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Onde moram as 
Irmãs de São José?

Em Janeiro deste ano, Irmã Philomena 
e eu, ao visitarmos a Região 
Bolívia, ficamos encantadas com a 

proximidade da Igreja hierárquica com 
nossas Irmãs. Naquela ocasião, o Bispo 
da Diocese de Santa Cruz além de presidir 
a Santa Missa na minúscula Capela na 
Casa das Irmãs, dedicou uma tarde inteira 
para explicar a organização eclesial local, 
as prioridades, preocupações e desafios 
da Igreja Católica na Bolívia. Durante 
sua colocação, disse que ao se dirigir à 
Casa das Irmãs, pediu informações para 

as pessoas, pois não sabia onde elas 
residiam. Um adolescente disse, “as Irmãs 
de São José eu não sei, mas se o Senhor 
procura as Irmãs que servem aos pobres, 
elas moram na Rua das Palmeras”. 
A adolescente explicou a ele em que 
consistia o trabalho delas. A satisfação 
do Bispo em encontrar-se com nossas 
Irmãs e passar com elas, gratuitamente, 
um tempo significativo, me fez pensar no 
tipo de relação que estabelecemos com 
a Igreja hierarquia e com a Igreja povo 
de Deus nos mais diversos contextos 
sociais. Fez-me também refletir sobre o 
que as pessoas dizem de nós, como nos 
veem e se sabem onde moramos. O eco 
da resposta à pergunta “Onde moram as 
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Irmãs de São José?”, continua a ressoar 
dentro de mim e faz emergir um hino de 
louvor a Deus. Louvor pela presença de 
nossas Irmãs em meio aos materialmente 
pobres, em lugares onde há intolerância 
e conflitos religiosos, onde os cristãos 
fazem parte dos grupos minoritários, 
onde o materialismo e a indiferença 
religiosa geram um individualismo que 
desumaniza as relações. Fez-me também, 
recordar a viagem que Irmã Sally e eu 
fizemos à China, no mês de Maio, com a 
finalidade de conhecer melhor as Irmãs 
de São José de Handam, chinesas, que 
se aproximaram de nossa Congregação. 
Saber onde elas moram, como estão 
organizadas e o que esperam de nossa 
Congregação. 
Handam é uma cidade localizada a 
sudoeste da província de Hebei, na China, 
conta com uma população aproximada 
de 5 milhões de habitantes e fica em 
torno de 400 quilômetros de Pequim. Na 
periferia desta cidade, em 1º de outubro 
de 1989, nasceu oficialmente na “Igreja 
não oficial” da China, a Congregação das 
Irmãs de São José da Diocese de Handam, 
hoje formada por 37 Irmãs. Mais do que 
possamos imaginar, esta Congregação 
tem muitos elementos fundacionais 
semelhantes aos da nossa Congregação. 
Segundo a narração de uma das Irmãs 
que é do grupo fundante, a ideia surgiu 
em 1981, mas só se concretizou oito 
anos depois. Na década de 80, de acordo 
com Irmã Rujing, falava-se sobre regras 
e formas de vida das Irmãs, mas não se 
falava em Vida Religiosa Consagrada, o 
que era e implicava. Ela e outras moças 
trocavam ideias sobre a possibilidade de 
formar uma Congregação. Elas queriam se 
reunir para rezar e evangelizar através da 
pregação do Evangelho. Sem ter a ideia 
de como e por onde começar, partilhavam 
seus desejos entre si e depois com um 
sacerdote. Este tentou reuni-las com  
algumas mulheres que tinham sido Irmãs 
antes da Revolução de 1949. Mas o que 
estas tinham a oferecer não era bem 
o que as jovens aspiravam. As jovens, 
na tentativa de responder ao chamado 
de anunciar a palavra no meio do povo, 
ajudavam-se mutuamente com leituras, 

oração e partilha da Palavra de Deus nos 
Grupos de Oração nas casas dos cristãos. 
Não tinham casa, nem endereço, nem 
nome. 
De 1981 a 1989, a situação foi bastante 
conturbada. Pouco a pouco a Igreja foi se 
organizando. Surgiram as comunidades, 
depois as paróquias e mais tarde a 
Diocese. Não havia Congregações na 
localidade. O grupo das jovens existia 
e anunciava o Evangelho, mas não era 
reconhecido pela Igreja. Os padres, 
tomando conhecimento da existência 
de algumas Congregações, enviaram as 
jovens para conhecer ou para a elas se 
unir. Estas Congregações eram ligadas à 
Igreja Oficial e eram muito estruturadas. 
As jovens não queriam aquele estilo de 
vida. Elas sabiam o que queriam, mas 
não sabiam como e por onde começar. 
Em agosto de 1989, um sacerdote falou 
a elas sobre a necessidade de ter uma 
Congregação Local e solicitou a ajuda 
de algumas Congregações para que 
as ajudasse na formação. Muitas se 
recusaram de ajudá-las, outras desejavam 
que elas simplesmente se tornassem 

