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O impacto das 
Avaliações Anuais: 
vitalidade e leveza 
institucional

Uma das primeiras atividades 
empenhativas do Conselho Geral 
tem sido a releitura da vida e missão 

das Irmãs nas diversas Provínciais, 
Regiões e Missões, conhecida como 
Avaliação Anual. À medida que as Irmãs 
elencam as decisões mais importantes, 
os sinais de maior vitalidade, os desafios 
enfrentados e apresentam a Projeção para 
o ano seguinte, revelam a vitalidade que 
existe e o empenho para tornar visível o 
nosso Carisma de Unidade. O exercício 
de reler, cuidadosamente, cada uma das 
avaliações nos fez perceber que os sinais 
de maior vitalidade e leveza institucional 
encontravam-se entre aquelas Províncias, 
Regiões e Missões que evidenciavam como 

prioridade e prática a expansão missionária 
em todas as fases da vida, o compromisso 
para com os mais necessitados e o 
investimento na capacitação tanto 
teológica e espiritual como profissional. 
Uma das consequências desta opção é 
percebida no comprometimento com o 
processo de evangelização, a inserção 
em meio às juventudes e o renovado 
serviço de animação vocacional. Uma 
outra constatação a ser sublinhada é 
a consciência crescente de ser e estar 
em missão, independente de idade 
e condição física ou mental. Nossas 
Irmãs de Terceira Idade, especialmente, 
expressam muito bem esta realidade 
pela oração perseverante, interesse 
leitura de nosso CSjournal e realidade 
de mundo. Um outro aspecto importante 
a destacar é a abordagem do impacto 
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das realidades sociais, políticas e 
econômicas de cada um dos 17 países 
onde nossas Irmãs estão presentes. São 
realidades complexas e conflitivas que 
questionam nossa capacidade de ousar, 
de sermos mais generosas, de enxergar 
além do horizonte os espaços de missão 
necessitados da presença do dom da 
Unidade e da Reconciliação. Estaríamos 
dispostas a deixar nosso confortável 
trabalho profissional, nossa bem-sucedida 
atividade pastoral, nossa cômoda postura 
de mulheres já aposentadas ou com mais 
de 60 anos, por exemplo, e partir para 
servir o povo de Deus? Povo que sofre 
muitas formas de violência, que está 
confuso, é vítima de ataques terroristas, 
é manipulado, migra de uma nação a 
outra, empobrece, não tem voz e está 
cada vez mais indiferente à fé e aos 
valores cristãos? Estaríamos dispostas e 
prontas para ser nós mesmas as pontes 
que favorecem o encontro sagrado entre 
as pessoas de diversas raças, cores, 
nacionalidades, crenças? A sermos pontes 
que questionam a construção de muros ou 
de paredes que existem também dentro de 
nossas próprias comunidades? 
Estarmos prontas para partir não significa 
apenas o movimento físico de dirigir-se 
de um espaço geográfico a outro, mas 
também a capacidade de identificar 
os muros ou paredes que tendemos a 
construir dentro da vida religiosa, dentro 
de nossas casas ou ambientes de trabalho. 
São tantos e muito criativos os muros que 
as pessoas tendem a construir! Os muros 
da defesa, da proteção, da incompreensão, 
da intolerância, da acomodação. Ao 

invés de nos protegerem, eles nos 
separam, nos afastam uns dos outros 
e nos tornam irreconhecíveis, porque 
favorecem ao isolamento. Os muros, 
mais do que proteção, são um obstáculo 
para a visibilidade e expansão de nosso 
Carisma. O Papa Francisco, por ocasião 
de sua estada na Bolívia e também nos 
Estados Unidos, disse que “a nação que 
procura o bem comum não pode fechar-se 
em si mesma” e acrescentou que hoje é 
indispensável o desenvolvimento de vias 
que favoreçam o diálogo franco e aberto 
sobre os problemas e evitem o acentuado 
conflito entre os povos. Ele continuamente 
enfatiza, em seus discursos, que 

precisamos construir pontes! 
A experiência de mergulhar em cada uma 
das realidades de nossas Províncias, 
Regiões e Missões, através das Avaliações 
Anuais, trouxe-me à mente as reflexões 
realizadas no Capítulo Geral de 2015, em 
Roma. Uma delas tratava-se do desafio 
de construir, ser e transformar-nos nós 
mesmas em pontes. Pontes capazes de 
aproximar as diferenças e que respeitem 
as singularidades de cada cultura e 
realidades sociais. Pontes que favoreçam 
o “sacramento do encontro”. Pontes 
que, alicerçadas na Palavra de Deus, nos 
provoquem a viver como como mulheres 
reconciliadas e reconciliadoras.

