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construir a Paz

Ser vocacionado para o diálogo nas 
feridas de hoje é quanto se propõe 
a comunidade monástica cristã 

Deir Mar Musa na Síria, comunidade 
que surgiu na década de 1990 para o 
diálogo interreligioso, em especial entre 
o cristianismo e o islamismo. Fundada 
pelo padre jesuíta Paolo Dall’Oglio 
juntamente com padre Jacques Mourad, 
esta comunidade católica-síria juntamente 
com a dimensão inter-religiosa, que é sua 
característica básica, busca até mesmo 
o ecumenismo, ou seja, a comunhão e a 
unidade entre igrejas cristãs. Existem três 

pilares na Comunidade: oração, trabalho 
manual e hospitalidade. A hospitalidade é 
considerada sagrada, como a de Abraão 
junto aos carvalhos de Mambré, porque 
cada hóspede é Deus
Com a eclosão da crise e confrontos 
armados na Síria, os dois padres foram 
feitos prisioneiros. Do padre jesuíta, 
prisioneiro de Ísis, desde 29 de julho 
de 2013, não há notícias enquanto o 
padre Jacques Mourad, que fugiu depois 
de 5 meses de cativeiro, retornou à 
liberdade em outubro passado. Amigo e 
colaborador do jesuíta italiano, ele foi um 
dos primeiros monges da comunidade 
de Mar Musa e, apesar dos perigos 
decorrentes do conflito e as ameaças de 
ataque, não queria abandonar o seu povo. 

Ir. Clementina Copia
Conselheira Geral
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Esta semana, ele compartilhou, 
falando em árabe, sua experiência de 
aprisionamento e de compromisso com 
o diálogo inter-religioso, em uma reunião 
realizada aqui em Roma. P. Jacques, 
durante seu sequestro, mesmo tendo 
medo da morte, nunca perdeu a paz do 
coração, a paz que veio de uma oração 
contínua, o que para ele era o Deus da 
Comunidade, da Igreja e dos amigos. Nos 
5 meses, que ele passou em um banheiro, 
onde foi mantido em cativeiro, ele teve a 
chance de falar e de interagir com seus 
algozes. No início, eles tiveram reações 
violentas em relação a ele e trataram 
os prisioneiros com superioridade, mas 
em seguida, lentamente, através do 
diálogo pacífico e gentil, mas acima de 
tudo com a constância dos humildes, a 
atitude mudou em relação a eles. Muitas 
vezes os mesmos opressores falavam 
longamente e compartilhavam as histórias 
de suas vidas. Deus deu às pessoas a 
capacidade da palavra só porque ele 
sabe que o diálogo é a forma com que 
nos encontramos do outro. Durante a 

reunião ele convidou a todos os presentes 
para não serem dominados pelo medo 
que está em hoje em dia em todos nós, 
mas para abrirem-se para construir 
pontes e terem proximidade com aqueles 
que muitas vezes são forçados a fugir 
e que chegam na Europa sem qualquer 
entusiasmo, mas apenas porque são 
forçados e obrigados, porque perderam 
tudo, até mesmo o sentido da vida, no seu 
próprio país. O padre também aconselhou 
os presentes, e especialmente todos nós 
cristãos, que começamos a conhecer e 
descobrir mais sobre a religião do Islã 
como uma religião de misericórdia, a 
abrir-nos a um diálogo profundo e sério 
com o Islã. Construir relacionamentos 
de conhecimento e de amizade com os 
outros que são diferentes de nós e de 
nossa maneira de pensar é a forma de 
construir um futuro de paz e fraternidade 
para todos, tal como lemos na mensagem 
do Papa para o dia mundial da paz, 1 de 
janeiro de 2016. O Papa exorta todos 
os homens e mulheres de boa vontade a 
comprometerem-se com confiança para 

construir a paz, porque se é verdade 
que ela é um dom de Deus é não menos 
verdade que sua aplicação é confiada 
a cada um de nós. O caminho indicado 
pelo Papa para combater a globalização 
da indiferença passa por uma conversão 
profunda do coração humano, que nos 
permitirá, através da graça de Deus, 
sermos capazes de abrir-nos aos outros 
com autêntica solidariedade. 

ProvínCia/reGião/Missão

novas

 santas

Ir. Alice Mary Chalakkal (80) Pachmarhi  12/09/2015
Ir. Gecyra Libera Guiotto (85) Caxias do Sul  16/09/2015
Ir. Thérèse-Françoise Tourt (88) França  18/09/2015
Ir. Ana Marilia Citon (85) Lagoa Vermelha  06/10/2015
Ir. Felix Puthenveetil (83) Nagpur  08/10/2015
Ir. Maria Erika Wienholt (89) Noruega  09/10/2015
Ir. Marie-Assumpa André (81) França  10/10/2015
Ir. Therezinha F. Do Amaral Mello (82) São Paulo  15/10/2015
Ir. Jandira Soares Da Silva (94) São Paulo  19/10/2015
Ir. Anna Maria Valduga (102) Porto Alegre  28/10/2015
Ir. Marie Elisabeth Giroud Capet (93) França  01/11/2015
Ir. Ignes Michelin (90) Lagoa Vermelha  04/11/2015
Ir. Marie Louise Lamarche (88) França  10/11/2015
Ir. Mary Lucy Kannenkerril (83) Nagpur  15/11/2015
Ir. Marie Christiane Dubuisson (92) França/Bélgica  22/11/2015   
Ir. Maria Gema Pellanda (97) Paraná  28/11/2015
Ir. Ida Mezzomo (93) Caxias do Sul  07/12/2015
Ir. Luisa Francesca Scorza (88) Itália  10/12/2015
Ir. Stephen Velikattel (70) Nagpur  11/12/2015
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150 Anos de Presença na 
Noruega 