membros das suas Instituições. Enfim, 
uma Congregação de São José abriu-
lhes espaço e alcançaram a elas as 
Constituições. O padre também possuía 
o modelo de outras duas, sendo uma 
delas da Congregação das Irmãs de São 
José. Com as três Constituições em mãos, 
extraíram o que achavam que servia para 
o estilo de vida que sonhavam para elas 
e escreveram as suas Constituições. À 
medida que iam construindo a história, 
chegavam as vocacionadas. Elas se auto 
educavam usando os meios e recursos 
que conheciam, os livros. Assim, em 
1º de outubro de 1989, data oficial da 
fundação da Congregação, quatro jovens 
emitiram os Primeiros Votos. Irmã Rujing 
Wang é uma das quatro que professaram 
os votos. Segundo ela, fizeram este 
ritual porque lhes tinha sido pedido pelo 
Bispo, para se tornarem Congregação, 
mas não sabiam o que isto significava. 
Mais tarde, ele tentou anular, mas elas 
disseram que no coração era o que 
queriam. Um sacerdote, conhecedor do 
Direito Canônico, dando-se conta do 
fato, encaminhou-as para que fizessem 

Irmãs Sally e Ieda em visita às Irmãs Chinesas



CSJournal  •  Ano 2015 - n. 3CSJournal • Junho - Julho 3

pelo menos um ano de noviciado em 
comunidade. Eram elas mesmas as 
formandas e as formadoras. E, paralelo a 
isso, formavam as jovens que aspiravam 
à Vida Religiosa. Em 1990, um segundo 
grupo de noviças fez profissão. E assim 
foram se multiplicando, sem muita ou 
quase nada de estrutura, sem residência, 
vivendo da providência e da caridade das 
próprias famílias e de cristãos amigos que 
têm por elas grande estima e respeito, 
assim como do fruto do trabalho que 
realizam. 
Onde moram as Irmãs de São José? 
Em Handam, elas moram onde não 
podem ser identificadas como grupo de 
religiosas. Moram em casas cedidas por 
algum benfeitor, familiar ou amigo. Elas 
moram com as famílias que as acolhem 
para que possam realizar o seu trabalho 
de evangelização. Elas moram nos 
acampamentos de verão ou de inverno, 
entre os jovens, crianças e adultos. Há 
quatro anos, sempre com a ajuda de 
amigos e benfeitores, construíram num 
terreno a elas doado uma casa, espaçosa 
e bonita. Ela é uma referência para os 
encontros delas e para os tempos de 
oração. Dela, as Irmãs partem para 
a missão e, nela, são sustentadas e 

apoiadas pela oração.  Elas vão de duas a 
duas pregar a Palavra aos que tem sede 
de Deus, atender às pessoas em suas 
necessidades. É a itinerância vivenciada 
naturalmente. A Igreja não oficial tem 
ajudado e, ainda que timidamente, 
tem-se aproximado desta Congregação 
e quereria ajudar mais. Mas, segundo o 
administrador apostólico da Igreja não 
oficial, falta-lhe a experiência e não sabe 
como ajudá-las. As Irmãs expressaram 
e esperam que nós as ajudemos. Esta 
reflexão, Sally, Clementina, Philomena e 

eu levaremos ao Capítulo de outubro. 
Para nos ajudar na apresentação da 
proposta, convidamos duas Irmãs de São 
José de Handam. Nossa visita foi muito 
esperada pelas Irmãs e de um grande 
enriquecimento para nós. Sentimo-nos 
mais próximas e fomos desafiadas a levar 
o Carisma de Unidade naquele solo, onde 
nunca temos estado antes. Ao despedir-
se, o administrador apostólico nos disse, 
“Vejam Irmãs, as portas da Igreja na 
China se abrem para acolher o Carisma de 
vossa Congregação. Bem-Vindas!”.

ProvínCia/reGião/Missão

Irmãs Sally e Ieda durante uma refeição na China

Seguindo as pegadas do 
Padre Médaille no Haiti

Partilhamos algumas palavras do 
muito que vivenciamos e guardamos 
no coração nos dias em que 

estivemos no Haiti, de 26 de maio a 9 de 
junho. Esta foi uma viagem missionária 
que objetivou pisar o solo sagrado do 

Ir. Teresinha Fachin e 
Ir. Helena de Fatima dos Passos
Brasil

povo haitiano, junto com nossas Irmãs 
de São José de St. Vallier, que estão 
presentes naquele país há mais de 50 
anos; deixar-nos tocar pela realidade 
e cultura de origem de nossas jovens 
postulantes e ir ao encontro de suas 
famílias e das comunidades das Irmãs, 
para estreitar os laços e crescer na 
comunhão. Dessa forma, será possível dar 
início à integração dos Noviciados Brasil/
Bolívia com o Noviciado das Irmãs de São 
José de Saint Vallier, nos anos de 2016 a 