Conselho Geral  2016 - 2022

Ousando Arriscar  
Ir. Philomena Pichappilly
Província de Nagpur, Índia

O tráfico humano é um problema em 
todo o mundo, com o tráfico de 
mulheres e crianças desenfreado 

em todos os países ricos ou pobres, 
desenvolvidos ou subdesenvolvidos. 
Cerca de 135.000 crianças são traficadas 
na Índia anualmente - muitas nas áreas 

ProvínCia/reGião/Missão

rurais remotas da Índia, para serem 
vendidas nas cidades para trabalhar 
como ajudantes domésticos. Meninas 
e mulheres são os principais alvos do 
tráfico na Índia, muitos para exploração 
sexual, que assume várias formas, 
incluindo prostituição em bordel, turismo 
sexual e pornografia. A prostituição afeta 
os direitos das mulheres. As vítimas 
de tráfico sexual sofrem de condições 

adversas de saúde física e psicológica e 
são socialmente desfavorecidas. Desde 
que o tráfico sexual é um problema 
crítico de saúde com grandes implicações 
sociais que requerem atenção médica 
e jurídica, o pessoal médico e jurídico 
pode ajudar vítimas de várias formas. Ir. 
Philomina Pichappilly comprometeu-se 
com a missão de ajudar os trabalhadores 
do sexo a serem livres das garras que 
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Assistente Social (à esquerda) trabalhando com prostitutas em Nagpur

os escravizam. Alguns peritos judiciais 
e assistentes sociais pesquisaram uma 
área situada na cidade de Nagpur para 
verificar as condições dos bordéis, onde 
mais de dez mil mulheres são mantidas 
para o trabalho de sexo comercial. Era 
difícil entrar na área, mas com visitas 
frequentes e regulares por alguns dias, 
nós fizemos amizade com as mulheres 
que vivem lá e ouvimos as suas histórias. 
Muitas são afetadas pela AIDS. Vários 
tinham filhos pequenos para cuidar e 
são constrangidas a gerenciar clientes e 
seus filhos pequenos ao mesmo tempo. 
Uma delas contou como ela amarra seu 
filho de dois anos de idade debaixo da 
cama e o dopa quando está engajada 
no trabalho de sexo com o cliente. 
Algumas manifestaram o desejo de retirar 
as crianças e colocá-los em qualquer 
hospedaria para que elas não possam 
se tornar como elas. Algumas disseram 
que foram trazidos por cafetões que 
prometeram oportunidades de emprego 
bom, mas foram enganadas. Agora elas 
não têm nenhuma outra opção a não ser 
continuar no que fazem para ganhar seu 
sustento. Muitas deles sustentar suas 
famílias com esta renda e tem que pagar 
aluguel para o quarto que ocupam para o 
negócio. 
Ouvir cada uma delas foi uma experiência 

chocante para nós, assistentes sociais, e 
o pessoal do departamento jurídico. Um 
programa de sensibilização foi organizado 
para os trabalhadores do sexo com mais 
de 500 presentes. Alunos das várias 
faculdades de ação social encenaram uma 
peça de teatro sobre o tema da educação, 
oportunidades de trabalho e treinamento 
de habilidades. Uma jovem mulher, que 
preferiu deixar o bordel, compartilhou 
confidencialmente sua experiência e 
como ela se sentiu diferente conhecendo 
a dignidade humana. Outras duas 
compartilharam experiências semelhantes.
Este é o segundo ano que estamos 
nos esforçando para capacitar essas 

mulheres que foram escravizadas como 
trabalhadoras do sexo e temos sido 
capazes de ajudar várias delas a se 
inscreverem em vários cursos como 
enfermagem, serviço social, contabilidade. 
Várias passaram a viver em Pousadas 
e enviaram seus filhos para a escola. 
Embora eu estivesse confusa no início 
sobre se deveria visitá-las e interagir com 
elas, fui tranquilizada neste ministério 
por nossa Constituição que diz “... como 
Irmãs de São José... somos desafiados 
pela Palavra de Deus, pelo chamado da 
Igreja e do mundo e especialmente pelas 
necessidades dos pobres,” que vivem nas 
periferias da sociedade.