Quatro valentes Irmãs de São José, 
vindas da França, chegaram 
à Noruega em 4 de agosto de 

1865, após uma viagem terrível até 
Christiania, o antigo nome de Oslo, capital 
da Noruega. O navio quase afundou 
a caminho e quando elas finalmente 
puseram os pés em solo norueguês, suas 
pernas ainda estavam tremendo. Elas 
encontraram um país, cultura e língua que 
eram desconhecidos e estranhos para 
elas, mas tinham uma visão de servir a 
Igreja e trazer as pessoas para Deus. 
Em sua chegada, elas estavam cansadas 
e com fome, mas quando chegaram 
a sua humilde casa, eles consagram-
se ao Sagrado Coração de Jesus e a 
Virgem Maria, no princípio de que: “Para 
verdadeiros missionários, o natural 
deverá sempre ter o segundo lugar, 
depois do sobrenatural”.
Em 22 de agosto de 2015, comemoramos 
nosso Jubileu e a nossa presença na 
Noruega por 150 anos. Estávamos 
juntas, neste dia de celebração, com Irmã 
Sally, de Roma e três irmãs da província 
dinamarquesa. Cerca de 500 pessoas 
cruzaram a nossa porta para a Casa 
Aberta que tivemos naquele dia. Alguns 
vieram por curiosidade, mas a maioria 
veio porque queriam comemorar com 
a gente. Recebemos muitos amigos, 
antigos colegas, alunos, mesmo ex-
pacientes, vários dos nossos vizinhos 
mais próximos e aqueles dos lugares 
onde vivemos. Nossas LLPPs, é claro, 
estavam lá para comemorar com a gente 
e para nos ajudar a ser uma presença 
aos nossos muitos visitantes durante o 
dia. Em vários locais nós explicamos a 
nossa história, local e internacional, nossa 
espiritualidade e demos informações 
sobre o nosso trabalho com retiro e com 
nossos LLPPs. Respondemos a várias 
perguntas sobre a nossa maneira de 

viver e nossos engajamentos. Foi um dia 
de grande alegria. Nossas Irmãs jovens e 
as candidatas dançaram. O tempo estava 
esplêndido. Havia espaço para todos na 
sala. 
Em sua homilia, durante a Eucaristia 
de Ação de Graças, nosso Bispo, Bernt 
Eidsvig, falou da nossa presença na 
Noruega: “a história mostra que você 
são mais velhas do que a diocese católica 
de Oslo, que foi restabelecida em 1953, 
mais velhas que o Vicariato Apostólico 
de 1892, ainda mais velhas do que a 
prefeitura apostólica de 1869. Vocês 
estavam, de fato, na franja da missão 
do Pólo Norte por alguns anos até 
que ela foi dissolvida e foi estabelecida 
a prefeitura para todos da Noruega. 
Nós, católicos na Noruega, não temos 
quaisquer instituições que sejam mais 
velhas, nem temos feito mais para a 
Igreja aqui, em qualquer comprimento 
de tempo ou em grande amplidão de 
serviços que vocês, Irmãs, fizeram. 
Você administraram hospitais, escolas 
para crianças, lares para os idosos, 
internatos. Vocês apoiaram as paróquias 
onde residiram; vocês tem cuidado 
e incentivado os sacerdotes em sua 
solidão ou com salários insuficientes – 
para mencionar alguns exemplos. Até 
ajudaram na Fundação de uma nova 
congregação na Noruega. As Irmãs não 
só encontraram seu lugar na Noruega 
– elas têm encontrado seu lugar no 

país norueguês e de fato na história da 
salvação. Espero que vocês continuem 
a fazê-lo... Vocês escolheram seguir o 
desafio do Conselho Vaticano 2º para 
todas as ordens religiosas: retornar às 
suas origens e em seguida olhar para 
o futuro à luz de seus ideais originais. 
É dessa fonte que viria a renovação... 
Agora o seu trabalho de retiro é 
impressionante; seus companheiros 
LLPPs estão em casa entre você e 
compartilham seu apostolado. Vocês 
deixaram para trás todo preconceito para 
com os cristãos luteranos e compartilham 
sua espiritualidade e discernimento 
com pessoas com quem a comunidade 
de 1865 teria mantido a uma distância 
segura... E então, algo que eu acho 
muito encorajador, é estarem pensando 
no futuro e terem deixado as jovens do 
Vietnã ouvir o chamado à vida religiosa. 
Elas vieram e vocês têm lhes lembrado 
continuamente que uma vocação deve 
ser tomada em plena liberdade. Nossos 
católicos vietnamitas têm contribuído 
significativamente para o crescimento e 
a renovação da igreja aqui na Noruega 
nestes últimos 40 anos. Estou ansioso 
para ver o que elas vão conseguir como 
Irmãs de São José.” A celebração foi, para 
nós, um sinal da presença de Deus em 
nossa missão, e continuamos a olhar com 
gratidão o nosso passado, com alegria o 
nosso presente e com esperança para o 
nosso futuro.

