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25º Aniversário 
da primeira 
Reestruturação da 
Província Indiana   

Pareceu uma coincidência que o 25º 
aniversário da reestruturação da 
Província da Índia nas Províncias de 

Pachmarhi e Nagpur tenha sido em 9 de 

novembro de 2016,  dia em que Irmãs de 
várias comissões das quatro Províncias da 
Índia vieram se encontrar com Irmã Sally 
e comigo em Nagpur , Índia. A presença 
da Equipe Geral, das Provinciais e das 
Irmãs das quatro províncias da Índia 
fez a celebração deste evento histórico 
mais significativa e especial. O Padre que 
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fez a homilia, durante uma celebração 
eucarística, levantou uma questão à luz 
da festa daquele dia  - a dedicação de 
São João de Latrão. Ele disse: “Há 4 
basílicas em Roma. Por quatro? Uma é 
suficiente.”  Ele disse ainda, “Por que 
uma reestruturação? A Índia poderia ter 
permanecido uma única Província”.
O fato é que, apesar de contratempos, 
que se espera em qualquer 
reestruturação, há sinais de uma nova 
vida nas Províncias da India. O número 
de jovens que entraram na Congregação 
aumentou desde a época em que as 
províncias eram uma, com cada Província 
trabalhando bastante  para as vocações. 
Mais Irmãs entraram na liderança. Agora 
não é  mais uma Provincial e sua equipe, 
mas quatro Provinciais e suas equipes.  
Esta possibilidade de trabalhar como 
uma equipe está trazendo mais vigor 
e vitalidade à nossa presença como 
Congregação na Índia. 
Tem havido esforço consciente feito para 
alcançar a estabilidade financeira em cada 
província.  Nos primeiros meses após a 
bifurcação, havia uma atmosfera pouco 
saudável por causa das comparações 
feitas a respeito de pessoal, finanças 
e instituições com geração de renda. 
Isso não amorteceu os espíritos, mas 
moveu os membros a se esforçar  para 
o mais, com um aumento marcado na 
generosidade em cada membro. Neste 

momento de grande alegria e 
celebração, foi muito bom ouvir 
o “zumbido” vindo de diferentes 
cantos da sala quando as Irmãs 
de quatro Províncias se reuniram. 
Algumas estavam dizendo, 
“Nós na Índia comemoramos 
o aniversário da bifurcação, 
enquanto no Brasil, nossas 
Irmãs celebram sua unificação 
em uma Província. Talvez mais 
tarde ou mais cedo, na Índia 
comemoraremos a Unificação de 
nossas províncias em uma!”
O que isto diz a nós? Diz que 
nossas Irmãs precisam estar 
ciente da realidade que a Índia 
está enfrentando hoje. As Irmãs estão 
envelhecendo, as vocações são menos, 
carecemos de líderes para ocupar 
cargos de responsabilidade em nossos 
ministérios apoiados pelo governo. 
Não há formadoras suficientemente 
treinadas para acompanhar aquelas 
em formação, mesmo que tenhamos 
um Noviciado interprovincial.  O Espírito 
Santo foi um instrumento poderoso para 
ajudar as nossas Superioras maiores 
quando elas discerniram pela bifurcação 
em 1991. Agora as Irmãs na Índia 
precisam continuar a discernir melhor 
para compartilhar seus recursos quando 
a  Índia enfrenta estas novas realidades 
cada dia.

Não importa o que o futuro reserva para 
nós, hoje, em 2016, daqui a 25 anos 
mais tarde; também lembramos que 
as Províncias de Pachmarhi e Nagpur 
se bifurcaram mais tarde em 2008, 
formando novas Províncias de Tanmaya 
e Nirmala. Então, hoje orgulhosamente 
estamos como quatro Províncias na 
Índia mantendo nosso carisma com 
orgulho e integridade como um fogo 
para as gerações futuras. Com um 
grande senso de gratidão em nossos 
corações, agradecemos  a Deus pelo 
rápido progresso que as  nossas quatro 
Províncias têm feito à luz da comunhão 
que nos une como uma grande família do 
Pe. Jean-Pierre Médaille. 

ProvínCia/reGião/Missão

novas

 santas

Ir. Mary Basil Manadan Paravattil (74) Pachmarhi  23/09/2016

Ir. Catherine McNally (99) EUA  23/09/2016

Ir. Júlia Do Sagrado Coraçao Rabello (83) Brasil  04/10/2016

Ir. Luisa Teresa Solli (92) Itália  11/10/2016

Ir. Suzana Maria Possebon (102) Brasil  16/10/2016

Ir. Benilda Giacomet (90) Brasil  18/10/2016

Ir. Faustina Mary Kannikal (80) Nirmala  25/10/2016

Ir. Maria Clelia Leal Boff (87) Brasil  11/11/2016

Ir. Jeanne Louise Bonnefoy (90) França  27/11/2016

Ir. Natalina Cauz (84) Brasil  29/11/2016

Ir. Martin Paranilam (91) Tanmaya  30/11/2016
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Diversidade Cultural e 
Gestão de Conflitos 

