidamente e trazê-los à justiça.” 
Ele estava se dirigindo a enorme reunião 
de pessoas em Allen Park, em Calcutá.
A reunião também decidiu que um 
documento comum seria preparado e 
distribuído entre a comunidade cristã 
maior, com o objetivo de trazer todas as 
denominações sob uma única bandeira. 
A reunião, que foi realizada na Casa 
do Bispo, teve a participação de vários 
membros importantes e por dois dos 
quatro cardeais indianos, ou seja, Ivan 
Dias e Baselios Cleemis. As manifestações 
pacíficas estão sendo realizadas em 
muitos lugares contra os ataques.
O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra 
Modi, disse que estava “profundamente 
preocupado” com o recente estupro 
de uma freira e a destruição de uma 
igreja, mas grupos cristãos disseram 
que suas palavras fizeram pouco efeito 
para dissipar o medo que a pequena 
comunidade sente desde que seu governo 
hindu, de direita, veio ao poder. “Estamos 
nos sentindo muito, muito vulneráveis”, 
disse John Dayal, um líder cristão e ativista 
social, numa  conferência de grupos 

cristãos indianos. Um dia depois, uma 
igreja no estado de Haryana foi destruída 
e os vândalos puseram uma bandeira com 
o nome do deus hindu Rama, segundo a 
imprensa.
Ainda que a violência sexual seja 
generalizada na Índia, e o motivo pelo 
estupro da freira não tenha ficado claro, 
uma série de ataques ocorreu contra 
comunidade cristã da Índia, que se 
constitui de pouco mais de 2 por cento 
dos 1,3 bilhão de habitantes do país. 
“Há uma sensação de insegurança que o 
Estado não irá nos proteger. Os incidentes 
estão acontecendo por toda a Índia”, 
disse o reverendo Sunil Dandge, um 
pastor do sul da cidade de Bangalore. 
Os ataques continuam. Infelizmente, a 
atenção não está focada no trabalho 
realizado pela comunidade cristã que 
administra escolas, faculdades, hospitais, 
centros de bem-estar social, lares de 
terceira idade, e orfanatos em todo o 
país e está profundamente envolvida na 
melhoria da sociedade como um todo. Os 
radicais hindus se esquecem de que os 
cristãos são Indianos  e têm a liberdade 
de fé inscrita na Constituição do país

Ir. Maurice Thekkekuzhikattil
Província de Pachmarhi, Índia

Líderes de uma comunidade crista entregando um memorando à autoridade do Distrito, 
Saurabh Rao
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Tudo tem o seu tempo e a 
hora certa

Depois de muito tempo cultivando o 
sonho de viver em terras africanas, 
eu pude concretizá-lo no “chão 

sagrado” da vila de Mocimboa da Praia, 
em Moçambique. Lá eu senti, observei 
e adentrei no cotidiano do povo com 
cuidado e respeito sem esquecer que 
estava na casa do outro, o “querido 
próximo”.
Os meus olhos viram um povo cheio 
de encanto, fantasia, alegria, cores, 
muito sorriso e mesmo sofrendo sabem 
fazer o seu cotidiano tornar-se mais 
leve. Um povo criativo e naturalmente 
inclinado à arte. Percorri terras ricas em 
recursos naturais, porém sem uma justa 
distribuição dos bens para a população 
e com consequências severas e que 
impactam a vida do povo: injustiça, fome, 
desemprego, analfabetismo, doença, falta 
de profissionais qualificados em todas 
as áreas e falta de oportunidade para 
desenvolverem-se os talentos dos jovens 
que sonham por uma vida mais dignas. 
Observei crianças sorrindo, brincando e 
bem nutridas; homens e mulheres fortes 
trabalhadores e cheios de esperança e 
que acreditam em dias melhores para sua 
nação. E com tristeza também vi famílias e 
crianças com fome, doentes, desnutridas 
e sem assistência necessária a sua 
recuperação.
Eu senti na pele a alegria da acolhida 
simples e sincera; uma estrangeira que 
trouxe em sua bagagem um pouco de si 
e aos poucos foi percebendo mistério do 
povo moçambicano, em que a acolhida e o 
convite são elementos fundamentais para 
entrar na casa e desfazer a desconfiança 
do desconhecido e assim iniciar laços 
de aproximação, escuta e amizade e 
presença. Experimentei e alegrei-me em 
fazer parte dessa linda missão doando 
um pouco de mim, sendo uma presença 