Ir. Marie-Kristin Riosianu
Noruega

Todas as Irmãs da Província da Noruega que participaram na celebração
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Agindo pela Justiça

Quando consideramos recentes 
eventos mundiais, a chamada 
do Capítulo Geral 2015 para 

“Viver o Dinamismo da Reconciliação em 
periferias do nosso fragmentado” assume 
mais significado do que alguns meses 
atrás.  As guerras no Oriente Médio, 
especialmente o conflito amplamente 
relatado na Síria, levaram a uma crise de 
imigrantes de proporções surpreendentes 
para os países europeus oprimidos por 
aqueles que estão fugindo da  violência. 
A violência, tanto a ameaça como o ato, 
chegou várias vezes às costas europeias. 
O terrorismo, inspirado pelo ISIS,  foi a 
fonte de abate de mais de cem pessoas 
em Paris, França, em novembro. Isto, por 
sua vez, levou a um fechamento virtual da 
cidade de Bruxelas, na Bélgica, com medo 
que uma matança semelhante pudesse 
ocorrer lá.  A matança de catorze 
indivíduos em San Bernardino, Califórnia, 
Estados Unidos, foi também inspirada pelo 
ISIS, embora os indivíduos responsáveis 
por isso agissem por conta própria. 
Nosso mundo está, realmente, 
fragmentado, como é evidente quando se 
olha para a retórica e o discurso político 
nos Estados Unidos. Donald Trump, 
Ted Cruz e outros candidatos para a 
nomeação presidencial afirmaram que 
os Estados Unidos não devem aceitar 
quaisquer refugiados sírios para que eles 
não se tornem radicais e se envolvam em 
atos de terror.  Governadores de mais 
de metade dos Estados declararam que 
não vão deixar os refugiados sírios se 
instalar em seu Estado, embora isto seja 
impossível de cumprir.  O sentimento anti-
muçulmano continua a crescer graças ao 
medo de inúmeras figuras públicas.
Em face disto, nós precisamos fazer 
nossas vozes serem ouvidas para 
proclamar a mensagem do Evangelho de 

Ir. Barbara Bozak
EUA

carinho para aqueles em necessidade.  
É importante falar e fazer conhecer aos 
que estão no poder que a retórica que 
exclui as pessoas por causa de seu país 
de origem ou a sua fé não é aceitável. 
Nos Estados Unidos podemos escrever 
para a os que estão no Congresso para 
apoiar suas ações em favor de refugiados 
ou deixá-los saber que estamos em 
desacordo com a decisão de excluir os 
que estão fugindo de violência.
Recentemente, o governador de 
Connecticut aceitou uma família de 
refugiados sírios que tinha sido rejeitada 
por outro Estado.  Muitas Irmãs, 
querendo apoiar esta resposta positiva 
a uma situação difícil, escreveram ao 
governador, agradecendo-lhe por isso.  O 
centro de colaboração para justiça, em 
Hartford, CT, o Ministério em que Ir. Linda 
Pepe trabalha para manter nossas Irmãs 
informadas e incentivá-los a participar 

 Refugiados sírios num campo de refugiados

com cartas, telefonemas e e-mails aos 
nossos legisladores, pediu às Irmãs para 
entrar em contato com o governador.  
Em uma nota similar, os legisladores de 
Connecticut que se recusaram a votar 
a legislação que teria mantido todos os 
refugiados sírios impedidos de entrar 
nos EUA, receberam cartas das Irmãs 
agradecendo-lhes por sua posição sobre 
esta questão.
Estas ações e outras semelhantes que 
são capazes de serem feitas por jovens 
e idosos, são maneiras de viver o apelo 
do Capítulo Geral de 2015, para trabalhar 
no sentido de acabar com as divisões 
em nosso mundo fragmentado.  Cada um 
de nós tem a responsabilidade de saber 
o que está acontecendo em nosso país 
e nosso mundo, então nós poderíamos 
encorajar atos de reconciliação e de paz 
enquanto protestamos contra tudo o que 
cria discórdia.

Governador  Malloy, de Connecticut, anunciando que o Estado aceitará refugiados sírios 
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Qual é a arma contra a 
violência?

Esta é a pergunta que nós mesmas 
nos fazemos ante a realidade que 
vivemos hoje em dia na Europa: 

qual a arma contra a violência? A que 
se manifestou na França e na Bélgica, 
ultimamente, mas também aquela que 
irrompe e explode em todos os lugares 
do mundo, onde os seres humanos, em 
seu extremismo radical, perdem sua 
humanidade? 
Muitas vozes se levantaram para 
denunciar esses desprezíveis atos de 
barbárie. Incontáveis são aqueles que 
dizem que são afetados pela tristeza e 
raiva, imersos em pesadelo, comovidos e  
consternados, feridos e horrorizados.
Os governos, os responsáveis da 
Sociedade laica, os líderes das Igrejas 
cristã, judaica e muçulmana concordaram 
em convidar as comunidades para resistir 
ao ódio, para manter seus valores e 
respeitar os valores dos outros; para 
participar na construção da justiça e de 
paz, do respeito e da complementaridade.
As pessoas do povo, de qualquer 
denominação ou religião, de todas as 
idades, provenientes de amplas culturas 