A segunda sessão do programa 
“Diversidade Cultural e Gestão 
de Conflitos” foi realizada de 16 

a 26 de outubro de 2016, no Centro 
Internacional em Le Puy, França. Tive 
a graça de participar deste programa, 
criado pela Universidade de Ávila, em 
Kansas, EUA, para oferecer às Irmãs de 
São José, presentes nas diferentes partes 
do mundo, uma reflexão profunda sobre a 
vivência cotidiana nas comunidades e na 
missão.
O objetivo principal do programa é atingir 
Irmãs que atuam na formação inicial e 
jovens Irmãs. Irmã Patty Johnson, uma 
das idealizadoras do programa, assim se 
expressa: “Este projeto foi desenvolvido 
em resposta ao que as líderes globais 
das Irmãs de São José descrevem ser sua 
preocupação maior, ou seja, ajudar novas 
Irmãs a se incorporar em comunidades 
que estão rapidamente se tornando 
diversas étnica e culturalmente”.
Este programa tem como elementos 
essenciais: A comunicação não violenta e 
a resolução de conflitos; o Engajamento 
crítico com a diferença; o Papel da 
empatia para a compreensão das 
pessoas e as Relações corretas numa 
comunidade diversificada. É financiado 
por Hilton Grant e coordenado por Ir. 
Griselda Martinez Morales (Irmã de São 
José de Lyon - México) o programa está 
sendo uma oportunidade nova para 
muitas Irmãs refletirem e desenvolverem 
ações práticas na Vida Consagrada hoje.
Esta foi a segunda de cinco sessões 
previstas, com a duração de 10 dias 
cada uma. Este segundo programa teve 
como assessoras as Irmãs Glória Philip 
(Irmã de São José de Buenos Aires) e Ir. 
Janet Gagnon (Irmã de São José de Lyon - 
EUA).  O local escolhido para a realização 

Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Brasil

dos cursos é Le Puy en Velay, o lugar 
sagrado para as Congregações de São 
José, onde nasceu o Pequeno Projeto.   
Éramos 25 Irmãs vindas de 13 países: 
Estados Unidos, Argentina, México, 
Bolívia, Brasil, Senegal, Burquina Faso, 
Madagascar, Congo, Costa do Marfim, 
Haiti, Índia, Egito. Uma riqueza de 
diversidade: línguas, cores, sabores e 
sonhos se misturavam e com a linguagem 
do coração e da comunhão foi possível 
viver nesta diversidade com a comunhão 
do nosso Carisma comum.  Foram dias 
incríveis, vividos intensamente, que com 
certeza, vão marcar nossas vidas.
O aprendizado que nos foi proporcionado 
com a aplicação dos conteúdos, a 
convivência fraterna na diversidade de 
culturas, o sentir-se em comunhão com 
nossas Irmãs antecessoras, a energia 
que brota daquele lugar... Tudo se 
tornou sagrado e precioso para nós. Os 
conflitos que vivenciamos são, em sua 
grande maioria, gerados devido falhas na 
comunicação; temos dificuldade em ouvir 
atentamente. A pressa, a impaciência, 
o preconceito internalizado por não 
conhecer e acolher a outra, o outro, 
em sua diversidade, são alguns dos 
elementos que geram conflitos.  O desafio 
apresentado pelo programa é reconhecer 

esses sinais, identificá-los e trabalhar a 
comunicação não violenta e a cultura da 
paz. Nossas diferenças nos enriquecem 
quando identificadas como dons. Como 
Irmãs de São José assumimos um carisma 
que nos compromete a viver relação 
de Comunhão.  Através das partilhas 
realizadas sobre nossas realidades de 
missão, vida comunitária, serviço ao 
próximo fomos percebendo o quanto 
nossa Congregação está viva e atuante no 
mundo. Nosso carisma precisa continuar 
sendo vivido. O mundo hoje em crescente 
desordem política, social, econômica, 
espiritual necessita da nossa presença, de 
nossa ação. 
Ao concluir o programa, as participantes 
foram orientadas a desenvolver um 
projeto de aplicação do mesmo para 
grupos específicos de Irmãs em suas 
comunidades, Províncias ou Região.

Grupo de participantes da segunda sessão do programa “Diversidade Cultural e Gestão de 
Conflitos”

Ir. Deisi Toniazzo (brasileira) e Ir. Imelda 
Petean (argentina)
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Descoberta de Novos Mundos 

Por que você propôs esta 
experiência? 
Uma vez que os estudantes universitários 
na República Checa estão ansiosos para 
atravessar fronteiras para descobrir 
novas possibilidades, convido-os, uma vez 
por ano, para visitar Ratisbona,  a irmã 
cidade de Pilsen, nas proximidades da 
Baviera. O grupo deste ano foi bastante 
internacional, com 24 alunos checos, 10 
da Ucrânia e quatro da Rússia. Este ano o 
destaque foi uma visita ao maior hospital 
católico na Alemanha, que também está 
entre os 100 melhores hospitais do país. 
Dirigido pela Congregação de São João 
de Deus, que tem 27 dos seus 1500 

Ir. Gisela Heitz

República Checa 

membros na Alemanha, o hospital em 
Ratisbona é uma instituição de grande 
porte com 3000 funcionários.  O valor 
central para os Irmãos da misericórdia 
é a hospitalidade, que todos sentimos 
desde o início. Quase todos os estudantes 
não têm idéia do que o cristianismo ou 
cultura cristã são aqui autenticamente 
vividos no hospital cristão. Quando 
entramos em uma sala de oração na 
unidade de cuidados paliativos, alguns 
sentiram a atmosfera espiritual, enquanto 
outros riram disto. No entanto, todos 
ficaram profundamente comovidos 
com o respeito com que esses seres 
humanos, em toda a sua fragilidade, são 
atendidos.  Um estudante da Rússia me 
perguntou: “O que é essa unidade? Nós 
não conhecemos nada disso na Rússia”. 
Depois de ter aprendido sobre os 
cuidados paliativos cristãos, o apoio dado 
às famílias e o respeito pela vida humana 
até o fim, ela decidiu falar sobre tudo isso 
de volta para casa na Rússia.
O livro memorial, que tem uma página, 
da autoria da família ou do pessoal, para 
cada paciente que morreu na unidade 
de cuidados paliativos, causou uma 
impressão profunda sobre estes alunos 
que não estão familiarizados com uma 
visão espiritual do fim da vida.

