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O

nosso longamente aguardado
Capítulo Geral de 2015, a ser
realizado em Monte Cucco, em
Roma, de 04 a 29 de outubro, está quase
chegando!
A energia atual na Casa Geral é composta
por uma combinação de ingredientes:
emoção, querendo saber como vai
o Capítulo, sucos criativos, tensão e
alívio porque tudo está finalmente se
encaixando. As imagens e os sons dentro
de nossa casa e nas casas das nossas
tradutores e das equipes de comunicação
são preenchidos com ‘suspiros “e
“esfregar de olhos” que vem com leitura
dos documentos, a sua edição ou a
tradução e a revisão, e, em seguida,
corrigir uma vez mais, só para receber

novas edições que as outras já tinham
recebido! As cores das imagens precisam
ser ajustadas, as formas ampliadas,
os sinais reduzidos, as brochuras e os
impressos, formatados, os voos e os
horários de ônibus, verificados. Tudo isso
é uma dimensão do dinamismo de viver o
Capítulo Geral!
Por mais de 12 meses a Congregação
tem estado ocupada rezando para todas
nós estarmos abertas para onde o
Espírito está nos conduzindo durante este
Capítulo Geral. Temos usado as orações
mensais preparados por diferentes
Províncias, Regiões e Missões. Cada
oração tem-se centrado em um tema
diferente, muitas vezes incluindo nuances
culturais únicas. Nós temos refletido
sobre a variedade de chamadas para a
nossa presença de reconciliação e de
unidade localmente e em áreas nas quais
ainda temos de responder. Nossa leitura
de vários artigos de reflexão, material
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oferecido que tanto nos fundamentadas
em quem nós somos chamados a ser
como religiosas como faz surgir novas
questões em torno das quais estamos
envolvidas em discussões animadas e
desafiadoras.
Enquanto continuamos a observar
o caos do mundo em torno de nós,
um mundo preso em um furacão de
conflitos, de desconfiança, manipulação
e violência mortal. Mais e mais países
estão envolvidos na crise de refugiados
e da migração. Durante muitos dias a
notícia é sobre aqueles que morreram
em suas tentativas de se mudar para
terras mais seguras. Imagens de corpos
de refugiados e migrantes lançados na
praia, sendo encontrados em caminhões
fechados ou dos que sobreviveram,
chorando por seus filhos que morreram,
preenchem nossas TVs e Internet. Ao
mesmo tempo, alguns dos nossos países
estão enfrentando recessões graves, os
mercados globais são instáveis e líderes
políticos não conseguem trabalhar bem
em conjunto. A perseguição religiosa de
muitas fés aumenta e as tensões raciais e
culturais estão em erupção.
O Papa Francisco chama todos nós para
compartilhar nossas casas e recursos
com os refugiados e migrantes de todas
as maneiras possíveis. A Igreja está
nas últimas semanas de preparação
para o Sínodo sobre a Família, que
será realizado em outubro, em Roma. O
resultado deste Sínodo, esperamos, será
uma visão holística de como a imagem de
Deus é vista em cada família, oferecendo
a muitas famílias a cura e a paz e dandolhes um novo sentido de pertença a
nossa Igreja.
Um dos nossos apelos que enfrentamos
durante a preparação para o nosso
Capítulo é discernir novas maneiras de
ser uma presença unificadora dentro
das várias estruturas familiares de hoje.
Como nossas reflexões, deliberações
e decisões do Capítulo Geral vão nos
mover para responder a este nosso
mundo complexo? O que vai ser “viver o
dinamismo da Reconciliação” nos nossos
contextos variados? Que ‘periferias’
vamos escolher para estar presente e
2
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Irmãs Philo e Clementina reúnem os temas do Capítulo

Irmã Philo organiza os diferentes cadernos

que ‘fraturas’ vamos ajudar a curar?
O que sabemos é que o Capítulo será
cercado pela sua presença através de
suas orações diárias para aquelas que
estarão reunidas em Roma.

Fique atenta ao nosso site (csjchambery.
org/evento/2015) e mantenha-se
vigilância à medida que esta jornada
se desdobra em maiores detalhes em
outubro!