Ir. Maria Clara Penha Vieira
França/Bélgica

se manifestam ao dizer sua rejeição da 
violência. Para proclamar, alto e bom som, 
que nenhum ser humano tem o direito de 
“matar em nome de Deus”.
Em paralelo com estes acontecimentos, 
que poderíamos chamar de espontâneos, 
existem ações que são propostas: 
momentos de oração, muitas vezes 
ecumênicos, mas também passos para 
fazer o diálogo inter-religioso, a abertura 
e a recepção das diferenças culturais.
Os especialistas e os estudiosos nos 
dizem que “na sociedade, que nunca 
foi tão rica como hoje, a pergunta 
fundamental a ser feita é de ver como 
redistribuir a riqueza e como fazer para 
que todos possam participar na altura de 

seus talentos e receber uma parte justa 
em troca”. Dizem-nos que, na leitura da 
Bíblia, da Torá, do Alcorão, é necessário 
promover uma “chave leitura positiva, 
de amor, de liberdade, de respeito para 
todos”. “Hoje, contra a estratégia de 
ruptura, proposta por todos os meios, o 
antídoto é realmente do diálogo inter-
religioso e intercultural”. Neste contexto, 
onde nós nos engajamos à nossa 
medida, de forma muito simples e muito 
discreta, por um gesto, um sorriso, uma 
recepção calorosa, estamos conscientes 
da atualidade do tema do nosso Capítulo 
Geral de 2015: “Viver o dinamismo de 
reconciliação e de unidade na periferia de 
nosso mundo dividido”.

No Brasil: uma Província Única

Recolhendo antiga tradição de juntar 
forças e recursos a serviço da vida 
e da missão, as Irmãs de São José 

de Chambéry, no Brasil, decidiram dar 
os passos finais para se organizar numa 
Província Única. 

Ir. Paula de São José Gobbi
São Paulo, Brasil

Vindas de diferentes ramos – São Paulo, 
de Chambéry; Paraná e Rio Grande do Sul, 
de Moûtiers – os três grupos passaram a 
ser Irmãs de São José de Chambéry desde 
1953. A partir de 1976,  começaram os 
encontros anuais das Coordenadoras 
Provinciais e dos Conselhos Provinciais, 
resultando em muitos projetos comuns 
de Formação, de aprofundamento da 
Espiritualidade e Carisma, da missão nas 
áreas de Educação, Saúde, Inserção em 
Meios Populares, Animação Vocacional, 

Administração, etc.
Sentindo a necessidade de ser mais 
efetivas na busca de unir forças e 
recursos, no encontro dos Conselhos 
em 2005 foi criada a Equipe Inter de 
Reflexão e Articulação (EIRA). A Serviço 
das Províncias e Regiões, a Equipe 
desenvolveu até 2011, um longo trabalho 
com todas as Irmãs, apresentando um 
projeto que priorizava a articulação a 
partir da missão, sem ignorar as outras 
dimensões da vida e Espiritualidade. 
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A aprovação alcançou 90% das Irmãs 
em condição de votar. No entanto, as 
dificuldades de implementação levaram 
a suspender a Equipe e o projeto e 
procedeu-se a um redimensionamento 
enfatizando a espiritualidade, sem 
esquecer a missão. 
Em 2012, foi constituído novo grupo, a 
Equipe de Integração, com a assessoria 
de Ir. Virma Barion, da Congregação das 
Carmelitas da Caridade de Vedruna, para 
acompanhar o processo. A Equipe centrou 
trabalho na Espiritualidade e Carisma, 
realizando importantes seminários a 
respeito e envolvendo todas as Irmãs 
nos objetivos da Integração, através do 
uso de fichas para uma Leitura Orante da 
Palavra de Deus. 
Em 2013, com base em toda a caminhada 
feita pessoalmente, em comunidade e 
nos Seminários, cada Irmã foi convidada 
a fazer sua opção por um modelo de 
organização: uma ou duas Províncias no 
Brasil.
Em março de 2014, com a presença do 
Conselho Geral, foi feita a apuração das 
opções ficando aprovada a organização 
em uma Única Província, no Brasil, 
por 83% das Irmãs. Em abril de 2015 

foi realizada uma grande Assembleia 
Integrando em Itu. Esta Assembleia votou 
Curitiba – PR como sede da Provincia 
Única e de sua Secretaria.
O próximo grande passo é a primeira 
Assembleia da Província Única que será 
realizada de 24 a 30 de Janeiro de 2016, 
em Porto Alegre e que vai eleger a 
Coordenação da nova Província e definir 

pontos importantes desta caminhada 
conjunta como a estrutura e organização 
das Comunidades em diferentes núcleos. 
E, aqui estamos nós, Irmãs de São José 
do Brasil, confiantes e esperançosas, bem 
disponíveis, conforme o ritmo dos versos: 
“Eia prá frente, sempre ardente, a todo 
instante, avante, avante! Com esperança, 
amor e fé, feliz Irmã de São José!”.

Logotipo usado no processo de integração: “Eis que estou fazendo uma coisa nova” 
(Isaías 43,19)

Experiência do Repasse do CG 
2015
Ir. Preeti Hulas
Província de Pachmarhi, Índia

O repasse do Capítulo Geral foi uma 
experiência maravilhosa para mim. 
Fiquei muito feliz vendo nossas 

Irmãs comunicando, com tanta confiança 
e convicção, o que viveram naquele 
abençoado encontro. Em todas, eu vi a 
esperança, o entusiasmo e o desejo de 
fazer algo novo para melhorar o nosso 
mundo fragmentado.
Fiquei muito feliz em conhecer melhor as 
minhas Irmãs brasileiras. Foi a primeira 
vez que encontrei muitas delas.  Logo 
que cheguei a São Paulo, Brasil, em abril 
2015, encontrei várias Irmãs, mas não 
conseguia me comunicar por não saber 
Português. Desta vez foi diferente.  Pude 
me comunicar com elas, saber de sua 