Por que você foi para a Alemanha 
para ter essa experiência? 
Porque, como os alunos comentaram, 
“não temos hospital assim na República 

Checa”. …. (Isto é devido a regra 
comunista de 1948 a 1989.  Durante 
esse tempo, a fundação cristã da 
sociedade foi quase totalmente destruída 
e o ser humano era considerado sob  uma 
perspectiva totalmente materialista).

O que a surpreendeu na atitude de 
seus alunos?  
Enquanto caminhavam em silêncio através 
da unidade de terapia intensiva, eles 
foram tocados pela simpatia e ternura 
que são mostradas a cada paciente, 
muitas vezes ausente na República 
Checa.  Tendo visto a eficácia e tendo 
percebido o respeito, a responsabilidade 
e a espiritualidade em um lugar onde 
a vida está altamente ameaçada, eles 
perceberam que podem ajudar a mudar a 
situação “em casa”.

Quais foram os efeitos dessa 
experiência? 
Para alguns deles, a visita mudou sua 
visão sobre os seres humanos. Eles 
vieram a reconhecer que “Este é um bom 
lugar” com uma perspectiva diferente na 
vida, que sua própria realidade não-cristã 
não lhes dá. À tarde, quando visitaram 
lugares da espiritualidade, incluindo a 
catedral medieval, meus jovens visitantes 
estavam prontos para serem tocados 
por sua esfera espiritual por causa desta 
manhã especial. Cruzar fronteiras pode 
ser uma experiência “que pode abalar” 
ainda que seja muito enriquecedora.  

Estudantes universitários Checos 
aprendem o amor dos Cristãos

Em 27 de outubro, um grupo de 
estudantes da Universidade de 
Boêmia, em Plzen (Pilsen), visitou 
um hospital cristão em Ratisbona, 
Alemanha, com Gisela Heitz csj, que 
vive na missão na República Checa 
desde 1995, dando aulas na escola 
secundária católica, bem como da 
Universidade local.

O grupo de estudantes checos que visitou o hospital alemão com Ir. Gisela 
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Irlanda, novamente em uma 
missão: o óbolo da viúva que 
entusiasma o Senhor 

Volta à Tanzânia, depois de 12 anos, 
Irmã Marian Connor, 63 anos, o 
membro mais jovem da Região da 

Irlanda das Irmãs de São José e traz 
consigo toda a economia do ano para 
apoiar a missão. Irmã Marian, enfermeira, 
respondeu  ao apelo da Congregação e 
em 28 de dezembro estará em Msalaba 
Mkuu, onde a Comunidade trabalha para 
a promoção de mulheres e crianças. Foi 
pedido a ela dar  também uma ajuda 
semanal  no Pensionato de Songea que 
recebe mais de 50 adolescentes.
Em Dublin, Irmã Marian deixa sete 
pacientes, a coordenação de um serviço 
de cuidados domiciliares e a paróquia. 
Uma escolha mais que corajosa, quase um 
gesto absurdo, humanamente para além 
de toda a lógica, quando  comparado com 
a fragilidade do grupo a apoiá-la, que não 
só aprovou a decisão dela, mas também 
entregou à Congregação uma grande 
soma de dinheiro para apoiar a missão. 
Praticamente as economias de um ano.    
A Região da Irlanda agora tem 
apenas nove Irmãs, com média de 
idade avançada, distribuídas em duas 
comunidades. Uma realidade que 
tinha todos os motivos para olhar com 
preocupação o presente, para  querer 
manter para si a única esperança para o 
futuro que Irmã Marian representa e, em 
vez disso, optou para “dar tudo, tudo que 
tinha para viver,” como a viúva elogiada 
por Jesus no Evangelho.
Não podemos parar o Senhor! E por 
falar em Irmã Marian é claro que é ele a 
chamá-la para a África - comenta Irmã 

Ir. Mariaelena Aceti

Conselho Geral

Celine Duffy-.  Agora sou a mais nova, 
com os meus mais de 70 anos, vou ter o 
que fazer! “ As Irmãs, algumas das quais 
oferecem seus serviços em paróquias, 
enquanto outras, como Ir. Betty Derwin,  
lidam com o espiritual ao cuidar dos 
doentes no hospital adjacente, têm um 
coração apaixonado pelo anúncio do 
Evangelho e para a promoção da vida 
humana. “Todos os dias nos sentimos 
tocadas pelos grandes desafios da 
humanidade que ouvimos  na TV ou lemos 
nos jornais,” diz Irmã Mary Peter Raleigh, 
decana da Região.  Já não podemos 
responder pessoalmente como fazíamos 
antes, mas vamos manter-nos informadas, 
apoiando as que agora estão na 
vanguarda e trazemos tudo em oração “.
E da oração surge o zelo missionário e 
a generosidade que têm caracterizado 
os missionários irlandeses, em séculos 
passados, mas também no passado 
recente. “Eu nasci em Dublin, mas passei 

a maior parte da minha vida em missão 
fora da Irlanda - acrescenta Irmã Joan 
Margaret Kelly-. Eu estiva na Libéria 
durante a guerra, quando tivemos que 
escapar. Estou feliz que estamos de volta 
a África com Irmã Marian.” Irmã Sarah 
Goss, Coordenadora da Missão, nunca 
perde uma oportunidade para recordar 
com alegria as muitas aventuras de seus 
anos no Paquistão a serviço da formação.  
Irmã Eileen Silke também lembra que 
“nós mesmas somos  o resultado de um 
compromisso missionário de Irmãs que 
vieram de outros países não só no início 
da nossa fundação, mas até hoje existem 
entre nós missionárias que deram suas 
vidas no País de Gales e na Irlanda, 
como nossa duas Irmãs Joan “. Uma 
memória e um espírito missionário que 
se mantiveram vivos hoje, elas ainda se 
atrevem a ser, na fraqueza, testemunho 
de uma “Igreja em saída”, um exemplo 
para toda a Congregação.