Encontro de mulheres na ONU

Qualquer visitante às Nações Unidas, 
em Nova Iorque, durante os dias 
de 14 a 24 de março de 2016 foi 

cumprimentado pela visão de milhares 
de mulheres de todo o mundo que se 
reuniram para a 60ª Comissão sobre 
o Status das mulheres.  O tema do 
encontro deste ano foi “Empoderamento 
das Mulheres e sua Ligação com o 
Desenvolvimento Sustentável”.
Com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, adotados pela Assembleia 
das Nações Unidas em setembro de 2015, 
como pano de fundo, reuniões oficiais 
e paralelas deram ênfase particular à 

Ir. Barbara Bozak
EUA

meta 5: “Alcançar a igualdade entre os 
sexos e capacitar todas as mulheres e 
meninas.”  Deste modo, se a questão 

está terminando com a pobreza (meta 1), 
alcançando a segurança alimentar (meta 
2), há educação de qualidade equitativa 

Pat Lucas, CSJ (Brentwood, NY) conversando com as jovens da Argentina
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Porque missão é promoção da 
vida

A realidade das adolescentes do 
vilarejo de Msalaba Mkuu, Tanzânia, 
que muito jovens engravidam, 

continua nos preocupando e desafiando a 
buscar uma forma de colaborar para que 
essa realidade possa ir, aos poucos, se 
transformando. As jovens mães, além de 
deixarem a escola, passam a depender 
dos pais, muitas vezes pobres, sem as 
condições necessárias para cuidar da 
criança que chega, tendo como única 
possibilidade o trabalho árduo da roça. 
Pensando nisso, em 2015 solicitamos à 
CSJMissioni (organização de nossas Irmãs 
da Província Italiana) uma contribuição 
que nos possibilitasse desenvolver um 
novo projeto de ajuda a essas jovens.
A proposta foi criar um grupo que 
confeccionasse casacos de inverno, 
pois existe a demanda e não há 
ninguém que produza esse material. 
Então, selecionamos, com a ajuda da 

Ir. Valesca de Mesquita Orzi e 
Ir. Josiane Motta Coelho
Tanzânia

Jovens tecendo os casacos 

(meta 4), cidades seguras (meta 11) 
ou sociedades pacíficas e inclusivas 
(objetivo 16) todos os 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável são 
relevantes para a vida e o bem-estar das 
mulheres.  Todos os países do mundo, 
desde o mais desenvolvido até os países 
menos desenvolvidos, são desafiados a 
atingir essas metas até 2030, que será 
possível apenas se as mulheres realmente 
forem parceiras no processo.
Durante a reunião de março, foi repetido 
muitas vezes que as mulheres e meninas 
estão entre aqueles que sofrem mais 
por causa da guerra, do tráfico de seres 
humanos, da degradação ambiental e 
da desigualdade.  Os tópicos abordados 
ao longo dos nove dias incluem a 
importância das mulheres na tomada 
de decisões em todos os níveis da 
sociedade, a necessidade de abordar e 

acabar com todas as formas de violência 
baseadas no gênero e maneiras de 
ouvir as vozes das mulheres de todo o 
mundo.  Algumas mulheres contavam suas 
histórias de ser traficadas. A organização 
internacional do trabalho observou que 
o tráfico de pessoas é mais rentável 
do que o petróleo. Houve exemplos de 
como a violência tem sido abordada 
em alguns lugares. No Reino Unido há 
campanhas e programas para educar os 
jovens sobre relacionamentos saudáveis 
e ensiná-los que a falta de respeito 
e abuso emocional não devem ser 
tolerados.  Grupos como os Defensores 
dos Direitos Humanos têm usado seus 
conhecimentos para ajudar grupos locais 
a estabelecer procedimentos civis e 
legais para assegurar que as leis contra 
a violência doméstica sejam efetivamente 
implementadas, com uma mulher da 