2017.
No decorrer dos dias, atravessamos o 
País por várias vezes, a fim de visitar as 
famílias das jovens e, nessas viagens, 
só Deus e Pe. Médaille sabem o que se 
passava em  nossos corações... Alguns 
sentimentos, conseguimos partilhar 
entre nós, em nossas releituras, 
outros, guardávamos, pois nem nós 
mesmas sabíamos expressar... Quanta 
generosidade das famílias das jovens 
e quanto espírito de fé e pertença à 
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Congregação!
Destacamos que o povo haitiano é um 
povo muito acolhedor e que expressa 
no seu semblante uma dignidade 
impressionante, mesmo no sofrimento. 
As mulheres, sobretudo, são lutadoras e 
resistentes.
Quanto à reconstrução do país, após o 
terremoto de 2010, segue em ritmo lento; 
com a ajuda de ONGs, muitas coisas foram 
reconstruídas. Tivemos oportunidade de 
ver a nova catedral de Porto Príncipe e 
passar em frente do que sobrou de uma 
das paredes da destruída Catedral de 
Notre-Dame. Essa parede conseguiu ficar 
em pé após terremoto e os haitianos a 

Unindo Forças

O processo foi iniciado em 
Fevereiro de 2015, quando 
as Irmãs Lourdes Toussait – 
haitiana, mestra das Postulantes 
e Coordenadora do Regional do 
Haiti – e Jeanne d’Arc Auclair – 
canadense e Superiora Geral da 
Congregação – estiveram em 
contato com a Província de São 
Paulo e as responsáveis pelo 
Noviciado Brasil/Bolívia. Elas 
expressaram que a integração 
era um desejo das Irmãs de São 
José de St. Vallier alimentado 
há muito tempo. Diziam elas: 
“Precisamos fazer alguma 
coisa para não nos sentirmos 
sufocadas entre nós mesmas”. 
Durante algum tempo, elas 
fizeram o processo com as 
Irmãs e jovens no Haiti, que 
concordaram e acolheram bem 
a ideia. Como Irmãs de São 
José de Chambéry, reforçamos 
que o mais importante é 
manter a nossa essência: a 
Espiritualidade, o Carisma e a 
Experiência de Deus, pois nossa 
raiz é a mesma.
As Irmãs de São José de 
Saint Vallier estão presentes 
na França, no Canada  e 
no Haiti. No regional do 
Haiti são 23 Irmãs haitianas 
e três canadenses; elas 
estão organizadas em cinco 
comunidades. Serão cinco 
Postulantes que virão para o 
Brasil, elas têm idade entre 21 
a 35 anos, proveniente do Sul, 
Norte e Nordeste do Haiti.
A chegada ao Brasil de 
Myrlande, Celine, Margaline, 
Isline e Michelande está prevista 
para o entre final de julho e 
início de agosto. Elas integrarão 
diferentes comunidades, para 
facilitar a aprendizagem do 
Português e para conhecer as 
diversas realidades da cultura 
brasileira.

Da esquerda para a direita: Ir. Helena de Fatima Passos, Michelande Destimable, Céline Eznor, 
Isline Surlin, Ir. Teresinha Fachin, Margaline Amérique Exalus e Myrlande Jean-Philippe

Da esquerda para a direita: Irmã Lourdes Toussaint (Coordenadora do Regional do Hait), Ir. 
Merline Josefh (Noviça), Ir. Guerline Sumerville (juniorista), Ir. Loudide Nelson (Diretora da 
Escola), Irmã Teresinha Fachin e Ir. Yolette Assilien (juniorista) 

deixaram como memória da catástrofe e 
da superação. Foi impressionante esse 
momento... Só o silêncio e a oração 
podem expressar tudo o que aquele local 
representa. A convivência com nossas 
Irmãs de St. Vallier foi um tempo de 
alegria e fraternidade. 
Fizemos a experiência de Êxodo 3, “tire 
as sandálias dos pés, pois a terra que 
está pisando é uma terra sagrada”. 
Também testemunhamos que o coração 
ardeu, os ouvidos ficaram bem aguçados 
ao escutar os gritos daquele povo, e os 
olhos puderam ver como mesmo diante 
da dura realidade, as pessoas mantêm a 
esperança de continuar a vida.
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Um Novo Começo

21 de maio de 2015 foi um grande 
dia, para nós, Irmãs de São José 
de Chambéry, da Província de 

Pachmarhi, em que foi inaugurada a 
Missão Parakapara no estado de Kerala. 
Parakapara é uma pequena aldeia em 
Kannur, em uma região muçulmana na 
costa do norte de Kerala. É uma área 
rica em beleza com montes e vales, rios e 
córregos e solo fértil.
Chegamos a uma paróquia recém-
formada, tendo sido convidadas pelo Rev. 
Dr. Alex Vadakumthala, Bispo de Kannur. 
Foi um momento cheio de graça quando 
fomos recebidos pelo novo pároco e 
paroquianos, pessoas muito simples 
que não têm pastor. A maioria deles são 
trabalhadores que vivem nas colinas. A 
nossa presença deu vida a uma nova 
paróquia, como ficou claro na presença 
de cerca de 400 pessoas que se reuniram 
para a bênção da nova casa. Neste 
momento de novo começo para nós, os 
paroquianos, juntamente com os jovens 
entusiasmados, foram um apoio visível.
Respondendo ao apelo para uma 

Ir. Annies Padayattil
Província de Pachmarhi, Índia

presença missionária em Kannur, 
Irs. Cicily, Sushma e Pramila 
enfrentaram seu caminho para 
formar uma nova comunidade. 
O Papa Francisco nos diz para 
oferecer frescor e generosidade 
no nosso “sim” a Deus, de 
modo a encontrar novas formas 
de viver o Evangelho. Nossa 
prioridade em Parakapara é 
a formação da fé e o trabalho 
pastoral. A messe é grande. O 
sonho há muito esperado de 
termos uma casa em Kerala se 
realiza. 