Marian Connor de volta 
na Tanzânia com todas as 
economias da Região 

Ir. Marian Connor na frente.  Sentadas: Ir. Betty Derwin e Mary Peter Raleigh.  De pé: Irs. Celine  
Duffy, Joan Kuzhivelly, Sarah Goss, Eileen Silke, Joan Barnes e Joan Margaret Kelly



CSJournal  •  Ano 2016 - n. 5CSJournal  •  Outubro – Dezembro6

Voluntariado em um campo de 
refugiados na Grécia 

Nossa estadia em Katsika durou cerca 
de 15 dias, de 3 a 17 de agosto.  
Após o primeiro choque fomos 

capazes de caminhar muito naturalmente 
entre tendas, rochas, mulheres com 
véus e  enxames de crianças.  Nós 
fomos ajudadas pela comunidade de 
voluntários – jovens, quase todos falantes 
de espanhol e alguns poucos que falavam 
Inglês –, bem como os encontros da 
manhã para a coordenação e formação.  
Mas não foi possível permanecer em paz 
ou se acostumar com esta forma de viver 
nos limites do que é humano.
Além de nossa presença no campo de 
Katsika, demos tempo para o Yazidi.  
Pouco antes da nossa chegada, um 
grupo de cerca de 230 Yazidi deixou 
Katsika, um êxodo dentro do êxodo.  Eles 
provavelmente foram ameaçados dentro 
do campo.  Eles são perseguidos não só 
pelo ISIS, que matou milhares em 2014, 

Ir. Marirosa Orlando 
Irmãs de São José de Pinerolo, Itália

mas também dentro do Islã.  Felizmente, 
havia um antigo orfanato onde vivem, 
em quartos muito próximos.  Pelo menos 
quase todos eles estão vivendo em uma 
estrutura com paredes e um telhado. 
Mas mesmo aqui, como no campo, viver  
juntos torna-se cada vez mais difícil com 
o passar do tempo: o banho é difícil 
(inicialmente havia apenas 8 banheiros 
para 400 pessoas e 8 chuveiros com 
somente água fria. Agora em Katsika as 
coisas melhoraram um pouco, mas este 
não é o caso no campo de Yazidi, onde 
existem apenas dois chuveiros e eles tem 
água dentro do acampamento somente 
duas horas por dia.); eles são confinados  
em alguns metros quadrados; muitas 
crianças e diferentes necessidades.  Os 
ânimos são curtos.  Muitos Yazidi, adultos 
e crianças, nunca saem.  Nós nunca 
os vimos. Uma noite fomos convidados 
para jantar por Aurelio, um engenheiro 
de computação palestino que deixou 
Damasco depois que uma bomba matou 
todos os jovens que estavam jogando 
futebol com ele.  Ele passou pela Síria 
e pela Turquia a pé, carregando nos 

ombros, duas crianças.  Então ele tomou 
um barco para a Grécia. Parado pela 
polícia turca, ele se atirou ao mar, vestido 
de jeans e tênis e nadou por três horas. 
Ele chegou à Grécia um dia antes da 
assinatura do acordo com a Turquia para 
repatriar todos os refugiados.
Uma experiência final, mas não 
relativamente à importância.  Perto 
de Katsika, existe um hangar que foi 
transformado em um armazém/depósito 
para os cinco campos de refugiados na 
área.  É lá que passamos a maior parte 
do nosso tempo, uma vez que havia 
necessidade urgente de muitas mãos e 
muitos voluntários.  Sem a nossa ajuda os 
organizadores teriam permanecido com 
as coisas como estavam, guardadas sem 
qualquer ordem específica ou critérios.  
Sem organizar a comida de acordo com a 
data de validade e o vestuário de acordo 
com o tipo e tamanho, há o risco de não 
ser capaz de acessar rapidamente o que 
eles precisavam. Assim, passamos dias 
inteiros sob calor intenso (36° C / 97° F) 
debaixo de um telhado de metal, abrindo 
caixas, listando o conteúdo, dividindo as 

Em agosto deste ano, 
duas Irmãs de São José da 
Congregação de Pinerolo, 
na Itália, ofereceram-se 
para o campo de refugiados 
em Katsika, Grécia.  Este 
artigo dá uma pequena 
ideia desta experiência que 
muda a vida.

Nota da editora: 
A Congregação de Chambéry e 
CSJ Missioni, da Província italiana 
doaram juntos 3000 Euros que 
foram utilizados para comprar 
botas quentes, casacos e luvas 
para mais de 200 crianças.

Irmãs  Marirosa (fileira de trás – à esquerda)   e  Patrizia (fileira de trás – 3ª à esquerda) 
partilhando uma refeição com os refugiados   
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coisas, reembalando-as, colocando-as 
em paletes e organizando os paletes de 
acordo com determinados critérios.  Mas 
de vez em quando temos um pouco de 
chocolate.  Tínhamos água e um WC nas 
proximidades e música espanhola com 
o volume alto! Sem muito contato direto 
com os refugiados, o trabalho era pesado 
e não muito agradável, mas era o que 
precisava ser feito no momento.  Isto é o 
que significa ser um voluntário.
E nós continuamos aqui em Pinerolo – 
preparando caixas de casacos de inverno, 
cobertores, sapatos de inverno, cachecóis 
e chapéus.  E no final de outubro, no fim 
de semana de todos os Santos,  levamos 
tudo para o seu destino.