Moldávia dando um exemplo concreto de 
como isso foi feito.  O estabelecimento de 
tais procedimentos é importante, porque 
a legislação pode existir, mas muitas 
vezes é ineficaz.
Muito está sendo feito pela igualdade 
das mulheres, mas muito ainda precisa 
ser feito.  A violência contra as mulheres 
assume muitas formas e é encontrada 
em todos os países, seja como assédio 
sexual, violência doméstica ou alguma 
forma de escravidão.  A Comissão sobre 
o Status da Mulher é importante para 
trazer essas questões à luz e para 
ajudar os grupos a encontrar maneiras 
de colaborar e ser defensores eficazes 
para a mudança.  O que está claro é que 
todos em todos os países precisam estar 
cientes do que está acontecendo e fazer 
a sua parte ao trabalho da justiça e da 
dignidade humana.

comunidade, quatro jovens para iniciar 
o primeiro grupo – elas fizeram um 
curso de seis meses para aprender o 
ofício. O critério de seleção foi jovens 
adolescentes, que deixaram a escola 
devido à gravidez precoce. Em novembro 
de 2015, elas terminaram o curso e 
iniciaram o trabalho. Em pouco tempo as 
jovens começaram a produzir, de acordo 
com as encomendas e a renda familiar 
foi melhorando. O resultado, que também 
gratifica quem teve a ideia do projeto, 
é ver como mudaram de vida, perceber 

a nova e positiva expressão nos rostos 
e o crescimento da autoestima, pois, 
de dependentes da família passaram a 
contribuir na provisão. 
Um exemplo que ilustra isso é o de uma 
jovem com bebê pequeno, que estava 
morando de favor na casa da irmã, sendo 
ajudada por essa. Após fazer o curso, 
descobriu seus dons e habilidades. Com 
muita facilidade para aprender, foi logo 
enviada a outro lugar para aperfeiçoar 
o trabalho, aprender coisas novas e, 
voltando, ensinar as colegas. Não perdeu 
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a chance e, em pouco tempo, voltou 
com a satisfação de quem avançou na 
aprendizagem. O trabalho da roça agora 
é conciliado com o da malharia, como 
o nomeiam. A vida, revelada pelo brilho 
de satisfação no olhar, ganhou novas 
cores, novo sabor, e o futuro aponta 
para perspectivas maiores, horizontes 
mais amplos.  A vontade de produzir, 
o gosto pelo trabalho e a rapidez com 
que entregam uma encomenda mostram 
como, muitas vezes, a vida depende 
apenas de uma oportunidade para 
progredir, para ser transformada. 

Como bem ensina o ditado brasileiro: 
ensinar a pescar é muito mais produtivo 
do que simplesmente dar o peixe.  É claro 
que muitas vezes precisamos também dar 
anzol e ensinar como ele funciona, mas 
depois podem ter abundância de “peixes”. 
É isso que constatamos com essas jovens 
que já colhem os frutos do trabalho.
Para nós, que temos a graça de 
aprender cada dia como ser missionária 
numa cultura diferente, fica o desafio 
sempre da abertura, da criatividade e 
do serviço. Assim como fica a certeza 
de que, recebemos mais do que damos. 

Crescemos junto com este povo. Nossa 
vida, nosso zelo missionário, nosso 
compromisso com a Comunhão e a 
Unidade se reforçam e enriquecem a 
cada experiência. A perspicácia do Pe. 
Médaille e a generosidade das Irmãs que 
nos precederam ao longo desses 366 
anos, nos impelem para buscar sempre 
alternativas de promoção de vida, de ser 
criativas para responder aos apelos que 
se nos apresentam através da realidade, 
das lutas de cada dia, junto ao povo 
querido com quem somos enviadas a 
conviver.