Irmã Alice, a Provincial, olha o Bispo acendendo a lâmpada enquanto a casa recebe a bênção

Refrescos são oferecidos aos visitantes

novas

 santas

Ir. Victoria Armiliato (90) Caxias do Sul  04/06/2015

Ir. Lidia Tiecher (79) São Paulo  13/06/2015

Ir. Enedina Dambros (85) Caxias do Sul  02/07/2015

Ir. Therezinha Del Pizzol (84) Lagoa Vermelha  05/07/2015

Ir. Páscoa Maria Gasparin (81) Paraná  05/07/2015

Ir. Marie-Noel (90) França  08/07/2015

Ir. Ana Lúcia Picolotto (80) Lagoa Vermelha  10/07/2015

Ir. Olga Pazinato (87) Lagoa Vermelha     11/07/2015

Ir. Henriette Cembrani (93) Caxias do Sul  14/07/2015

Ir. Lourdes Bernardina Zamban (83) Caxias do Sul  16/07/2015

Ir. Giuseppa Greco (95) Itália  18/07/2015

Ir. Maria Alfrida Dallegrave (88) Porto Alegre  22/07/2015
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Bolívia: o sonho se realizou

No dia 17 de dezembro de 2014, 
deixei o Brasil rumo à Bolívia, para 
viver uma experiência missionária 

que há muito tempo desejava e sonhava: 
sentir, ver e partilhar a vida com um povo 
de outro país. Cheguei a Santa Cruz de 
La Sierra, na companhia de Ir. Antonia 
Mandro, coordenadora da Região Bolívia. 
As Irmãs se preparavam para ter seu 
retiro e assembleia anual. Fui acolhida 
calorosamente, e esta foi uma ótima 
oportunidade para conhecer a vida, 
a missão e os trabalhos de todas as 
comunidades da Região.
Tudo era novo para mim: clima, costumes, 
espiritualidade, idioma, aliás, falar 
castelhano foi o maior desafio enfrentado 
para viver junto às Irmãs e ao povo, pois 
às vezes entendia alguma coisa, outras 
só no silêncio do coração, no olhar, no 
sorriso e nada mais. Mas, pouco a pouco, 
fui me adaptando, conhecendo, escutando 
e treinando para falar alguma coisa. 
Fiquei um mês em Santa Cruz e depois 
fui para o estado do Beni, passando 
pela capital, Trinidade, chegando ao 
povo de San Ramón, na comunidade 
das Irmãs Darcy e Bernadete, onde vivi 
os seis meses. Foi uma rica vivência de 
fraternidade, de comunhão e de bem 
querer, a qual sou muita grata.

Ir. Aldenora Martins de Sousa
Brasil

Com esse povo pude conhecer mais 
de perto a realidade e sua maneira 
característica de viver e partilhar. Integrei 
um grupo de 18 mulheres e mães que Ir. 
Darcy acompanha, a fim de apresentar 
os trabalhos artesanais que havia trazido 
para partilhar. Pude descobrir através 
desse grupo, os dons e a criatividade das 
bolivianas. 
Tive também a oportunidade de visitar 
San Joaquin, povoado onde tínhamos 
uma missão, e Magdalena local em que 
se encontra a comunidade das Irmãs 
Santina, Francisca e Jacinta. Lá permaneci 
uma semana, partilhando as técnicas 
artesanais com outro grupo de 15 
mulheres, coordenado por Ir. Santina. Foi 
outra experiência gratificante ao encontrar 
mulheres interessadas, disponíveis 
manhã e tarde para aproveitar o tempo 
e os dias que foram curtos para o que 
queriam apreender. Senti muito empenho 
de todas para apreender algo novo. Elas 
ficaram com o compromisso de repassar 
para as outras mães o que aprenderam, 
multiplicando o saber.
Fui enviada pela Região N/NE do Brasil e 
entreguei a Deus, ao sair do Brasil, essa 
missão e Ele foi dando-me forças para 
superar a saudade, me adaptar, viver com 
alegria cada dia e tudo que ia surgindo. 
Comprometi-me a viver a missão tendo 

presentes três atitudes que para mim são 
importantes para quem chega a um lugar 
novo: partilha, escuta e compaixão. Esses 
valores me acompanharam em todo o 
tempo que estive na Bolívia, procurando 
ser um testemunho da presença do amor 
de Deus e da Congregação. Afirmo que 
valeu muito essa experiência, foi um 
tempo especial de convivência e desafios, 
tanto que não digo que não volto à 
Bolívia, por isso não digo “Adeus”, mas 
“Até logo”.