missão. Isso me deixou muito contente. O 
símbolo que veio a mim enquanto nossas 
Irmãs partilhavam suas experiências do 
Capítulo Geral foi o de um rio que não só 
recebe, mas também oferece suas águas 
a todos. Oferece qualidade de vida a 
todos os que entrarem em contato com 
suas águas. Era exatamente o que estava 
acontecendo em nosso encontro de 
repasse, em Itu.
Encontrar, conviver com as Irmãs foi 
uma grande oportunidade. O repasse 
entusiasmou a cada uma de nós. O 
Documento Final que recebemos é o 
nosso guia no planejamento de nossa 
vida pessoal, comunitária e missionária. 
Minha única oração é para que a partilha Ir. Preeti durante assembleia
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e orientação que recebemos tragam 
frutos abundantes para unir o mundo 
em fraternidade, irmandade e harmonia. 
Um mundo onde reine a paz, o amor e a 
alegria. Um antigo ditado diz que o que 
começou bem, já é meio caminho andado.  
Eu sinto que começamos bem o pós 
Capítulo Geral e que assim vai continuar. 
Para mim, os versículos do profeta Isaías 
43, 18-19 tornaram-se bem significativos: 
“Não fiquem lembrando o passado, não 
pensem nas coisas antigas; vejam que eu 
estou fazendo uma coisa nova: Ela está 
brotando agora, e vocês não percebem? 
Abrirei um caminho no deserto, rios em 
lugar seco”. Estes versículos são muito 
desafiadores e cheios de incentivo para 
impulsionar uma pessoa a dar passos à 
frente, sem qualquer dúvida ou hesitação. 
Desconhecendo esta passagem bíblica, 
mesmo admitindo que eu a li várias vezes, 
eu estava praticando o que diz. É o caso 
de eu estar no Brasil, para aprender 

Irmãs reunidas em Itu para repasse

uma nova língua. Vivo mergulhada numa 
cultura diferente, com diferentes hábitos 
alimentares e modo de pensar.
Neste  momento da história da nossa 
Congregação, Deus está pedindo a todas 
nós, Irmãs de São José de Chambéry, 
para dar um passo em direção a algo 
novo para  realizar o nosso carisma vivo 

neste mundo fragmentado.  Eu sinto que 
o CG tocou todas as esferas da vida, 
como seres humanos e como religiosas, e 
deixou as portas abertas para responder 
às necessidades de nosso tempo. Pensar 
globalmente e agir localmente para ser 
presença vivificante em qualquer situação 
e onde quer que estejamos.

nota das editoras

O Capítulo Geral de 2015 foi  
único em várias maneiras.  
Quatro auditoras foram 
convidadas a partilhar a sua 

sabedoria em áreas de importância 
para a Congregação.  Pela primeira 
vez, cinco associadas  (LLPPs) 
juntaram-se ao Capítulo por três 
dias.  E um número significativo 

de irmãs foram delegadas pela 
primeira vez.  Nesta edição do  
CSJournal, ouvimos as vozes de 
algumas destas mulheres... como 
elas refletem na sua experiência.

Reflexões do Capítulo 
Ir. Nidhi Perumpilly
Província de Tanmaya, Índia

No dia 30 de setembro, embarcamos 
no trem para Delhi - Índia para ir 
de avião para Roma para o Capítulo 

Geral; uma viagem emocionante com 
Irmãs de diferentes províncias. No trem, 
nós compartilhamos ideias entre nós, 
dormimos e observamos a excentricidade 

dos companheiros de viagem. Três dias 
depois, no dia 3 de outubro, nós nos 
encontramos em  Monte Cucco onde 
conhecemos Irmãs de diferentes países. 
Graças a algumas lições de Ir. Lorraine, 
fomos capazes de dizer “Olá” às Irmãs 
em Italiano, Francês e Português.
Foi interessante conhecer irmãs de 
vários países e refletir juntos sobre 
“viver o dinamismo de unidade e de 
reconciliação nas periferias do nosso 
mundo fraturado”. A este respeito, a 
apresentação de Ruth Patterson foi 
verdadeiramente comovente e atingiu o 
profundo significado do tema do capítulo. 
Ela nos iluminou, explicando em detalhes 
o que este tema abarca. Em muitos 

Ir. Nidhi participando de um intervalo no 
encontro do Capítulo

Ir. Nidhi Perumpilly foi uma 
das muitas delegadas que 
participaram no Capítulo Geral 
pela primeira vez.
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A graça recebida de muitos 
modos…

Como Irmã indiana, representar a 
França-Bélgica no Capítulo Geral  
2015 é uma graça maravilhosa 

e um mistério para mim. Está além da 
minha imaginação e ao mesmo tempo, 
é um privilégio para mim participar, pela 
primeira vez, com todos as delegadas das 
Irmãs da nossa Congregação.
Para mim, viver na grande família de 
São José, a nível internacional, foi algo 
único e sagrado. Este Capítulo me 
permitiu multiplicar o Sacramento do 
encontro entre nós e saber mais da vida 
e da missão da nossa congregação de 
uma forma muito criativa e muito rica 
em cores. Dou graças ao Senhor pela 
maravilha de Deus expressa através das 
Províncias e Regiões e Missões como 
Igreja universal.
Em todo o Capítulo me senti fortemente 
ligada à estrada percorrida com Ruth, 
Naomi e nossas Irmãs falecidas que 
nos foram acompanhando com muitos 

projetos para o futuro para atender às 
novas chamadas com seus desafios. 
Para mim, houve momentos muito 
marcantes e muito inspiradores: a revisão 
de nossas Constituições, um momento 
sagrado e histórico; a presença ativa dos 
nossos 5 LLPPs  e das 2 Irmãs chinesas 
e seus testemunhos que me fortaleceram 
e me tocaram profundamente pela sua 
maneira de viver o nosso carisma em 

suas vidas diárias. As Irmãs chinesas 
me levaram a lembrar a minha própria 
vocação com nosso fundador, nossas 
fundadoras e nossas primeiras Irmãs 
que viveram com inúmeros desafios. 
Ruth Patterson, na conferência sobre 
a Reconciliação, deu-me a força e 
impulso para ser ponte de unidade e de 
comunhão para nosso mundo fraturado, 
do qual faço parte.