Semeando a semente do 
empoderamento

Em 30 de março de 2016, no 
convento São José em Quetta, 
comemoramos a abertura do Centro 

de Habilidades Úrsula, com uma cerimônia 
baseada em “Semear a Semente do 
Empoderamento.”  Celebramos este 
projeto para o empoderamento das 
mulheres com as mulheres e meninas que 
vieram para aprender novas habilidades; 
assim, elas podem ser preparadas  para 
serem membros contribuintes de suas 
famílias e da sociedade.  O Centro é uma 
homenagem a Irmã Úrsula, uma das 
pioneiras da Fundação do Paquistão, que 
passou a vida no Paquistão servindo de 
mulheres, jovens e idosas. Este projeto 
é uma maneira de estarmos envolvidas 
no estímulo das mulheres para ajudá-las 
a tomar consciência de seus próprios 
dons e como elas são preciosas aos 
olhos de Deus No Centro, nós ensinamos 
as mulheres a costurar roupas; deste 
modo, com suas habilidades recém-
aprendidas, elas podem ganhar dinheiro 
e ser respeitadas na sociedade, em 
vez de pensar sobre si mesmas como 
membros não qualificados da família. 
No momento, uma senhora de uma 
colônia nas proximidades vem para 
ensinar as mulheres, jovens e idosas.  
As Irmãs professas temporárias, que 
estão em Quetta, também as ajudam. Ir. 

Ir. Sumaira Emmanuel
Paquistão

Mulheres que completaram o curso de costura em Quetta

Catherine foi encarregada do Centro até 
recentemente, mas agora, desde que 
ela foi transferida, Ir. Abida irá cuidar e 
continuar o trabalho do Centro.
Durante a cerimônia no dia 30 de março 
nós ouvimos a leitura de Provérbios 
31,10-31, que descreve os talentos e as 
habilidades da boa esposa, para lembrar 
a estas mulheres do seu valor para suas 
famílias. A oração conclusiva, incluiu a 
bênção das máquinas de costura pelas 
Irmãs que, em seguida, as distribuiu 
para as 21 alunas que completaram o 
programa com sucesso.  Estas máquinas 
de costura, que nós compramos com o 
dinheiro do Fundo Global de Missão da 
Congregação, serão uma fonte de renda 
para elas e suas famílias.  Desta forma 
estamos ajudando a reduzir a pobreza em 

que se encontram muitas famílias.
O Centro de Habilidade Úrsula faz parte 
dos nossos esforços para capacitar as 
mulheres, para criar um ambiente onde 
elas possam tomar decisões próprias 
e viver com senso de auto-estima, 
respeito e dignidade.  Quando as 
mulheres são emponderadas, elas são 
capazes de se manter por si mesmas 
e se tornar independentes, bem como 
ganhar dinheiro para suas famílias.  
Assim, nós, Irmãs de São José, estamos 
respondemos a uma necessidade real em 
nosso país que ainda tem altas taxas de 
analfabetismo e de desemprego.  Este 
ministério, como tudo o que fazemos, está 
enraizado no nosso Carisma, para sermos 
presença do amor de Deus e criar laços 
de unidade do mundo.
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Grupo de professores brasileiros em Frente ao Centro Internacional de Espiritualidade em 
Le Puy, França

Uma Experiência 
Transformadora 

Quando recebemos o convite para 
participar de uma experiência de 
mergulho na história e no carisma 