Organizando o depósito/armazém

Associados Participam de Obra 
de Misericórdia Corporal 

No dia 3 de setembro de 2016 
tivemos uma reunião dos 
Associados no Convento de São 

José, em Sagar, Madhya Pradesh, 
Índia, tendo em mente o tema  “Ano da 
Misericórdia”. Ir. Gertrudes falou sobre o 
amor misericordioso do Pai e discutimos 
as Obras Corporais e Espirituais de 
Misericórdia. Então, os membros 
decidiram praticar um dos atos de 
misericórdia corporal, como fizeram todos 
os anos, visitando a casa dos idosos 
dirigida pelas Missionárias da Caridade. 
No dia 25 de setembro, três irmãs, 
as Irmãs Gertrudes, Maria José, Maria 
Fernández e os Associados chegaram 
à casa dos idosos, que abriga cerca de 
35 homens: quatro acamados, outros 
completamente desamparados, incapazes 
de se alimentar sozinhos.
Os Associados realizaram uma celebração 
de oração com hinos e leituras da Bíblia 
e oraram pelos moradores e seus 

Irs. Gertrude Mampilly e Maria 
Joseph Cheruvil  
Província de Tanmaya, India

cuidadores - as Missionárias da Caridade. 
Depois da oração, um dos moradores 
compartilhou sua triste história. Ele foi 
um católico de Mangalore, era um oficial 
e bem educado. Como a história de Jó 
no Antigo Testamento - ele perdeu todos 
os membros de sua família, seu trabalho 
e tudo o que tinha e até mesmo sua fé 
em Deus. Depois de vagar de alguns 
anos, agora ele está nesta casa de 
idosos.  Ele é um paciente com câncer 

e usa muletas, tendo sido amputado 
um pé. Ele recuperou sua fé em Deus e 
entregou o resto de sua vida a Ele.  Nós, 
Associados e Irmãs interagiramos com ele 
e os outros, tomamos chá e saboreamos 
salgadinhos com eles. Foi uma experiência 
reconfortante para todos nós e ajudou 
a abrir os olhos dos associados 
para entender melhor o que significa 
compartilhar a misericórdia e compaixão 
de Deus com os necessitados.
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A História das Irmãs de São 
José Ganha Vida

23 de setembro de 2016 foi um 
dia muito aguardado pelo 
Centro Internacional das Irmãs 

de São José e do Institut Saint Joseph em 
Le Puy-en-Velay, França.  Este dia foi a 
abertura oficial dos arquivos e do Centro 
da História Viva das irmãs de São José.   
Desde 2008 o Grupo de Coordenação 
Global das Irmãs de São José tem dado 
atenção aos arquivos comuns das Irmãs 
de São José, trabalhando para ver o 
que iria ser preservado, catalogado e 
acessível. Ainda há muito trabalho a 
fazer, mas com a abertura do Centro de 
História Viva, Irmãs, LLPPs,  parceiros no 
ministério e o público agora têm acesso 
a um museu interativo, no qual eles 
podem rastrear a história das Irmãs de 
São José de 1650 até a década de 1970, 
ao mesmo tempo colocando-a em seus 
contextos históricos e eclesiásticos. O 
conjunto pode ser seguido em qualquer 
uma das cinco línguas principais usadas 
pelas Irmãs de São José em todo o 
mundo: Francês, Italiano, Inglês, Espanhol 
e Português.  Num futuro próximo a 
língua norueguesa será adicionada, 
graças à Província Norueguesa da 
Congregação de Chambéry. Todas as 
visitas serão organizadas pela Equipe 
do Centro Internacional, que está muito 
próximo. Tendo visto como o “Camino” 
(rota de peregrinação de Le Puy a  
Compostela) é apresentado em Le Puy, 
Ir. Nadia, a arquivista para o Institut, 
teve a inspiração de apresentar nossa 
história usando cenografia e passou dois 
anos trabalhando com uma equipe para 
projetar todos os aspectos. Porque ele 
traça a história da Igreja e da sociedade 
durante os primeiros 300 anos das 
Irmãs de São José, é uma maravilhosa 
ferramenta de ensino  O pastor de uma 
paróquia local e um professor do ensino 
médio mostraram seu entusiasmo e o 
valor desta cenografia, em seu desejo 

Ir. Barbara Bozak 
EUA

expresso de trazer os paroquianos e os 
estudantes para fazer a experiência desta 
apresentação interativa. A história da 
Igreja, do mundo e das Irmãs de São José 
ganha vida em uma visita ao Centro de 
História Viva. 
A presença de convidados de todo 
o mundo adicionou um significado à 
cerimônia.  O Grupo de Coordenação 
Global, que inclui representantes de 
três congregações internacionais (Lyon, 
Annecy e Chambéry) e membros do 
Institut Saint Joseph estavam presentes, 
assim como representantes das quatro 
Federações (França, Itália, Canadá e 
EUA), os Conselhos Gerais de Annecy 

e Lyon, numerosas Irmãs do Institut, 
dignitários locais e amigos. Entre os 
convidados de honra estavam Joseph 
Rogers e Joseph Falzone, dois curadores 
da Fundação Anna Maria Moggio, sem 
cuja doação significativa o projeto não 
teria sido possível.   Anna Maria Moggio 
foi uma católica devota e estudiosa de 
história francesa, o que torna este projeto 
uma verdadeira homenagem a ela.
Há grande esperança de que a abertura 
deste museu interativo irá atrair muitos 
visitantes e talvez algum apoio financeiro 
para continuar o trabalho necessário para 
proteger o tesouro que é encontrado nos 
arquivos das Irmãs de São José.

Ir. Valerie Van Cauwenberghe (Canadá)  e Ir. Sally Hodgdon (Chambéry) ouvem a carta que 
reflete a experiência das Irmãs de São José. 