Técnicas manuais ensinadas por Ir. Aldenora, à direita

Ir. Aldenora com crianças bolivianas

Ir. Antonia Mandro
Coordenadora Região Bolívia

Ir. Aldenora chegou à Bolívia em 
dezembro de 2014 e regressou 
em junho de 2015. Ela 
desejava fazer uma experiência 
missionária além-fronteiras, mas 
teve que esperar o momento 
de Deus. Os objetivos eram 
partilhar seus dons no trabalho 
de artesanato com mulheres e 
conhecer outra cultura. Ela foi 
uma presença muito expressiva 
onde passou. As portas estão 
abertas para que ela retorne, 
assim como outras Irmãs que 
queiram vir à Bolívia para viver a 
missionariedade além-fronteiras.
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ONU Desenvolve a Agenda Pós 
2015

Como as Nações Unidas se 
move a partir dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Miênio, cuja 

data-limite era 2015, com a agenda pós-
2015, ela continua a organizar reuniões 
ao redor do globo. Recentemente, na 
sede da ONU em Nova York, havia um 
Fórum Político de Nível Alto sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. Esta 
reunião, realizada de 26 junho a 8 julho 
2015, é um evento anual, destinado a 
manter todos os governos envolvidos 
em trabalhar para o Desenvolvimento 
Sustentável.
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs), que serão adotados 
pelos Estados membros das Nações 
Unidas em setembro, são dezessete 
em número e têm como foco principal 
a erradicação da pobreza e a proteção 
do planeta. Como os Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio, a data 
prevista para atingir as metas é 15 anos 
a partir da sua adoção, portanto, o ano 
de 2030. Ao contrário dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, que 
dirigiu a atenção para os problemas dos 
países em desenvolvimento (extrema 
pobreza, educação universal, cuidados 
básicos de saúde), os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável são 
dirigidos a todas as nações, ricas 
e pobres, em desenvolvimento ou 
altamente desenvolvidas. Entre os 
temas abordados nas metas pós-2015 
estão o uso sustentável da água, o 
consumo e produção sustentáveis. Isto é 
responsabilidade de cada nação.
É claro que a realização destes objetivos 
exigirá o envolvimento de todos os níveis 
da sociedade, desde os organismos 
governamentais até o cidadão comum. 
Assim, um desafio é encontrar a melhor 
forma de comunicar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável de uma 
maneira que todo mundo vai entender e 
abraçar. Este foi um dos temas abordados 
por um painel, como foi o papel da 
ciência na formulação de políticas, sobre 
a importância do apoio regional para a 
ação nacional, e o que precisa ser feito 
de forma diferente para implementar 
um desenvolvimento verdadeiramente 
sustentável.
Alguns governos já desenvolveram 
uma estrutura para assegurar o fato 
de que o desenvolvimento sustentável 
seja parte integrante de todas as suas 
políticas, enquanto outros ainda têm 
de começar. Entre as questões que 
enfrentam a implementação dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável é como 

eles serão financiados. Isto levanta 
a preocupação de alguns de que, se 
um grande negócio está por trás do 
financiamento, os direitos humanos 
podem ser perdidos no processo. Outra 
questão é a de monitorar o progresso 
e responsabilizar os governos pelo que 
eles disseram que fariam. Como isso será 
feito tem ainda que ser determinado. 
E a experiência tem demonstrado que 
aos governos freqüentemente falta a 
vontade política para colocar em prática 
o que eles disseram que fariam. Assim, o 
cidadão comum deve encontrar maneiras 
de insistir que seus políticos não só 
falem, mas ajam de acordo com o que 
prometeram, e trabalhem para assegurar 
a sustentabilidade do planeta.

Ir. Barbara Bozak
EUA

Ir. Barbara Bozak (direita) participa em um workshop na ONU

Mulheres de vários países participam num  workshop sobre Liderança das Mulheres
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Um Raio de Esperança para as 
Crianças Pobres

Na cidade de Sambalpur, Odisha, 
Índia, as Irmãs de São José 
estenderam seu ministério da 

educação através da abertura de uma 
escola de ensino médio em Oriya (ensino 
na língua local) em 12 de julho de 2014, 
chegando aos pobres e aos menos 
privilegiados. Esta escola está localizada 
nas instalações do St. Joseph College, 
escola de Inglês médio que temos em 
Sambalpur, que tem mais de 2.000 alunos 
de Jardim a 12ª série.
Embora haja uma escola do governo 
local, onde as crianças pobres 
freqüentam as aulas, a educação não 
é satisfatória. Muitos estudantes desta 
escola não sabem ler, escrever ou 
fazer contas básicas, mesmo depois de 
completar a 8ª série. Estas crianças estão 
mal preparadas para entrar na sociedade.
Tendo-nos tornado conscientes da 
necessidade de educação para as 
crianças pobres do bairro, percebemos 
que a maioria dos edifícios de nossas 
escolas são utilizados por apenas 6-7 
horas por dia. O restante do tempo, o 
grande campus e os edifícios encontram-
se vazios. Nós nos perguntamos: Por 
que não fazer uso dessas salas de 
aula e de outras infraestruturas para 
atividades criativas para o bem público? 
Isso nos deu o ímpeto para abrir a 
escola média Oriya, reconhecendo 
que o desenvolvimento pode e nunca 
deve ser restrito a uma determinada 
classe ou a estratos da sociedade ou 
do país. Esta é a nossa resposta à 
situação em que algumas classes da 
sociedade se desenvolvem enquanto 
outras ficam para trás apenas devido 
à falta de oportunidades, orientação 
e treinamento. É imperativo trazer os 
menos privilegiados para o que cabe 