Província/Região/Missão

Uma crise de Imigração de
Proporções Colossais
Ir. Linda Pepe
EUA

N

osso mundo está mergulhado
em uma crise de imigração de
proporções colossais. Não há como
escapar da imagem de cortar o coração,
nas notícias, todas as manhãs e à noite,
de homens, mulheres e crianças fugindo
da violência da guerra, e / ou da pobreza
econômica que ameaçam sua própria
sobrevivência. As pessoas sempre
migraram, mas hoje vemos os números
atingir proporções epidêmicas. Perdidos
nesta crise, a discussão é por que
tantos estão fugindo. Que parte as ricas
nações industriais têm desempenhado na
violência e na devastação econômica nas
nações de nascimento destes imigrantes,
e o que pode ser feito para resolver as
causas pelas quais esses povos estão
fugindo?
Aqui, nos Estados Unidos, a crise de
imigração está sendo jogada fora de
nossas fronteiras. Não temos uma
“crise de refugiados” nos Estados
Unidos. “Refugiados” são aceitos e os
benefícios estão disponíveis para eles.
São os imigrantes, os sem documentos
ou em situação irregular que têm
pouca ou nenhuma ajuda disponível
quando eles chegam. Para o imigrante
documentado, a vida pode ser difícil, mas
não impossível. Para os indocumentados,
o medo da descoberta está sempre
presente. Precisamos apenas ouvir
alguns dos nossos políticos eleitos e os
candidatos esperando para serem eleitos,
para ouvir as suas “soluções” de mais
patrulhas de fronteira, muros mais longos
e mais altos.
O que os nossos políticos e candidatos
nos Estados Unidos falham em discutir

Tentando subir o muro na fronteira Estados Unidos – México

quando propõem a construção de
muros ou soluções de deportação é
que o influxo de imigrantes da América
do Sul e Central é muito o resultado dos
nossos acordos de comércio do passado
que favoreceram as nações industriais,
enquanto exploraram os parceiros
comerciais. Migração em massa também
é o resultado de alterações climáticas
que tem forçado muitos agricultores,
incapazes de prover para suas famílias,
procurar emprego dentro de nossas
fronteiras. Estes trabalhadores tornaramse o núcleo de nossos 11 milhões de
imigrantes indocumentados.
Eles eram originalmente “convidados”
para ir aos Estados Unidos com o
visto de “trabalhador convidado”.
Assim, quem convida quem? Os nossos
agricultores, que precisavam de ajuda
para suas colheitas. E com a bênção
do Departamento de Estado, esses
agricultores frequentemente faziam
propaganda na América do Sul e Central
para os trabalhadores sazonais. Estes

trabalhadores viriam para os EUA por
seis ou sete meses e depois voltariam
para seu país de origem. Nossas
Fronteiras foram muito fluidas até que
nós, os Estados Unidos, mudamos as
leis de imigração e impusemos quotas.
Quando essa mudança ocorreu, os
“trabalhadores convidados” tinham que
escolher entre trabalhar nos Estados
Unidos para sustentar suas famílias, ou
voltar para casa com pouca ou nenhuma
esperança de sustentá-las. Um fator
comum na vida de todos os imigrantes
indocumentados nos Estados Unidos é
que eles estão procurando os direitos
que muitos de nós cremos que nos
são concedidos, temos ‘direito’ a eles
- comida, abrigo, emprego, segurança e
educação.
Em toda esta conversa tempestuosa de
Deportação e de segurança na fronteira
com os Estados Unidos, há muitos grupos
humanitários que trabalham nas nossas
fronteiras para ajudar e dar conforto
aos imigrantes. Um grupo particular de
CSJournal • Ano 2015 - n. 4
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religiosas tem respondido ao apelo dos
Bispos para “acolher o estrangeiro.”
Elas trabalham nas Fronteiras, nos
centros de detenção com os nossos
imigrantes encarcerados e suas famílias,
tentando proteger o seu direito ao devido
processo, lutando por petição acelerada
das audições para mulheres e crianças
que procuram asilo, na maioria das
vezes a partir da violência do cartel de
drogas. Além desta defesa, elas fornecem
alimentos, roupas e segurança e serviços
médicos necessários para os imigrantes
e suas famílias depois de uma viagem
longa e desesperada. As Religiosas
nas fronteiras são os sinais vivos da
mensagem do Evangelho no mundo de
hoje.
A crise de imigração está longe de
terminar, talvez ela só tenha realmente
começado, e é a chamada de despertar
para um mundo que se tornou egoista e