Visitantes seguem a linha do tempo no Centro de História Viva das Irmãs de São José 
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Mais de 20 anos de dedicação 
aos pobres e doentes da 
República Checa 

Segunda-feira, 31 de outubro, 
em Praga, Irmã Jaya Matthew, 
missionária na República Checa 

desde 1995, recebeu o prêmio de 2016 
da Caritas Nacional numa cerimônia 
solene dedicada aos trabalhadores 
da Caritas que se distinguiram pela 
sua extraordinária contribuição para o 
desenvolvimento humano na atividade da 
solidariedade da Caritas. 
No palco, a presença do Arcebispo 
de Praga, Cardeal Dominik Duka, do 
Presidente e Diretor da Caritas Nacional 
e na frente dos embaixadores da Croácia, 
Itália, Iêmen, México, Palestina, Peru, 
Portugal, Rússia, Espanha e do Vaticano, 
a humilde Irmã Jayinka (“a pequena 
Jaya”) - como seus pacientes e seus 
amigos costumam chamá-la - manteve-se 
como um gigante.
O Comité para a atribuição do prêmio 
deu particular importância ao espírito 
que permeia o trabalho da Irmã Jaya. Isto 
vem da sua atitude fundamental de vida, 
da  sua personalidade e da sua fé. Na 
Diocese de Pilsen, os mais solitários e os 
mais pobres dos doentes foram recebidos 
pela Irmã Jaya com amorosa compaixão.
Estas pessoas são responsáveis pelo 
prêmio atribuído a ela. Elas reconheceram 
seu esforço contínuo e incansável 
para fazê-los sentirem-se à vontade 
como pessoas, homenageados em 
sua dignidade humana e tratados com 
o devido respeito. Alguns deles têm 

Ir. Mariaelena Aceti
Conselho Geral

desfrutado da presença amorosa e alegre 
por mais de 20 anos e testemunharam 
que, toda vez que ela os visitou, foi capaz 
de tirá-las de solidão e tristeza e devolvê-
los a uma atmosfera de serenidade. 
“Lembramos quantas pessoas ela 
acompanhou em suas horas finais,” diz 
Anna Srbová, uma colega. Existem muitas 
marcas de Irmã Jaya e seu ministério em 
Pilsen e nem posso imaginar tudo o que 
tenho obtido para as pessoas através de 
suas orações e seus sacrifícios.”
Desde 2008, a cada ano, oito homens e 
mulheres, um para cada diocese católica 
na República Checa, ganharam o prêmio, 
no curso de um grande evento de 
captação de fundos. Este ano, o concerto 
da Orquestra Sinfônica de Praga foi 
gravado e vendeu tudo. Cerca de 1.200 
pessoas assistiram “Meu país”, um ciclo 
de seis poemas musicais inspirados 
pela história Checa, suas lendas e sua 
natureza. A obra, foi escrita por Bedrich 
Smetana, famoso compositor checo da 
música clássica.
O 25º concerto de beneficência da Caritas 
Diocesana de Praga, no ambiente único 
da Câmara Municipal de Praga, levantou 
fundos para um hospital em Uganda. 
Este tesouro de art nouveau, situado no 
coração de Praga que contém obras-

primas de grandes escultores e pintores 
do século XIX, é o mais famoso edifício 
municipal de cidade. De sua varanda, em 
1918, os “pais fundadores” proclamaram 
a independência da Tchecoslováquia e em 
1989 seus cômodos  sediaram a primeira 
reunião entre o governo comunista e 
representantes do Fórum Cívico, a reunião 
que decretou o fim da ditadura comunista.
Nesta atmosfera solene,  estavam 
presentes durante a cerimônia de 
Irmã Jaya, o Diretor da Caritas, alguns 
amigos e, acima de tudo, Irmã Celine 
Kalathoor e Irmã Gisela Heitz, membros 
da Comunidade, juntamente com a 
abaixo-assinada (em nome do Conselho 
Geral), já expressaram sua satisfação e 
mencionaram quanto eles se sentiram 
orgulhosos dela.
Mas o que foi comemorado em Praga, 
naquela noite, vai além da Irmã Jaya; é o 
respeito pelo indivíduo e a consciência do 
seu valor e dignidade que vem da fé. Isto 
é o que a Comunidade das Irmãs de São 
José deu testemunho na República Checa, 
em meio aos muitos preconceitos de uma 
mentalidade pós-comunista em um país 
que, em nome de um ideal  igualitário, 
criou a discriminação e intolerância e na 
Europa é o país estatisticamente “menos 
religioso”.

Irmã Jaya Matthew entre os 
beneficiários do Prêmio Caritas 
da República Checa 2016

Ir. Celine, Jaya e Gisela com Sr. Jiri Lodr, Diretor da Caritas na Diocese de Pilsen
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Partilhando Nossa Missão na 
Tanzânia

A missão na Tanzânia é cheia de vida; 
ainda que sejamos poucas, estamos 
organizadas em uma Comunidade, 

presente em dois lugares: Songea e 
Msalaba Mkuu. 
Na vila Nambehe, Msalaba Mkuu, 
continuamos o trabalho com diferentes 
grupos com foco nas mulheres e 
crianças. O grupo de costureiras, 
“Mkomanile”, que visa construir o 
empoderamento da mulher, continua 
suas atividades, crescendo cada vez 
mais na independência, na capacidade 
de organização, o que gera uma 
melhor qualidade de vida através do 
retorno financeiro. A “Malharia”, grupo 
composto de jovens mães, que deixam 
a escola por conta da gravidez e cuidam 
sozinhas de seus filhos, tem crescido 
em número – há o segundo grupo de 
jovens que, adquirindo as habilidades 
manuais, conseguem certa independência 
financeira, melhorando a qualidade de 
vida, a autoestima e a perspectiva de 
uma vida melhor. No mês de agosto, 
elas receberam mais uma sessão de 
aprendizagem: atividades com algodão e 
confecção de tapetes em tear.
A escolinha infantil “Chekechea na Awali”, 
também cresceu; já são 106 crianças que 
este ano, como é tradição, brilharam mais 
uma vez na graduação da alfabetização. 
Tudo celebrado bem ao costume 
africano, com muita festa, comida, etc. 
Porém, constatamos mais uma vez, 
com alegria, como nossa escolinha tem 
se desenvolvido – é notável como as 
crianças crescem no conhecimento. 
Elas deram um show diante da plateia 
animada, mostrando alegremente tudo 
o que aprenderam durante o ano. Entre 
as sonoras vibrações dos familiares, as 
crianças leram, contaram, mostraram que 
tem noção de inglês, a segunda língua 
falada aqui e que até para os pais é difícil. 