a todos e garantir o seu crescimento e 
desenvolvimento em pé de igualdade com 
os outros.
Fomos encorajadas pelo fato de que, 
no primeiro ano, cerca de 100 crianças 
foram admitidas a serem educadas 
gratuitamente. Elas freqüentam 

regularmente a escola, sem falhar, com 
vontade de aprender, de pesquisar, de 
avançar com novas esperanças e sonhos. 
Neste primeiro ano letivo eu comecei, 
no período da tarde, com uma equipe 
separada, fazendo uso das nossas 
instalações. Às crianças foram fornecidos 

Ir. Anajana Therattil
Província de Pachmarhi, Índia

Crianças e pais da escola Média de Oriya 

Irmã Anjana falando aos Pais 
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Ir. Apolônia falando ao grupo de Irmãs

Irmãs de grande experiência 
de vida, espiritualidade e 
sabedoria!

Tive a alegria e o privilégio de 
trabalhar dois dias com um grupo de 
Irmãs experientes na vida. Tratamos 

sobre os temas: Envelhecimento humano 
e Vida Religiosa; Envelhecimento e 
Espiritualidade - Saber Viver. 
Saber envelhecer é uma obra prima e a 
sabedoria do adulto é uma das partes 
mais difíceis da arte de viver e de 
morrer. Sentimos no concreto de nossas 
vidas que esta etapa é tão importante 
como as anteriores, pois assim como 
há envelhecimento físico, há também 
o psicológico e o espiritual. Quando 
chegamos a certa idade, o nosso corpo já 
não é capaz de fazer mais certas coisas, 
mas o poder intelectual continua intacto.
Atualmente, ouvimos com grande 
frequência sobre a importância de 
saber envelhecer. Como afirma Pedro 
Paulo Monteiro, mestre em Gerontologia 
e fisioterapeuta especializado em 

Ir. Apolônia Sulenta
Brasil

Neurologia, “Envelhecer oferece muitas 
vantagens, e uma delas é deixar de 
valorizar desejos fúteis para se concentrar 
nas verdadeiras necessidades”. Daí 
a grande importância de envelhecer 
com Espiritualidade. Olhando para os 

pesquisadores, percebemos que eles 
constatam como a busca de um sentido 
para a vida e a prática do bem amenizam 
o impacto dos sofrimentos e dos outros 
reveses da vida, e mais, melhoram as 
condições da saúde física e mental.

Um menino acendendo a lâmpada

livros e uniformes, uma vez que suas 
famílias não podem pagar por eles. 
Estamos orgulhosos de ver que em uma 
competição de discurso em Oriya, em 15 
de agosto e 26 de janeiro, os estudantes 
de Oriya ganharam os prêmios. 
Os professores da escola média de Inglês 
foram muito generosos e cooperativos 
neste empreendimento. Nossos 
estudantes de Inglês médio estão muito 
felizes em servir as crianças pobres de 
sua própria maneira. Também estendemos 
a mão para os pais, ajudando-os a ver 
a importância da educação, das aulas 
de treinamento organizadas para os 

alunos mais fracos e trabalhos com os 
desistentes.
Nosso objetivo é dar preferência aos 
economicamente pobres e culturalmente 
marginalizados na vizinhança imediata. 
Como não há apoio do governo para 
a escola, nem as famílias das crianças 
podem pagar, é necessário encontrar 
outras fontes de financiamento. Estamos 
tentando criar um fundo corporativo para 
a educação dos marginalizados indo a 
várias fontes como o governo, agências, 
ex-alunos e pais, patrocinadores locais 
generosos e até mesmo a nossa equipe e 
alunos.
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Presença da CSJ na Cultura 
Árabe

Abril de 2015 foi o mês em que as 
Irmãs de São José começaram um 
novo ministério no país árabe de 

Dubai, com a chegada das Irmãs Archana 
Kanakunnel, Pushpika Ottupurakkal 
e Hazel D’Silva. A partir de 01 de 
setembro de 2015, nós, Irmãs de São 
José de Chambéry seremos totalmente 
responsáveis pela escola de Santa Maria, 
pois os Irmãos de São Patrício deixaram 
a escola no final do ano letivo de 2014-
2015.