Cruzando o Rio Grande para chegar nos Estados Unidos

preocupado com a aquisição de riqueza
e de sustentabilidade à custa dos
empobrecidos. Proteger as fronteiras,
Deportação em massa e campos de
refugiados não são a solução; temos
de começar a lidar com as causas
da migração mundial - a pobreza, as

alterações climáticas, a insegurança
econômica, a guerra, o desemprego. O
primeiro passo para resolver a crise é
reconhecer que podemos, se quisermos,
fazer alguma coisa para resolver as
causas para a migração em massa. A
escolha é nossa.

O Centro Internacional olha
para o futuro
Ir. Barbara Bozak
EUA

D

urante a minha recente estada
no Centro Internacional São
José, Le Puy, França, eu estava
muito ciente dos eventos emocionantes
que Centro experimentou no passado
recente e outras que estão previstas
para o futuro próximo. Depois de
alguns anos de luta, uma equipe
permanente de duas Irmãs está no
local. Irmãs Linha Rioux, da Província
dos Estados Unidos da Congregação
de Lion e Eluiza Andrade da Silva, da
Província São Paulo, da Congregação de
Chambéry, estão acolhendo os muitos
convidados, apresentando os programas
e supervisionando toda a manutenção do
imóvel. Elas oferecem hospitalidade para

4
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Eluiza (esq.) e Line (dir) trabalhando no escritório do Centro

aqueles que vêm para um programa de
uma semana, para grupos que oferecem
seus próprios programas no Centro

e para aqueles que vêm para passar
algumas horas ou um dia aprendendo
sobre as origens das Irmãs de São José

em Le Puy. O fato de que, entre as duas,
três línguas -Francês, Inglês e Português
- são faladas fluentemente, facilita a
comunicação com os muitos visitantes.
No mês de Junho, o Centro convidou Irmãs
da Federação Francesa para celebrar o
10º aniversário de sua abertura. Mais
de oitenta Irmãs se reuniram para a
celebração de um dia inteiro que incluiu
a Eucaristia dominical e a refeição na
casa do Instituto São José (Congregação
fundada na década de 1990, quando
sete congregações francesas, incluindo
a de Le Puy, se uniram), seguido por
um tempo no Centro, onde a equipe deu
a informação às visitantes e facilitou a
conversa entre elas. Este dia marcou uma
nova relação entre as Irmãs da França e o
Centro, que vai continuar e crescer assim
que os arquivos forem reabertos.
O Centro é importante não só como
uma “casa” comum para as Irmãs de
São José no mundo inteiro, que vêm
para programas e visitas, mas também
desempenha um papel vital no apoio ao
trabalho sobre os arquivos, que está
avançando bem. Devido a problemas
estruturais, incluindo a umidade no
edifício, os arquivos, mantidos pelo
Instituto São José, não têm sido abertos
para visitas nos últimos anos. Agora,
com os problemas estruturais resolvidos,
os arquivos devem estar prontos para

A Diretoria do Centre: Nancy Sullivan (Canadá), Maria Goretti O’Connor (Annecy), Odile Gaillard
(França), Catherine Barange (Lion), Nicoletta Danna (Itália), Ieda Tomazini (Chambéry),
Monique Vallon (Insituto São José), Patty Johnson (Estados Unidos), Simone Saugues
(Tradutora).