das Irmãs de São José através de um 
curso na França, fomos tomados de 
grande emoção. Sabíamos que tínhamos 
sido chamados para algo especial, 
único nas nossas vidas e, até então, 
também na vida da Congregação de 
Chambéry. Tratava-se de um projeto 
desenvolvido pelas Irmãs do Brasil, mais 
especificamente por aquelas sediadas 
em Caxias do Sul, de escolher, entre 
os professores e funcionários leigos 
envolvidos em suas obras, um grupo 
representativo para ser enviado aos 
locais onde surgiram as primeiras 
comunidades de mulheres orientadas 
pelo Padre Médaille. Este grupo contou 
com representantes de Caxias do Sul e 
Pelotas. 
Fizemos estudos em grupo, leituras sobre 
a história e o carisma da Congregação, 
conversas com Irmãs que já haviam tido 
a experiência de ter estado em Le Puy. 
Enfim, queríamos estar capacitados para 
alcançar o máximo possível da riqueza 
do que Deus, através das Irmãs de São 
José, nos estaria proporcionando. Da 
França, do Centro Internacional São 
José, foram chegando correspondências 
que já comunicavam o carinho com que 
éramos esperados e traziam, também, 
orientações sobre o que aconteceria 
durante nossa estada no Centro e como o 
Curso transcorreria. 
No dia 03 de outubro, numa noite 
fria e chuvosa, chegamos ao Centro 
Internacional São José, em Le-Puy-en-
Velay,  para participarmos do Curso 
Eficiência da Missão – O Carisma Vivo 
em Ministérios fundados pelas Irmãs de 
São José. Logo no início, Irmã Dolores 
estabeleceu o tom, afirmando que cada 
um de nós, participantes, não éramos 
apenas um fato isolado da história. 

Luiz Gustavo Araújo
Brasil

“Vocês são partes dessa história, vocês 
estão no coração dessa história. Nós 
precisamos de vocês! Precisamos de 
suas vidas, sua missão,  para encarar o 
projeto das Irmãs de São José juntos.” 
A partir desse ponto, ao longo de dias 
passados em convivência fraterna, 
cercados pelos carinhosos cuidados das 
Irmãs do Centro, nós estudamos a história 
da França; conhecemos os fundadores 
da Congregação; percorremos na cidade 
antiga de Le Puy os lugares importantes 
na origem da fundação das Irmãs de São 
José; aproximamo-nos do relato da vida 
frutífera de Madre São João Fontbonne; 
viajamos a Lyon, onde visitamos sítios 
relevantes para as irmãs; refletimos sobre 
a ação permanente de Deus no mundo e 
sobre o trabalho de unidade na tradição 
das religiosas de São José; conhecemos 
a presença da Congregação das irmãs 
de São José no mundo; ouvimos sobre 
a história e a presença das Irmãs nas 
localidades dos participantes do Curso; 
e mais, ... tanto mais que não caberia 
nessas páginas.  
Aprendemos que carisma é dom dado 
por Deus para ser usado para o bem 
do próximo. Assim, quando as Irmãs de 
São José estão servindo ao outro, estão 
servindo a Deus. Elas estão praticando 
sua Missão ao estar em relação com o 
próximo para trazer unidade. Deus é a 
energia que cria unidade. Tendo isso 
bem claro, cada um de nós, participantes 

do Curso, fomos colocados em frente 
à pergunta: “O que represento dentro 
dessa Congregação, como leigo que 
participa auxiliando nas obras das Irmãs 
de São José?”  Assim fomos levados 
a nos situar em nossa profundidade e 
nos sentimos responsáveis por tornar 
viva aquela experiência a cada minuto 
em todos os locais onde estamos, 
muito especialmente nos locais onde 
trabalhamos. Essa consciência é um 
tesouro que devemos às Irmãs e é 
também um desafio que nos convoca 
a sermos melhores como pessoas e a 
despertar no outro o bem comum.
O Centro Internacional São José foi 
para nós o lugar e o caminho para 
nos encontrarmos com nós mesmos, 
com o próximo e com Deus. Lá 
aprofundamos o carisma das Irmãs de 
São José, percorremos as dificuldades, 
os sofrimentos, as superações e as 
alegrias da história da Congregação, 
reconhecemos a unidade das Irmãs 
de São José presentes na diversidade 
do mundo inteiro e nos sentimos 
impulsionados a despertar nos colegas 
das escolas em que trabalhamos e 
nos nossos alunos os dons que todos 
têm a oferecer à vida.  Colocar os pés 
a caminho. . .  Com essa chama de amor 
viva dentro de nós, voltamos para o Brasil 
e, desde então, nos sentimos animados 
a viver o nosso testemunho naquilo que 
fazemos.
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Alimentar os pobres em 
Hartford