Ir. Vilma de Oliveira
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

de Unidade, aprendendo cada dia a 
ser missionária em terras estrangeiras. 
Pude contribuir em diversas atividades: 
formação dos catequistas, formação nas 
aldeias, orientação de diversos temas 
sobre cidadania a exemplo: direito a terra, 
saúde, educação, comissão do imigrante, 
escolinha e também na organização de 
projetos de geração de renda. Senti, 
também, o esvaziamento deixando-se cair 
por terra tudo o que achava, desejava e 
pensava. Foi preciso renovar-me dando 
lugar ao processo da enculturação. E 
acima de tudo com a certeza que vale 
apena arriscar-se em novas terras, onde 
tudo é desconhecido. Nesta experiência 
inesquecível, senti o quanto é positivo 
sentir-se “nada” confiando tudo nas mãos 
de Deus e deixando-se conduzir cada 
dia por Ele nos bons momentos e nos 
desafios encontrados.
A minha bagagem não é mais a mesma, 
ela agora se tornou mais rica, com novos 
elementos culturais, aprendizagens e 
novas leituras referente ao desconhecido. 
O que posso dizer dessa rica experiência 
em terras moçambicanas? Sair de nossas 
tendas conhecidas nos faz bem e nos leva 

a deslumbrar o novo e celebrar a cada 
vitória. 
“Faço de vocês uma luz para as nações”, 
percebo que essa fala de Jesus acontece 
cada dia nas pequenas conquistas.  Eu 
não consigo atender ou vivenciar bem a 
força dessa convocação, mas testemunho 
com certeza que dentro das minhas 
possibilidades tudo que vivenciei em 
Moçambique foi realizado com amor, 
dedicação, carinho e disponibilidade a 
serviço da missão.

Ir. Vilma em Mocimboa da Praia
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Confiança: desafio e 
necessidade

Durante a novena a São José, a 
equipe do ministério de jovens 
da província italiana organizou 

- como todos os anos - um fim de 
semana de reflexão, debate, oração e 
fraternidade para jovens universitários. 
Compartilhamos abaixo algumas 
das palavras que ditas pelos jovens 
participantes sobre o tempo que viveram 
juntos em Foligno e Assis.
“Para mim, o retiro foi espiritualmente 
importante, ele é uma jornada em busca 
de uma nova fé que me faz escolher 
os itens positivos, aqueles que você 
recomenda como os melhores. Mas eu 
sabia que estava impedida porque eu 
não me confessava durante 20 anos. 
Então, quando cheguei no mosteiro das 
Clarissas, eu senti que era hora de olhar 
para a misericórdia, o perdão e o diálogo 
autênticos; eu encontrei a força para 
o meu caminho espiritual. A catequese 
sobre a passagem de Mateus (1, 18-25) 
foi a confirmação de que, para libertar 
as boas escolhas precisamos da verdade 
autêntica e forte. São José  confiou; 
ele tentou olhar o passado, tentou 
escapar dos limites estabelecidos para 
abraçar uma vida cansativa. fascinante 
e misteriosa “. Mariangela diz isto e, 
eventualmente, acrescenta: “Levo comigo 
a imagem de vocês alegres e inteiras, as  
freiras, que domingo, antes de nos sentar 
à mesa, enquanto entoávamos música, 
bem à minha frente, eu as via, mulheres 
em seu caminho para a descoberta 
profunda de Jesus, mulheres consagradas 
que arriscaram tudo para segui-Lo, num 
caminho seguro e profundo, que sabem 
ser gratuitas”. 

“Essa confiança é um desafio para mim 
e ao mesmo tempo uma necessidade. 
A confiança me abre para a vida! A 
confiança me torna viva! Isso me dá a 
oportunidade de amar! É um grande 
investimento. As pessoas nem sempre 
merecem a minha confiança. No entanto, 
para mim é uma necessidade confiar, 
é uma necessidade, caso contrário, na 
minha vida, não haveria amor; embora 
isso permita ao outro me machucar, me 
ferir.  Na verdade, para pensar sobre isso, 
olho nessa perspectiva, amor, significa 
apenas deixar-se ferir pelo outro.  São 
Francisco, ouvimos dizer, levou em seu 
corpo os sinais visíveis deste ato total 
de fé, mas antes dele, Jesus, por amor 
que tem para com cada um de nós, 
deixou-se feir, chagar por nós. Viver um 
relacionamento, que queremos que se 
torne cada vez mais íntimo, para mim 
equivale a  tudo isso: dar a ele a chance 
de transformar as feridas, mesmo as 
mais profundas, em fontes jorrando de 
uma nova vida. Isso não quer dizer que 