receber visitantes no próximo ano. Além
da restauração de textos manuscritos e
de originais, edições fac-símiles serão
preparadas para exibição. E haverá
uma exposição interativa, em cinco
línguas, para envolver os visitantes com
a história das Irmãs de São José, nos
muitos contextos, em que foi vivida e que
continua a ser vivida atualmente.
Embora o pessoal do Centro não seja
responsável pelos arquivos, ele tem sido
e continuará a ser um ponto de referência
para aqueles que desejam visitar os
arquivos, algo que ninguém sequer

sonhava quando o Centro foi inaugurado
há onze anos. Tanto Line quanto Eluiza
estão abertas para os muitos desafios
que enfrentam, desde as simples
responsabilidades domésticas como
liderar retiros e orientar os peregrinos.
Elas estão ansiosas para oferecer mais
programas para as Irmãs, LLPPs e
parceiros no ministério para ajudar a
garantir que o nosso carisma de “amor
unificante” (para usar uma expressão de
Marcia Allen, CSJ, de Concórdia, Kansas)
se torne uma força sempre maior no
nosso mundo dividido.

Ser missionário/a, hoje, na
Amazônia
Ir. Dominga Zolet
Brasil

A

inspiração veio das palavras do
Papa Paulo VI “Cristo aponta para
a Amazônia” e da realidade local,
cantada pelo artista Manoel Nerys: “Sou
missionário, sou povo de Deus. Sou
índio, caboclo, mestiço fazendo da vida

a missão; aqui nesta grande
tapera da Igreja Amazônica
sou mensageiro de um Deus
que é irmão”. Historicamente,
a evangelização no chão
amazônico, norte do Brasil, é
tarefa árdua e desafiadora por
diversos fatores, dentre eles:
geografia, distância, condições
climáticas, exploração do
trabalho humano, degradação
ambiental, diversidade religiosa

Amazônia Brasileira
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e sociocultural, escassez de recursos
humanos e materiais.
Buscando suscitar a missionariedade
local e assumir um rosto amazônico,
foi realizado, de 30 de junho a 15 de
julho, em Belém, no Pará, o curso “Ser
Missionário/a, hoje, na Amazônia”.
O objetivo foi formar missionários e
missionárias para uma evangelização
inculturada na Amazônia, em fidelidade
ao projeto de Jesus Cristo e as diretrizes
da Igreja. E para que a Igreja caminhe
mais junto ao seu povo, em 2015 foram
aprofundados os temas, incluindo: A
igreja na Amazônia: história e missão;
Conhecendo sempre mais a Amazônia:
seu povo, natureza, desafio, realidade
socioambiental, política; Religião,
ecumenismo e diálogo inter-religioso na
Amazônia; Religiosidade popular.
Participaram 28 pessoas, muitos jovens
missionários: leigas, leigos, padres e
religiosas e religiosos. Brasileiros vindos
de diferentes regiões da Amazônia e,
inclusive, de outras nacionalidades!
O curso é organizado e oferecido
anualmente pelo Instituto de Pastoral
Regional da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – Regional Norte 2. O
Instituto estabelece parcerias com outras
entidades, tendo o cuidado de qualificar a
missão de quem chega ou está na Região
Amazônia.
Neste ano, tive a alegria de conviver
e contribuir na realização do curso.
É a profunda experiência da partilha
e a certeza de que amamos o que
conhecemos! E para conhecer a Amazônia
e ser missionária autêntica é preciso
mergulhar neste contexto, em sua
vastidão geográfica, pluralidade cultural e
religiosa.

Novas
Santas
6

CSJournal • Agosto - Setembro

Participantes do curso: “Ser Missionário/a, hoje, na Amazônia”

Realidade local
A Região Amazônica é constituida
por 5,1 milhões de quilômetros,
cerca de 60% do território
brasileiro, distribuído em oito
estados. A colonização amazônica
foi realizada por povos europeus foi
acompanhada com a presença de
Missionários conforme podemos ver
no mapa.
A Igreja tem uma estrutura
enfraquecida e conta com poucos
recursos para viabilizar ações
efetivas em virtude da pobreza
generalizada da população, das
longas distâncias e dos escassos
meios de transporte. Os rios são as
grandes estradas.
Na Amazônia, vive-se um forte
êxodo rural. Infelizmente, já
em 2009, em torno de 78% da
população já vivia na área urbana.
Por exemplo, no município em que
moramos, Marituba, em 15 anos
passou de 30 mil habitantes para