Armadas com um bule de café e 12 
copos e uma torradeira com fatias 
de pão, duas freiras se aventuraram 

para alimentar os pobres e os com fome 
nas ruas de Hartford, Connecticut, há 
mais de 35 anos.  Ao longo dos anos esta 
iniciativa se tornou um grande projeto 
chamado ‘Casa do Pão’, chegando a 
atingir centenas de pessoas carentes e 
indigentes. Theresa Fonti CSJ e Maureen 
Faenza CSJ são as pioneiras deste 
projeto, que começou como um sopão 
em 4 de fevereiro de 1980. Os famintos, 
desabrigados e pobres das ruas de 
Hartford começaram a chegar em grande 
número.  “As pessoas chegavam do 
nada. Eles vinham para tomar café. Elas 
vinham por causa dos donuts. Elas vinham 
para ter companhia, para falar conosco, 
para nos ver. Havia os alcoólatras e os 
viciados em drogas, mas encontravam 
uma comunidade de suporte aqui. Eles 
pensavam que pertenciam ao grupo. 
Aceitamos todos, não importa quem vinha 
à porta e os alimentamos”, disse Fonti. 
Alimentar as pessoas era uma coisa, 
mas habitação também é importante. Em 
1983, um abrigo para o dia foi aberto o 
que deu os desabrigados um lugar para 
ficar durante as horas do dia. Poderiam 
tomar banho, lavar sua roupa e ficar lá 
até que fosse hora de ir para um abrigo 
durante a noite. Voltar para as ruas não 
era a coisa mais segura para aqueles que 

Ir. Navya Neelamvilail 
Província de Pachmarhi

Ir. Theresa Fonti e Ir. Maureen Faenza servindo refeições na Casa do Pão

estavam em tempo de  desintoxicação. 
A Casa do Pão recebeu uma doação de 
US $ 3,5 milhões do Estado e construiu 
três casas que levam as pessoas em 
desintoxicação para habitação temporária 
por três anos com serviços de apoio.
O sopão hoje não é mais o mesmo. “Em 
2012, renovamos o nosso Sopão, o 
que nos custou US $ 1 milhão; fomos 
muito bem sucedidas em levantar este 
fundo. Isto aumentou os nossos números 
para que 50 pessoas ao mesmo tempo 
pudessem entrar, sentar e comer uma 
refeição muito nutritiva: café da manhã e 
almoço. Hoje servimos 300 pessoas todos 
os dias; café da manhã e almoço. Temos 
cerca de 75 voluntários que auxiliam na 
cozinha da sopão”, disse Faenza.
Fora dessa instalação, eles têm um 
programa de treinamento chamado 
FESTA: Alimentos, Educação e 
Formação para o Serviço. As pessoas 
subempregadas, que não tenham 
trabalhado por um longo tempo, são 

treinadas nas artes culinárias para 
que, quando concluirem o curso de 10 
semanas, possam fazer um teste e serem 
empregáveis no setor de alimentos. Essa 
instalação abriga também o Café das 
Crianças, que prepara e oferece refeições 
quentes todos os dias para 500 crianças.  
Essas crianças frequentam os Clubes de 
Meninos e Meninas na cidade de Hartford 
onde podem desfrutar de uma refeição 
nutritiva quente todos os dias de escola, 
à noitinha. Um brechó, uma loja onde 
itens usados estão disponíveis a um bom 
preço, é coordenada pelos voluntários da 
Casa do Pão e é aberta a todos aqueles 
que vêm para o Sopão. Como Colin Powell 
disse, “Um sonho não se torna realidade 
através da magia; é preciso suor, 
determinação e trabalho duro.” A Casa do 
Pão completou 36 anos de sua existência. 
Hoje, as Irmãs Theresa Fonti e Maureen 
Faenza, ambas com 70 anos, estão 
vivendo o seu sonho de cuidar dos pobres 
famintos e desabrigados de Hartford.
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Justiça restaurativa oferece 
cura 

Depois de trinta anos como capelã 
em prisões federais e do estado 
em diferentes Estados dos Estados 