Ir. Jona Chinnappan
França

Irmãs Jeannine (França), Jona e Maria Clara (Bélgica)

Ir. Augusta Mylackel (Nirmala), Nidhi, Agnes Vadasherry (Pachmarhi) e Annies Padayattil 
(Pachmarhi) em sua mesa na sala da Assembleia

aspectos, ela preparou os membros do 
capítulo para o ano de misericórdia. Eu fui 
tocada por sua personalidade impecável e 
sua apresentação. Muitas vezes senti-me 
grata a Deus por ter guiado a Equipe 
Geral para estar em consonância com o 
pensamento da Igreja.
Em sua apresentação sobre o “novo 
normal”, Sandra Schneiders, IHM, falou 
longamente sobre a diferença entre a 
vida religiosa pré-conciliar e pós-conciliar, 
e como ela mudou de “apostólica” para 
“ministerial”.  Estas duas palestrantes nos 
levaram para os trabalhos do Capítulo 
Geral que eu continuo a lembrar e a 
reviver. O meticuloso e exigente processo 
de eleição foi comovente. Agora, quando 
eu penso nos dias do Capítulo, o que vem 

em minha mente são os detalhes que 
a Equipe Geral preparou e a alegria de 
conhecer Irmãs de diferentes partes do 
mundo. Sinto-me enriquecida e cheia de 

entusiasmo pela presença de cada Irmã. 
E eu nunca vou esquecer as Irmãs da 
Província italiana, que cuidaram de nós de 
muitas maneiras.
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Gudveig (Noruega) e Kirsten (Dinamarca) falam à Assembleia Capitular

Uma experiência de Unidade 
na Diversidade

Como LLPP das Irmãs de São José na 
Noruega desde 2003 estava muito 
feliz pelo convite para ir para o 

Capítulo Geral e cheia de esperança para 
o nosso futuro comum. Foi maravilhoso 
conhecer minhas colegas, ouvir como 
elas vivem suas vidas como LLPPs, 
compartilhar o que temos em comum e 
aprender como as realidades de todos 
os dias são muito diferentes no Brasil, 
Estados Unidos e Europa.  Enquanto a 
pobreza material e necessidade social 
são realidades no Brasil, em países ricos, 
seculares, como Dinamarca e Noruega, 
podemos experimentar uma grande 
pobreza espiritual.
Quando entrei na grande capela e vi 
os símbolos das diferentes religiões no 
mundo, eu vi um sinal visível da unidade 
na diversidade.  Vendo a parede-memorial 
com fotos das Irmãs que morreram desde 
o último Capítulo, eu me lembrei de que 
estamos de pé, apoiando-nos sobre elas. 

Gudveig Løchen
LLPP, Noruega

Durante os três dias em que estivemos 
no Capítulo, nós nos unimos às Irmãs 
em suas comunidades de discernimento, 
em seus grupos de oração e nos 
grupos de reflexão.  Foi aqui que eu 
experimentei como as Irmãs ouviam 
tão respeitosamente umas às outras, 
querendo entender as reflexões e os 

pontos de vista das outras. Fiquei 
profundamente tocada ao conhecer todas 
essas fortes mulheres de Deus, de todo o 
mundo, vivendo a unidade na diversidade 
e reconciliação, querendo ser as mãos e 
os pés de Deus de Deus no mundo. Ver 
Deus no outro, o outro também sendo 
amado por Deus. 

Estou convencida,  pela palavra do 
Cardeal João Braz de Aviz e por 
este Capítulo, que o dinamismo da 
reconciliação é possível para nós, 
desde que cada uma de nós deixe de 
ser centrada em si mesma e deixe Deus 
ser o centro;  isto pede-me uma escuta 
atenta ao sopro do Espírito Santo, que 
está constantemente em mim, a fim de 
construir a misericórdia, a justiça e a paz, 
de modo mais justo e mais verdadeiro 
em um relacionamento fraterno que está 
no coração do carisma das Irmãs de São 
José e do Evangelho.
Estou muito grata a Deus e ao nosso 
Conselho Geral que me permitiu viver uma 
experiência excepcional com confiança e 
fé.  Para mim, não se trata de entender 

muito bem mas de provar a verdadeira 
alegria através deste Capítulo, à minha 

Irmãs Elizabeth (China), Marianne Bode (Dinamarca) e Jona

medida. Estou muito reconhecida a cada 
uma que contribuiu para meu crescimento.
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A  presença das LLPPs no 
Capítulo Geral