haja mais lesões, ou que são excluídas, 
ou que outros não podem ainda fazer-
me mal. O passado está todo alí.  Minha 
confiança não é sempre bem colocada, 
ainda hoje! Mas, em vez de me voltar para 
mim mesma, de me esconder em uma 
caverna escura, como um animal ferido 
que teme uma nova emboscada, eu quero 
dar a Jesus a oportunidade de entrar 
nesta caverna e trazer luz. Começando 
dele que se faz mestre de uma relação de 
confiança que se renova todos os dias, 
antes de tudo, para mim e para que já a 
têm!”(Maria Giovanna). 
“A experiência que, mais que tudo, eu 
carrego no meu coração, foi a dinâmica:  
o bombardeio de vozes, a desorientação 
e a insegurança deram um rosto ao que 
aconteceu dentro de mim quase todos os 
dias. Foram tantas vezes que eu quase 
não notei ultimamente. Uma imagem, um 
sentimento profundo se imprimiu dentro 
de mim: enquanto eu estava indicando 
para Mariangela, que estava com os olhos 
vendados, a maneira mais fácil de chegar 

Ir. Rosalba Scaturro
Itália

Dinâmica sobre a Confiança
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ao outro lado da sala, eu disse: “Vem 
a mim, vem!”. E ela me deu confiança 
(escutou-me!). Eu percebi quão profunda 
é a confiança que Deus colocou em cada 
um de nós. Estamos caminhando livre, ele 
nos faz ir antes dele, mas tentando nos 
proteger, não invadir. Ele faz isso com o 
amor do Pai. E se eu, por minha vez, eu 
der confiança a Jesus, “eu não devo temer 
o terror da noite, nem a seta que voa 
de dia.” Porque mesmo quando parece 
que as outras vozes vão dominá-lo, ele 
não se afasta. A sua Palavra torna-se um 
sussurro no silêncio que você pode ouvir 
de novo. “ (Fabiana)

O grupo em São Damião (Assis) incluindo Irs. Rosella, Vanessa, Mariaelena (2ª, 3ª e 4ª a 
partir da esquerda) e Ir. Rosalba (à direita).

Semeadura e Colheita Fartas
Ir. Rosalia Fávero
Região Norte e Nordeste, Brasil

A presença das Irmãs de São José 
na comunidade de São João 
dos Patos, Maranhão, nordeste 

brasileiro, tem contribuído na construção 
de espaços, para um jeito diferente de 
se viver em comunidade. Na escuta da 
realidade, respostas foram dadas, criando 
oportunidade de trabalho, de mais vida e 
de preservação da natureza.
Uma importante iniciativa, nascida da 
realidade foi a Associação de Mulheres 
Agulha Criativa (AMAC). A AMAC existe 
há 23 anos e reúne mulheres que fazem 
bordados, verdadeiras obras de arte, que 
são comercializados no Brasil e também 
em outros países. 
Na AMAC, as mulheres têm formação 
humana, cristã e para se tornarem 
empreendedoras. Essa educação 
financeira possibilitou que muitas delas 
mudassem aspectos em suas vidas e 
pudessem adquirir casa própria, pagar os 
estudos acadêmicos para os filhos e até 
para elas mesmas, algumas conseguiram 
até cursar o ensino superior (faculdade). 
Essas mulheres são, hoje, lideranças na 
própria família e nas comunidades onde 

vivem. 
No Estado do Maranhão, elas se 
destacaram e já ganharam dois prêmios, 
um por ser a Associação mais bem 
organizada, e outro pelo melhor bordado. 
São mulheres capazes de ter a própria 
opinião e responder aos desafios que 
a vida lhes impõe, por terem uma 
consciência que lhes permite fazer 
decisões ajustadas.
Essa oportunidade de estarem 
organizadas em Associação as livrou 
de trabalharem para atravessadoras, 

pessoas que compravam os trabalhos 
por preços baixos direto das bordadeiras 
e os vendiam por valores bem maiores 
e  que ficavam com todo o lucro. Essa 
situação se repetia constantemente 
e as mantinham dependentes dos 
atravessadores e em situação de miséria, 
quase pedintes. Hoje, as participantes da 
AMAC são mulheres felizes, pois vivem 
com dignidade, veem o retorno do próprio 
trabalho e estão à altura da própria 
vocação como mulheres, mães, esposas e 
membros ativos da sociedade.