Ir. Josiane Mota Coelho 
Tanzânia, África

Algo que nos 
entusiasma é ver como 
o objetivo de construir 
um trabalho conjunto 
na escola vem se 
concretizando. Todos 
os seis trabalhadores 
da escola, a 
coordenação de pais 
que são voluntários 
na escola, as Irmãs de 
São José presentes na 
vila assumem juntos 
a escola, buscam 
soluções, tentam juntos 
resolver as dificuldades. 
Ou seja, se sabem responsáveis pelo bom 
desenvolvimento da escola. E, cada ano, 
podemos celebrar pequenas conquistas, 
além da evolução da educação das 
crianças, desenvolver projetos de 
sustentabilidade, como a criação de 
galinhas, porcos, horta, máquina de moer 
grãos, etc. Todos são projetos financiados 
no início por organizações estrangeiras, 
incluindo as ligadas a nossa Congregação 
-  vale salientar a contribuição generosa 
de nossas Irmãs, que partilham o fruto 
de seu generoso trabalho -  mas que, 
após essa ajuda, são desenvolvidos e dão 
frutos. Sentimos que melhorou a interação 
com os pais, possibilitando uma melhor 
qualidade de ensino. Recentemente, 
a ajuda generosa de nossas Irmãs da 
França, além de contribuir com os grupos 
citados, possibilitou a criação de uma 

nova frente de trabalho: horta, atividade 
que as tanzanianas dominam bem, mas 
que, muitas vezes, não conseguem os 
recursos necessários para desenvolvê-
la. O objetivo do grupo é enriquecer 
a alimentação e melhorar a renda das 
famílias. São mulheres pobres, avós com 
netos órfãos, dos quais cuidam com 
pouquíssimas condições.
Todo esse trabalho é possibilitado 
pela generosa partilha financeira e de 
divulgação do trabalho realizado por 
nossas Irmãs, sobretudo as Italianas 
e Francesas. O que testemunha que o 
nosso ser missionário pode ir além de 
nossas limitações físicas, de saúde ou 
idade. Mostra que, sendo criativas e 
generosas, ultrapassamos distâncias 
geográficas e até culturais, participando 
diretamente nas áreas de Missão. 

Tanzanianas trabalhando na horta

Crianças da escolinha infantil “Chekechea na Awali”
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Comunidade Indiana: vida 
colorida pelo Patriarcado e 
Hierarquia 

De 22 a 26 de outubro, um seminário 
sobre ‘Construção de comunidade 
e liderança’ foi organizado em 

Pachmarhi, Madyha Pradesh, para as 
Irmãs da Província de Pachmarhi, que 
estão entre as idades de 30 a 50 anos.  
Esta faixa etária inclui mais de metade 
das Irmãs da Província.  Elas estão 
na Congregação há 10 até 25 anos e 
estão  totalmente envolvidas em vários 
ministérios.
No final do seminário o grupo veio com 
um perfil para suas comunidades que se 
centrou em grande parte na necessidade 
de um diálogo aberto e no respeito para 
com cada indivíduo. Entre os desejos para 
a Comunidade estão: uma comunidade 
que é centrada em Deus, um lugar onde a 
energia positiva emana de cada membro; 
um lugar onde Membros dialogam, 
em que o cuidar uns dos  outros e se 
comunicar com o outro é uma prática 
diária; um lugar onde todo mundo 
desfrute de igualdade, justiça e liberdade.  
A partilha de responsabilidades também 
desempenhou um papel importante 
na sugestão de que cada membro 
tenha sua vez de liderar a Comunidade 
através da partilha de suas habilidades, 
talentos, conhecimento e experiência num 
espírito de responsabilidade coletiva.  
Respeitar os direitos de cada membro da 
Comunidade foi considerado importante, 
assim como a necessidade de encontrar 
tempo para celebrar e relaxar juntos 
regularmente.
Para entender melhor esse perfil, é bom 
situar a vida de comunidade de religiosas 
no contexto indiano, reconhecendo que a 
hierarquia e o patriarcado são parte do 
fundo cultural indiano.
Um típico convento indiano tem um 
superior que assume muitas vezes o 
direito de decidir para a Comunidade. 

Ir. Navya Neelamvilail 
Província de Pachmarhi

As Irmãs de São José de Chambéry, na 
Índia, influenciadas pelo fato de que 
elas são parte de uma congregação 
internacional, acabaram com o termo 
‘Superiora’  há muito tempo e agora usam 
‘Animadora’, ou ‘Coordenadora’. 
Muitas congregações de religiosas na 
Índia, muitas vezes têm conflitos em 
suas comunidades locais. Nem todos 
os membros sentem que recebem um 
tratamento justo. Enquanto estudava 
em 2012, uma Irmã professa perpétua 
de outra congregação e religiosa há 18 
anos me disse, “Não tenho permissão 
para usar celular, mas há outras na minha 
comunidade que podem usar”. Outro 
exemplo é quando duas irmãs de uma 
comunidade local estavam viajando no 
mesmo trem, no mesmo dia. A Diretora 
da escola estava no ônibus com ar 
condicionado, a outra irmã na parte 
sem ar condicionado.  Como um país 
patriarcal, a cultura indiana em si apoia 
tal disparidade. A maioria das religiosas 
na Índia vêm de famílias com estrutura 
patriarcal. Como resultado, em muitos 

conventos indianos, apesar de existirem 
apenas mulheres, a vida em comunidade 
é colorida por valores patriarcais.   A 
Índia é uma sociedade hierárquica. De 
acordo com um ensaio de UK, “a Índia é 
a sociedade mais hierárquica do mundo o 
que, obviamente, tem um impacto no seu 
estilo de gestão.” Aqueles em posição de 
poder controlam direta ou indiretamente 
os outros membros. “Eu sou professora 
na escola e não tenho acesso para a 
conexão de internet comum,” comentou 
uma das Irmãs.