No Capítulo Geral, nós, LLPPs 
(Associadas), vivemos bons 
momentos na escuta, diálogo, 

depoimentos, na convivência, na 
espiritualidade e na entre ajuda. Isso deu 
uma responsabilidade maior de melhor 
corresponder à missão como LLPP e ser 
cada vez mais testemunhas atuantes de 
Unidade e Comunhão.
Nós, LLPP do Brasil, Itália, Noruega, 
Estados Unidos e Dinamarca, falamos de 
nós mesmas, como vivemos e como vivem 
os LLPP dos nossos países. Falei do 
Brasil, dos acertos e dificuldades, do povo 
brasileiro e da importância da formação 
espiritual e preparação dos LLPPs e para 
missões e evangelização. A representante 
da Itália falou sobre as missões que 
participou com seu marido, através 
desta Congregação, e que na Itália não 
há LLPP, mas sim colaboradores, porém 
acredita que logo haverá um grupo de 
LLPP. A LLPP da Noruega disse que, após 
aposentar-se, se reencontrou ao buscar 
esta espiritualidade e saber como ser útil  
sendo uma missionária e evangelizadora. 
Era enfermeira chefe em um hospital e 
sentiu um vazio em seu coração, mas foi 
preenchido com outros valores, ou seja,  
com esta espiritualidade. A representante 
dos EUA era Luterana, assim como seu 
marido e filhos, e encontrou na Igreja 
Católica seu caminho. Contou que em 
seu país estão preparando textos de 

Eli Oliveira Gomes Gatti
LLPP, Brasil

formação apropriados aos LLPP. A LLPP 
da Dinamarca revelou que é muito difícil 
falar de Jesus em seu país; que alguns 
LLPP com compromisso se afastaram e 
outros sem o compromisso continuam 
firmes e fortes nesta espiritualidade.  É 
professora aposentada e colabora em 
escolas voluntariamente.  A maior parte 
dos leigos é luterana, mas se encantaram 
com nossa espiritualidade e a seguem.
Assistimos a apresentação do relatório da 
JPIC. Esta comissão trata das urgências 
do Planeta e nos leva a pensar no nosso 
compromisso de viver um estilo de 
vida ético. Tem dois grandes projetos: 
incentivar Irmãs e LLPPs a partilhar 
seus carismas e como testemunham 
este carisma. O outro projeto: reflexão 
sobre as urgências do mundo. Querem 
que, além da Irmã de contato, haja uma 
LLPP também de contato participando da 
comissão JPIC.
Na colocação sobre “Vinde e vede”, 
foram feitas as seguintes perguntas: 

“Como melhor corresponder à sede de 
espiritualidade e como ser uma resposta 
às LLPP? Que espaço ocupam na 
Congregação? Como podemos ser uma 
resposta às expectativas dos LLPPs?”. 
As Irmãs disseram que os LLPP podem 
vir a ser uma extensão do Ministério. 
O importante é o relacionamento e a 
vivência do carisma. Que a congregação 
continua sendo enriquecida pela 
presença de nós, LLPPs, pela partilha, 
profundidade e maneira de viver nossa 
espiritualidade. Os LLPPs são uma benção 
para a congregação e uma provocação ao 
fortalecimento das parcerias na vivência 
do carisma e compromisso na missão. 
Percebi que nós, LLPPs, viemos de 
países tão diferentes, mas somos muito 
parecidas, irmãs mesmo uma das outras, 
pois nos alimentamos do mesmo pão, 
bebemos do mesmo vinho. Que possamos 
ser testemunhas do sentido da justiça, 
vivendo como fermento  de unidade na 
sociedade.

LLPPs reunidas com o Conselho Geral: Gudveig (Noruega), Eli (Brasil), Maggie (EUA), Kirsten 
(Dinamarca), Francesca (Itália), Irmãs Ieda e Philomina

Um tempo de Grandes Bênçãos

O Capítulo Geral de 2015 foi uma 
época de ricas bênçãos, grande 
alegria e motivação dinâmica, 

Ir. Joyce Kanakunnel
Nirmala, Índia

começando com a experiência positiva 
dos dias iniciais. Tivemos uma experiência 
tangível do carisma da unidade, com o 
grande amor e a ligação entre nós que 
viemos de diferentes províncias, regiões, 
missões. Todas foram profundamente 
enriquecidas com o grande respeito que 

cada uma tinha para a outra e a sua 
cultura. Um grande zelo para a missão e 
a propagação do Reino de Deus ficaram 
evidentes nas formas maravilhosas como 
nossas Irmãs estão no Ministério em 
diferentes países. 
A experiência do Capítulo transformou 
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As quarto Auditoras: Ir. Linda (Estados Unidos), Ir. Flavia (Tanmaya), Ir. Joyce e Ir. Delcia 
(Brasil), partilham sua sabedoria com o Capítulo

Auditora no Capítulo Geral

Na simplicidade, partilho sobre minha 
participação como auditora no CG 
2015. Sinto que fui uma convidada 

especial de Deus, através do Conselho 
Geral, e este convite oportunizou uma 
retomada do essencial de minha missão 
atual. Foi um momento de Deus na minha 
vida e na vida de minha Comunidade, 
pois o tema de reconciliação colocou-
me em contato com minhas rachaduras 
pessoais, da minha comunidade, da 
Congregação e de modo especial com 
as rachaduras cruciais de nosso mundo. 
Reconciliação deixou de ser uma palavra 
para se transformar em uma atitude de 
vida, chave para vivenciar a Unidade e 
Comunhão no meu cotidiano. 
Nas partilhas das Províncias, Regiões 
e Missões, através dos símbolos, vi 
a Congregação em cada Irmã e leigo 
em comunhão e reconciliação. Esta 
experiência me fará uma pessoa mais 
comprometida e mais próxima de cada 
querida Irmã e Leiga/o do Pequeno 
Projeto. Serei corresponsável.
Achei importante a partilha sobre o 