Ir. Lorraine Marie Delaney
Província de Nagpur, Índia

No decorrer dos dois dias, fomos vendo 
algumas indicações práticas que mais 
poderiam nos ajudar para envelhecer 
vencendo a tentação de procurar mais 
os mortos do que os vivos. Conhecemos 
pessoas que vivem mais a memória do 
passado. Visitam mais cemitérios do que 
praças e amigos. Assim, é fundamental 
ver a força da vida que vence a morte, 
ou seja, não desejamos morrer, mas 
como cristãs sabemos que, ao nos 
aproximarmos do fim, estamos prestes a 
nos encontrar com a fonte da vida: Deus. 
Deve-se evitar o isolamento, para isso 
é preciso derrotar a solidão com uma 
nova centralidade espiritual, dispondo-
se conversar com os amigos e aceitar 
participar de encontros com outras 
pessoas, evitando o isolamento que mata 
a alegria de estar com os outros.
Precisamos tentar envelhecer com 
simplicidade e doçura. Devemos entender 
que a velhice é um período muito especial 
da vida humana, pleno de sentido e com 
sua beleza própria bem como aprender 
a perdoar, pois durante o caminhar 
de nossa vida, muitas pessoas nos 
magoaram e ferimos muitas outras. É 
difícil conviver carregando este peso. Só 
Deus pode curar um coração machucado 

e ajudar a perdoar o que parece 
impossível. Igualmente, precisamos 
escutar o Senhor. Em outras palavras, 
quando nos deixamos envolver pela 
proximidade de Deus somos capazes 
de escutar o que ele nos diz. Não basta 
acolher a proteção de Deus, é preciso 
acolher sua presença amorosa em nossa 
vida. Quem perceber essa “presença” 
poderá lidar melhor com os tempos 
difíceis da doença e da solidão.
Por fim, é essencial que cultivemos a Fé. 
As práticas religiosas pessoais como a 

Irmãs reunidas em grupos para aprofundar estudo

oração, leitura da Bíblia, celebrações, 
sustentam a nossa fé, animam nossa 
esperança e desenvolvem nossa 
capacidade de amar e sair de si. Portanto, 
a espiritualidade, como movimento é vida. 
Viver é encontrar a alegria de existir neste 
mundo. Envelhecer aprendendo a viver 
tem a dimensão do significado e do valor 
da vida. É um  modo digno e amoroso de 
agradecer a Deus pelo dom da vida. É 
alimentar a fé, a esperança e a caridade, 
na dimensão do amor que se faz presente 
na ação de viver.

No ano de 2013, nós visitamos Dubai, a 
convite do Bispo, para explorar possíveis 
opções na Educação, mas fomos 
informadas de que nada iria acontecer, 
uma vez que levaria anos antes de 
que terras pudessem a ser compradas 
(em nome de um árabe) e uma escola 
construída. Por isso, foi realmente uma 
surpresa receber o convite do Bispo Paul 
Hinder, OFM Cap, para gerenciar a maior 
escola católica em Dubai - Santa Maria - 
com uma população de dois mil alunos de 
40 nacionalidades.
A Escola Santa Maria, a primeira das 
duas únicas escolas católicas em Dubai, 
está ligada à Igreja de Santa Maria, Mapa de Dubai

que tem sido dito ser a maior paróquia 
do mundo. Com 500.000 católicos na 
paróquia e missas celebradas em quase 
12 línguas, especialmente na sexta-
feira, sábado e domingo, é claro que a 
missão se encontra aqui! A maioria dos 
paroquianos são expatriados que vêm 
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trabalhar em Dubai e que enfrentam 
situações desafiadoras, lutando para 
aumentar a sua renda familiar. Quase 
sete mil crianças estão no programa de 
catequese, de modo de quinta-feira à 
tarde até sábado à tarde as instalações 
da escola e da igreja são bem utilizados. 
Na verdade, é uma tarefa hercúlea 
organizar os grupos de acordo com a 
idade, grau e nível de formação na fé. 
Irmã Hazel, como elo entre a escola e a 
paróquia, é responsável, em conjunto com 
outros de sua equipe, pelos programas 
de catequese. A missão está em sustentar 
a fé do povo e ser instrumental para 
nutrir e fortalecer a reconciliação, a paz 
e a harmonia entre eles. Um aspecto 
disso é o Aconselhamento, uma vez que 
várias famílias estão separadas devido 
a seus trabalhos. Ir. Pushpika, além de 
ensinar, é responsável pela supervisão 
e manutenção desta grande escola, 
que tem meninos e meninas estudando 
em estruturas escolares nitidamente 
separadas. Ir. Archana tem a posição 
desafiadora de se a Diretora nesta escola 
que segue o currículo britânico.
Dubai, um dos Emirados Árabes Unidos, 
tornou-se um portal financeiro e centro 
cosmopolita do Oriente Médio. Em 
Dubai, onde outras culturas e crenças 
são geralmente tolerados, há pouca 
ou nenhuma corrupção, sem trapaças, 
sem roubos, pois essas atividades são 
severamente penalizados. As mulheres 
se sentem muito seguras e não sentem 

Irmãs Pushpika, Archana e Hazel em Dubai

medo de sair sozinhas. Assim, é ideal para 
nossa presença e ministério, que, desde 
meados de abril de 2015, já está fazendo 
a diferença na escola e na comunidade, 
entre os quais trabalhamos e vivemos.
Dubai tem muito a oferecer, incluindo os 
inimagináveis Miracle Gardens (Jardins 

dos Milagres) com os projetos mais 
criativos da flora e da fauna. Espera-se 
que num futuro próximo, as nossas Irmãs 
do Paquistão tenham acesso fácil para 
Dubai que, para nós, é um bônus, porque 
nos dá a possibilidade de intercâmbio 
mais fácil.