Esta disparidade é experiência não só 
dos membros mais jovens, mas o é por 
todos aqueles que não recebem uma 
oportunidade para manter a posição 
de ‘poder’ em suas congregações. Uma 
conversa íntima com qualquer Irmã 
irá revelar as lutas semelhantes que 
passam dentro de suas comunidades 
religiosas.   Os participantes do seminário 
expressaram seu desejo de fazer 
suas comunidades locais um lugar de 
comunhão e harmonia.

O grupo que participou no programa “Construindo Comunidade e Liderança”
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O que aconteceu nos Estados 
Unidos nas eleições de 2016?  

O circo acabou,  os animais estão 
seguros em suas jaulas e tudo 
o que resta é que o circo seja 

varrido e limpo.  Esta é uma descrição 
sarcástica, mas talvez verdadeira, da 
campanha presidencial e das eleições de 
2016 nos Estados Unidos.   A maioria dos 
americanos assistiu e ouviu em completa 
descrença como um candidato e seus 
suplentes políticos afundaram aos níveis 
mais baixos de bullying, intimidação e 
no malicioso e injustficado  prejuizo das 
pessoas.
Os danos infligidos por essa campanha 
e eleição se estendem bem além 
dos candidatos e dos dois partidos 
políticos.  Foram criadas duas sociedades 
emergentes que não sabem se comunicar 
uma com a outra  e são diametralmente 
opostas.  Uma sociedade está com raiva 
porque tem sido deixada para trás na 
busca pela prosperidade e culpa os 
outros por esta situação. Eles veem o 
rosto da sociedade mudar e estão com 
raiva e com medo da nova América 
que está emergindo. Seu instinto de 
sobrevivência significa que esta nova cara 
da sociedade precisa ser detida antes que 
se torne realidade.  A outra sociedade, 
embora não seja toda rica, nem branca, 
nem só de mulheres, acredita que 
vivemos em uma democracia, onde “todos 
os homens (e mulheres) são iguais e 
gozam da vida, de liberdade e da busca 
da felicidade.”  Racismo, preconceito e 
intolerância não têm lugar na sociedade. 
Dois principais fatores contribuíram 

Ir. Linda Pepe
EUA

para a perda de civilidade entre os 
americanos. Um é a natureza dos 
meios de comunicação sociais.  A 
natureza anônima de tweets e posts 
permite que indivíduos escrevam 
comentários odiosos, ignorantes, 
raciais, tiranizando que podem ser 
tweeted e re-tweeted para alimentar 
e atiçar  as chamas do preconceito 
e ódio. O outro fator é a raiva das 
massas esquecidas e ignoradas 
dos trabalhadores de classe média 
ou com baixos salários, com a sua 
raiva alimentada pela constante retórica 
que legitimou sua crença de que seus 
infortúnios econômicos eram o resultado 
direto das ações de outros.
Os meios de comunicação de notícias, 
anteriormente invocados para informar e 
educar, juntaram-se à atmosfera circense 
de sensacionalismo, desinformação 
e injustficado  prejuizo das pessoas, 
comumente referido como “jornalismo 
amarelo.” A representação real  foi 
substituída pelo desejo de classificações 
e vendas, com pouco ou nenhum 
pensamento para quem seria ferido pela 
história. No final, ninguém realmente 
ganhou essa eleição. O voto popular, 
o voto do povo, foi para um candidato, 
enquanto o voto eleitoral foi para o outro.  
Curar este país será a tarefa do novo 
Presidente, pois ele agora representa 
todos os americanos.
Nós, como eleitores, aprendemos alguma 
coisa com essa longa e vergonhosa 
campanha e enfrentamos o quanto somos 
preconceituosos como país? Ouvimos 
a nós mesmos e outros falarem sobre 
um muro, fechando nossas fronteiras e 

deportando milhões de imigrantes? Já 
vimos como é fácil incitar atos violentos 
com apenas algumas palavras ou tweets 
bem colocados? Qual foi o papel da 
religião neste resultado? Estas são 
algumas perguntas que dão origem à 
ansiedade no coração daqueles que 
entendem quão divisiva foi essa campanha 
e como será importante avançar, não com 
raiva ou desapontamento, mas de forma 
construtiva. 
Nosso país está precisando de cura e 
reconciliação, e ninguém reconhece isso 
mais do que nós, Irmãs de São José, que 
professamos ser este o nosso carisma.   
Respondendo a esta necessidade, as 
Irmãs de São José, nos Estados Unidos 
chamam para um Dia Nacional  de Oração 
pela Unidade e Reconciliação em 11 de 
novembro.  As palavras são, e sempre 
foram, as ferramentas mais poderosas 
que possuímos.  Podem curar, ferir, dividir 
ou unir as pessoas. Nos Estados Unidos, 
nós teremos que esperar para ver como 
nosso novo presidente usa suas palavras.  
Podemos apenas rezar para que as ele 
escolha sabiamente.