Ir. Delcia Decker
Brasil

trabalho da Casa de Repouso São José, 
Brasil, na qual coloquei alguns pontos: 
(1) Vejo a importância de ajudar as 
Irmãs a se perceberem como pessoas 
com tesouros espirituais e humanos 
acumulados ao longo de suas vidas 
e assim viverem felizes, serenas e 
confiantes. (2) É importante que cada 
Irmã tenha o seu Projeto de Vida, 
que seja capaz de sonhar, pois as 
mantêm abertas às outras pessoas e 
realidades do nosso mundo tão sofrido e 
fragmentado. (3) Que nossas Casas de 
Repouso, sejam centros de espiritualidade 
– lugares teológicos, espaço de 
convivência e de preparação para a 
jornada definitiva, rumo à Casa de Deus 

Pai/Mãe. 
Como auditora nesse Capítulo Geral, 
o meu tempo seria até iniciar o tempo 
de eleição. Mas, algo dentro de mim, 
impulsionava-me a procurar em diálogo 
a possibilidade de voltar após a eleição, 
pois percebia que o Capítulo continuava... 
E que eu fazia parte deste até o final. 
As outras três auditoras voltaram para 
os seus países, e eu voltei ao Capítulo. 
Percebi como foi importante participar 
da última semana, tendo assim a visão 
do todo, do ciclo das conclusões e da 
percepção do compromisso de cada uma 
como Congregação. O “permanecer”, 
oportunizou uma visão mais completa de 
um Capítulo Geral. 

cada uma de nós que tinha sido tocada 
pela importância da reconciliação que 
reforça nossa motivação e nos mantém 
focadas em a que somos chamadas a ser 
como Irmãs de São José.
Como resultado do Capítulo geral, as 
chamadas dinâmicas que nos motivam 
são várias.  Somos chamados a estar 
ciente de que o carisma de unidade e 
reconciliação é necessário e vital para 
nossa sociedade e o planeta. Assim, 
é importante para a reconciliação 
com Deus, entre as pessoas e com 
o universo sempre promover bons 
relacionamentos dentro e fora de 
nossas casas.  Também ouvimos a 
chamada para manter os valores da vida 
religiosa consagrada em um ambiente 

que enfatiza o individualismo.  Isso 
inclui o aprofundamento de nossa vida 
comunitária e a paixão pelo carisma e o 
convidar outras pessoas para fazer parte 

dela, e ficou claro que, para manter este 
carisma vivo, temos de acreditar que 
estamos em missão em todas as fases da 
vida.

Irmãs Angela (Dinamarca), Delcia, Miriam Rosa (Brasil) and Virma (facilitatora) observam 
Toya (facilitatora) provar chimarrão
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Ir. Susan Cunningham (Estados Unidos) e Ir. Susanne na Sala do Capítulo

Capítulo Geral 

Embora esta fosse minha primeira 
experiência como Delegada de um 
Capítulo Geral, eu tinha sido parte do 

comissão preparatória e assim, eu tinha 
alguma idéia do que aconteceria. Ainda, 
quando olho para trás e reflito sobre o 
Capítulo, eu percebo que e não poderia 
ter imaginado como seria realmente a 
reunião. Tivemos algumas excelentes 
apresentações de Ruth Patterson sobre 
Reconciliação e de Sandra Schneiders 
sobre o “novo Normal” – as quais me 
tocaram profundamente. Ruth sugeriu que 
sejamos construtores de ponte e de ver 
a reconciliação como “andar juntos” - um 
convite e um desafio para todas nós. O 
novo Normal, que Sandra Schneiders 
falou, aponta para o fato de nós não 
podermos “voltar” para a vida como 
era antes do Concílio Vaticano II, apesar 

Susanne Hoyos
Dinamarca

de algumas pessoas idealizarem aquele 
tempo, dizendo: como tudo era bom 
antes!! A explicação disso me estimulou. 
Fiquei comovida ao ouvir sobre todas as 
nossas províncias, regiões e missões, 
ao saber de suas realidades e de suas 
lutas. Pareceu-me que o processo das 
cinco Províncias brasileiras e uma região 
tornando-se uma única província pode 
ser um bom exemplo para nós na Europa. 
Elas fizeram esta escolha para mais 
facilmente dar mais tempo e pessoal 
para a real necessidade: a missão. O 
Capítulo sugere que precisamos começar 
a trabalhar mais juntas na Europa, e havia 
energia sobre essa idéia.
Foi uma revelação para mim ouvir e 
conhecer as Irmãs da China. Eu aprendi 
sobre a difícil situação da Igreja Católica 
como uma igreja subterrânea, e como as 
Irmãs lutam para viver o seu compromisso 
de religiosas, apesar da situação. Foi 
interessante ouvir como elas chegaram 
a entrar em contato com a nossa 

congregação, um sinal da providência de 
Deus e enriquecimento para todas nós.
Tantas coisas me tocaram profundamente 
durante o Capítulo! Uma delas foi a visita 
do Cardeal João Braz de Aviz, o Prefeito 
da Congregação para os Religiosos e os 
Institutos Seculares. Ele simplesmente 
falou a partir do seu coração, e sem 
saber, suas palavras refletem nosso 
carisma da unidade e de estar presente 
aos pobres. Ele era tão humilde e direto 
como São José, um verdadeiro irmão das 
Irmãs de São José.
Voltei para casa cheia de vida nova e 
enriquecida por tudo o que eu tinha 
experimentado, mesmo que, devo admitir, 
era muito cansativo, especialmente 
com a necessidade de se comunicar 
através de todas as línguas diferentes. 
Este é um desafio constante para nós 
como Congregação. Só posso encorajar 
e convidar todos as nossas Irmãs e 
colaboradores para aprender tantas 
línguas quanto possível.

Ir. Susanne curte o pôr do sol em Monte 
Cucco