Irmãs Annie, Archana e Lorraine Marie em Miracle Gardens

Pequenos Vislumbres da 
Província Dinamarquesa  

Cada vez que o CSJournal aparece, 
estamos pensando - mais uma 
vez sem notícias da Província 

dinamarquesa. É este um sinal de que 
não estamos “fazendo” alguma coisa 

Ir. Marianne Bode
Dinamarca

ou é apenas um sinal de que nós somos 
muito poucas para fazer todo o trabalho? 
Na verdade, há muita coisa acontecendo 
em nossa pequena província.
Nós somos 33 irmãs e, claro, com uma 
idade média de 78,6 anos; nós não 
somos uma Província que cresce nem 
somos jovens. Mas estamos com vida, 
cheias de vida e de alegria para chegar a 
quem precisa.

Há já vários anos, desde 1999, somos 
parte da “noite cultural”, que é um evento 
organizado pela cidade de Copenhague. 
Acontece todo mês de outubro, na sexta-
feira à noite, na 41ª semana do ano. 
Museus estão abertos, o Parlamento está 
aberto para visitas, a Câmara Municipal 
convida as pessoas - e as Irmãs de São 
José abrem as suas portas para acolher 
aqueles que gostariam de ver o nosso 
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“mosteiro”, como eles dizem.
Nos primeiros anos, tivemos nossas 
portas abertas até meia-noite, mas, 
mais recentemente, uma vez que temos 
menos energia, abrimos as nossas portas 
por menos horas. Este ano, recebemos 
as pessoas para apenas três horas, 
dando-lhes a oportunidade de desfrutar 
de nosso ambiente encantador, a nossa 
notável capela com seus vitrais e acústica 
maravilhosa. Convidamos Ilona Lobmayer, 
um organista húngaro, que vive na 
Dinamarca, para vir e tocar dois concertos 
de meia hora cada, com um programa 
equilibrado de músicas antigas e novas.
Duas irmãs, Susanne Hoyos e Hildegard 
Doods, têm estado envolvidas na 
preparação e execução da noite cultural 
ao longo dos anos. Nossos LLPP também 
se tornaram uma parte importante da 
noite, dispostos a assar bolos e servir o 
café e chá aos visitantes. No ano passado, 
recebemos cerca de 50 visitantes.
Enquanto eles estão aqui, os visitantes 
são bem-vindos para apoiar um projeto 
através da compra de artesanato e outros 
itens pequenos, feitos pelas Irmãs, para 
serem vendidos naquela noite. Este ano, 
tínhamos decidido apoiar um projeto em 
Plzen, República Checa. Nossas irmãs 
vivem na mesma casa que as irmãs 
salesianas, cujo principal ministério é 
o trabalho com crianças carentes. Elas 
organizam todos os tipos de atividades 
para ajudar as crianças a usar seu tempo 
livre de uma forma que lhes dê vida e 
precisam de apoio financeiro, pois a 
cidade de Plzen não lhes dá nada. Nossa 
Província foi capaz de contribuir com 
€1.300 para apoiar este ministério.
Agora está decidido que vamos vender 
a casa mãe em Copenhague para a 
Prefeitura, que irá construir um lar para 
idosos. A casa principal será refeita, com 

os idosos vivendo em aproximadamente 
20 apartamentos. Quando esta notícia 
foi tornada pública a reação de muitas 
pessoas mostrou o quanto nós somos 
parte da sociedade. Muitos grupos vêm 
nos visitar, ouvir a nossa história e nos 
apoiar com o seu interesse.
Um último evento aconteceu agora em 
maio. Uma das “nossas” escolas, que 
já não é mais nossa, realizou um bazar 
anual para apoiar projetos em países em 
desenvolvimento. Três anos atrás eles 
ajudaram uma escola em Khammam, na 
Índia. Este ano, o rendimento de seu 
bazar, de €12.000 vai para um projeto 

na Bolívia que nossas Irmãs estão 
executando em Santa Cruz. Desta vez, 
como toda a escola não poderia vir à 
nossa casa mãe, três Irmãs foram para 
receber o cheque dado pelos alunos 
para a Superiora Provincial, Ir. Marianne 
Bode. Quinhentos estudantes estavam 
lá em uma pequena igreja protestante, 
orgulhosos de serem capazes de se 
conectar com o mundo exterior e apoiar 
as pessoas em necessidade. Este é 
exatamente o que as Irmãs de São José 
têm tentado fazer desde o início. A missão 
continua e estamos muito felizes por fazer 
parte dela.

Irmã Mechtilde no seu tricô