Unidos, Irmã Maryann Cantlon, deu mais 
um passo em seu ministério, há seis anos, 
aceitando servir como Diretora Associada 
de Justiça Restaurativa para a Diocese 
de San Jose, Califórnia. Sua posição exige 
que ela seja responsável em fazer crescer 
o aumento de serviços para os presos 
de cadeias do Condado de Santa Clara e 
alargar o âmbito do Ministério para incluir 
as vítimas e membros da Comunidade. 
No desempenho das suas funções, a 
Irmã dirige e supervisiona serviços de 
comunhão e estudos das Escrituras para 
detentos e grupos de apoio para as 
vítimas.  Ela mesma coordena estudos 
das Escrituras para os homens a cada 
semana em quatro prisões do Condado 
e, na ocasião, momentos de oração 
para as mulheres.  Todos os programas 
são abertos e qualquer pessoa que 
quiser, pode participar.   Recentemente, 
esta formação foi disponibilizada para 
detentos que pediram para receber os 
sacramentos do Batismo, Eucaristia e 
Confirmação. Antes da chegada da Irmã, o 
Ministério Diocesano era conhecido como 
Ministério da Detenção e focado apenas 
em indivíduos que estavam encarcerados.  
O elemento da reconciliação é a nova 
dimensão introduzida pelo escritório 
da Irmã.  Conhecido como justiça 
restaurativa, o processo envolve a cura 
e a restauração de relacionamentos 
entre os infratores, por um lado, e as 
vítimas (ou parentes) e a Comunidade, 

Ir. Mary Bernard Shanley
EUA

por outro.  O objetivo final do processo é 
trazer o agressor e a vítima juntos, face 
a face, dando assim uma oportunidade 
de expressar seus sentimentos e o efeito 
da ofensa em suas vidas, enquanto os 
criminosos são capazes de contar suas 
histórias de vida e os motivos de seu 
comportamento. A resposta positiva aos 
esforços da Irmã é evidente no aumento 
de voluntários leigos: de 35 para 115.  
Com a ajuda dos seus parceiros, novas 
abordagens foram criadas para atender 
às necessidades das vítimas.  Comissões 
foram organizadas para entrar em 
contato com as vítimas e fornecer grupos 
de apoio e aconselhamento pastoral.  
Vigílias de oração e serviços para as 
vítimas são organizados nas ruas, na cena 
de um homicídio e na presença de grupos 
de vítimas, amigos e simpatizantes.  Dois 
grandes cultos são realizados anualmente 
para as vítimas de violência, o mais 
recente foi realizado na Basílica Catedral 
de San Jose e presidido pelo Bispo. 
A homilia foi feita por uma mulher de 
Chicago, Illinois, cujos membros da família 
foram mortos numa invasão domiciliar.  
Em sua narrativa, a mulher, incapaz de 
pensar em perdão no início, disse que 
aos poucos percebeu que era somente 

através do perdão que ela poderia estar 
em paz e seguir em frente com sua vida.  
Consequentemente, ela visitou o ofensor 
e perdoou-o pessoalmente.  Como 
resultado, ele foi tocado a arrepender-se 
de seu crime, e os dois se reconciliaram.
Como indica o número de anos em 
seu ministério, Irmã Maryann tem uma 
experiência valiosa de servir criminosos.  
Consciente da visão do Padre Médaille  
da  “Dupla União Total”,  das relações 
corretas e do desejo de Cristo de que 
“todos sejam um”, ela aprendeu que 
cada recluso que  ela atende e serve é “o 
querido próximo” da sociedade.
Tudo o que pode ser passado de um 
indivíduo, a Irmã decide concentrar no 
futuro, naquilo que  a pessoa pode se 
tornar.  “Ao longo dos anos, os presos 
têm me evangelizado mais do que eu a 
eles”, diz ela.  “Embora tenham cometido 
crimes contra outros e a sociedade, 
eles próprios foram vítimas de abuso 
e violência indescritíveis. Tudo o que 
fazemos nas prisões e para as vítimas tem 
a cura e a reconciliação como seu objetivo 
final.  Se vemos resultados tangíveis 
ou não, o que importa é que devemos 
continuar a ministrar.  Nós só podemos  
ser fieis”.

Ir. Maryann Cantlon (3º a partir da esquerda) com o Bispo de San Jose e o clero que 
participou na celebração pelas vítimas da violência