140 mil.
Hoje, a Vida Religiosa Consagrada
continua pouco representada na Região
Norte. Vejamos o exemplo dos Estados
do Pará e Amapá: estão presentes 43
congregações com 291 religiosos/
as. Um número insignificante diante
de outras regiões do Brasil e de seu
imenso território. Nós, Irmãs de São
José de Chambéry, estamos presentes
nessa região, somos uma comunidade
em Marituba e outra em Manaus, com
três membros em cada uma.
Nossa Comunidade, Odila, Mercedes
e Dominga (as três com mais de 67
anos), atua nos projetos de Saúde
Alternativa, Formação de Lideranças,
acompanhamento em vários aspectos
na Ocupação Canaã – uma ocupação
iniciada há sete anos com mais de
15 mil habitantes. Contribuímos
também com atividades formativas da
Conferência dos Religiosos do Brasil e
do Instituto Pastoral Regional.

Ir. Louise-Emma Boillot (96)

França		31/07/2015

Ir. Placida Sciscioli (95)

Itália		15/08/2015

Ir. Ann Lucy Fernandez (85)

Nagpur		16/08/2015

Ir. Gecyra Libera Guiotto(85)

Caxias do Sul		16/09/2015

Arrecadando dinheiro para
Tabor House
Ir. Navya Neelam
Província de Pachmarhi, Índia

O

21º Tag Sale anual de Tabor House,
na Casa Provincial das Irmãs de
São José, na província dos Estados
Unidos, foi realizado nos dias 16-19 julho
de 2015. A tag sale é um evento onde os
itens usados doados são oferecidos para
venda a um preço razoável. Realizada em
julho, como um arrecadador de fundos
para Tabor House, esta venda atrai
muitas pessoas, tanto aquelas que não
têm recursos para comprar itens novos
como aqueles que vão à procura de uma
pechincha.
Este “angariador de fundos” foi iniciado
por Loretta Dyson, em 1994, para ajudar
Ir. Laura. Herold CSJ, a fundadora do
Tabor House. Tabor House, um ministério
das Irmãs de São José de Chambéry em
West Hartford; busca oferecer proteção,
segurança e cuidados para homens
sem-teto que vivem com HIV / AIDS. Com
um orçamento anual de cerca de US $
500.000, ele precisa de recursos de
fontes privadas uma vez que apenas 60
por cento do seu orçamento é coberto
por dois subsídios do governo - um
estadual e um federal - para receber
pessoas que vivem com HIV / AIDS. Assim,
Tabor House também solicita anualmente,
a partir de um banco de dados de
doadores, bem como receber o resultado
em dinheiro da venda tag/ tag sale.
O tag sale gigante é organizado por
Loretta Dyson e seu filho David que
trabalham quase todo o ano nisto. Com
a aproximação da data, anúncios são
publicados em jornais, na televisão e
no site da Tabor House, assim como em
muitas paróquias e lugares públicos.
O que é surpreendente é o número
de voluntários que vêm para ajudar
na organização desta venda gigante.
Numerosos voluntários de igrejas,
escolas, universidades e indústrias
da área ajudam a criar e executar o

evento de quatro dias. David Dyson faz
contatos com as principais empresas em
Hartford, as companhias de seguros, os
bancos e outros que permitem que seus
empregados sejam voluntários enquanto
ainda estão sendo pagos pela empresa.
Ele visita escolas e motiva os alunos
a doar tempo para este evento como
seu projeto de serviço obrigatório. Os
estudantes apreciam o trabalho neste
venda. Foi incrível a forma como David
e seu grupo de voluntários trabalharam
o tempo todo no Salão de St. Joseph
por uma semana inteira para preparar e
executar este evento.
Os itens postos à venda incluem coisas
domésticas: itens de cozinha, lâmpadas,
cortinas, decorações para festas, jogos,
aparelhos de pequeno porte. Muitos
dos que não têm recursos financeiros