Ir. Rosália, à esquerda, trabalhando junto às mulheres da AMAC
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Congresso Internacional de 
Formadores 

O Congresso Internacional de 
formadores para a Vida Consagrada  
foi organizado pela Congregação 

dos Institutos de Vida Consagrada e 
as Sociedades de Vida Apostólicas em 
Roma, 7 a 11 de abril de 2015. Teve 
como objetivo, reavivar a convicção da 
formação contínua no coração da Igreja 
e no mundo. Fomos inspiradas pelas 
palavras do Papa Francisco, no dia 11 de 
abril, em Roma, pelo tema do Congresso 
“Viver em Cristo segundo a forma de vida 
do Evangelho”, bem como pela partilha 
de nossas vivências formativas junto ao 
Conselho Geral. 
Acredito que a Igreja e a Vida Consagrada 
estejam vivendo um período de transição, 
como já têm vivido em outros momentos 
históricos.  Sabemos que estamos vivendo 
em um mundo de riscos e precisamos 
saber em que direção nos orientar. 
Sim, estamos vivendo crises de valores, 
nova cultura digital que nos surpreende 
a cada dia, mas que provoca riscos e 
cenários inesperados. A ideia de liberdade 
pessoal nos leva à permissividade e à 
mera possibilidade de fazer sem poder 
escolher com responsabilidade. Crise de 
autoridade, de gerações, dos adultos 
que não sabem transmitir a experiência 
e herança aos que estão chegando. São 
as ambiguidades e o mundo fácil, virtual, 
porém fora da realidade. Pluralismo de 
culturas que, por vezes, nos leva a ações 

conflitivas. 
Penso que, em meio a tudo isso, talvez 
não se esteja em crise de vocações, 
porque o Senhor continua sempre 
chamando. Mas sofre-se a falta de sentido 
e coerência. Como nos fala o Papa 
Francisco: “Estou convicto de que não 
há crise vocacional onde há consagrados 
capazes de transmitir, com o próprio 
testemunho, a beleza da consagração...  
Se não houver testemunho, coerência, 
não haverá vocações”. Sinto que não 
precisamos ser perfeitos, porque 
somos mulheres e homens fracos, mas 
autênticos. Acompanhando as sessões no 
Congresso, sinto que a Vida Consagrada 
precisa reajustar o seu foco de chegada e 
presença Evangélica no mundo. 
O tema do Congresso apontou a 
metodologia para retomar nosso núcleo 
indentitário, viver em Cristo de acordo 
com a forma de vida do Evangelho. Uma 
formação educativa, contínua, atenta, que 
nos ajude a despertar a ‘docibilitas’; a 
disponibilidade humilde e inteligente de 
quem “aprendeu a aprender”; deixar-se 
tocar nas crises próprias da vida, em 
todas as suas fases, para permitir-se a 
aprender a buscar Deus em tudo, nas 

situações agradáveis e desagradáveis. 
É urgente pensarmos em uma formação 
inicial na perspectiva da formação 
contínua. Esta confere a identidade que 
orienta e anima os consagrados todos 
os dias, para não nos deixarmos levar 
pelo horror do esfriamento espiritual, do 
abandono à oração, do exagero no fazer 
e no profissional e nos dispensarmos 
com facilmente de nossos compromissos 
do que é essencial como Vida Religiosa 
Consagrada. 
Como Congregação, estamos inseridas 
no mundo e queremos ser as irmãs ‘mais 
irmãs de Comunhão e de reconciliação nas 
periferias do mundo’. Fomos provocadas 
pelo Conselho Geral a rever nossa 
capacidade de generosidade. Quando me 
entreguei a Deus na Congregação, não 
tenho o direito sobre mim mesma, porque 
é o Espírito Santo que vai me conduzindo 
onde eu, por vezes, não quero ir. 
Pergunto-me: dou o tempo que tenho e o 
que não tenho meus dons, talentos, por 
inteiro e até o fim, com generosidade de 
espírito? É este tipo de Irmãs que nossa 
Congregação precisa. Precisamos avançar 
para sermos mais e vivermos o “mais” de 
nosso fundador João Pedro Médaille.

Ir. Elisa Fátima Zuanazzi
Província de Lagoa Vermelha, Brasil

Elisa (Brasil), Anette (Noruega), Rohini e Sophia (Índia) e Rossela (Itália) - da esquerda para 
a direita