encontram os itens que precisam. No
último dia, tudo o que resta é livre para
quem quiser. Naquele dia ele realmente
beneficia os pobres e eles podem até
mesmo vender esses itens que pegarem.
Vale bem à pena o trabalho duro. No
primeiro ano eles fizeram US $ 1.000.
Agora, no 21ºano, foi feito $ 20.000
a partir desta venda para apoiar Tabor
House. Não é só um angariador de
fundos para Tabor House; este Tag
Sale beneficia toda a sociedade. É uma
simbiose, construindo um relacionamento
mutuamente benéfico entre as pessoas ou
grupos diferentes.
Irmã Navya está atualmente nos
Estados Unidos, matriculada em
um curso de comunicação em
Hartford.
CSJournal • Ano 2015 - n. 4
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Em Defesa dos Direitos
Humanos
Ir. Dominga Zolet, Ir. Odila
Teresinha Cadore e Ir. Terezinha
Mercedes Breda
Região Norte/Nordeste do Brasil

A

Sociedade de Defesa dos Direitos
Humanos (SDDH) do Estado
do Pará, norte do Brasil, todos
os anos, na data de seu aniversário,
homenageia pessoas e entidades que
se destacam no compromisso com os
Direitos Humanos. Em 2015, a entidade
escolhida foi nossa Congregação
e a homenagem foi realizada em
07 de agosto. Representaram a
Congregação as Irmãs que atualmente
residem em Marituba: Odila Teresinha
Cadore, Terezinha Mercedes Breda e
Dominga Zolet. No dia, também foram
homenageadas outras duas pessoas que
se destacaram na defesa dos Direitos
Humanos em 2015.
A SDDH completou 38 anos de luta e
resistência na dura realidade amazônica.
Não falamos em números, pois estes
cada uma poderá ler em muitos sites
da internet. Lembramos que o Pará é
um dos Estados mais ricos em recursos
naturais do Brasil, contudo a população
é empobrecida. Neste Estado, estão
as cidades com o menor índice de
desenvolvimento humano do País e de
maior número de crimes impunes.
Em 2005, a SDDH firmou uma parceria
com a Comunidade das Irmãs de São
José na execução do Programa de Apoio
e Proteção às Testemunhas, Vítimas e
Familiares de Vítimas ameaçadas de
Violência. Passamos, então, a acolher
Edição
Barbara Bozak
Andréia Pires
Projeto Gráfico
Andréia Pires
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Irmãs da Comunidade de Marituba (Dominga, Odila e Mercedes) recebendo o prêmio

em nossa casa, pessoas atendidas
por este programa e, com satisfação,
constatamos que suas vidas foram
preservadas.
Uma dessas pessoas atendidas foi a
senhora Eliane, vinda de um estado
próximo, que depois de registrar 10
boletins de ocorrência por maus tratos
causados pelo marido, precisou de
proteção por ser ameaçada de morte.
Ela permaneceu cerca de 20 dias
Placa que homenageia e agradece pelos serviços
em nossa casa e em seguida foi para prestados
um abrigo seguro. Temos notícias que
periódico com a família.
recentemente ela recomeçou sua vida
Além deste apoio de proteção,
com novo casamento.
Outra situação marcante foi a da senhora contribuímos em debates e seminários,
Silva com suas duas filhas adolescentes e buscando envolver o poder público e a
um menino de sete anos. Vieram de outra sociedade civil nesta problemática. As
Irmãs que integraram a comunidade
localidade próxima, onde denunciaram
de Marituba foram encorajadas e
as autoridades locais que aliciaram as
impulsionadas a realizar esta parceria
meninas para trabalhar no tráfico de
com a SDDH como vivência das Opções
drogas e na prostituição, sendo assim
dos Capítulos Gerais, encaminhamentos
ameaçadas de morte. Depois de um mês
da Comissão Justiça e Paz, e é claro, em
conosco, foram para uma residência de
decorrência do seguimento de Jesus de
apoio e hoje tem nova vida, inclusive
Nazaré!
em local que podemos manter contato
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