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ConSelho Geral Sumário

Nadando contra a 
Corrente   

Ao refletir sobre os acontecimentos 
do nosso mundo e da nossa 
Congregação durante esses últimos 

seis meses, eu estava tentando ver 
com mais clareza a que estamos sendo 
convidadas a ser e a compartilhar com os 
outros neste novo ano, que já tem quase 
dois meses de idade. 
Em maio e junho passados, observamos 
como a presidente do Brasil foi retirada 
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“nuMa atitude de disCerniMento, 
esCutaMos atentaMente uMas às outras 
e à ação do esPírito do senhor entre 
nós…PessoalMente e CoMo ConGreGação 
eMPreGareMos todos os esforços Para 
CoMbater as Causas que GeraM injustiça, 
intolerânCia, violênCia, disCriMinação e 
exClusão.” (CaPítulo Geral de 2015)
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do cargo em meio a alegações de 
corrupção, e a Grã-Bretanha votou, por 
uma margem estreita de votos, para 
deixar a União Européia. Depois de 
uma campanha altamente publicitária 
e desumanizadora, Donald Trump, um 
homem extremamente rico com enfoque 
nacionalista, visão limitada e vícios 
profundos, foi eleito presidente dos 
Estados Unidos. Sua eleição seguiu um 
padrão semelhante a de homens com 
fortes opiniões nacionalistas sendo eleitos 
para liderar na Bolívia e nas Filipinas. 
Há projeções de que o mesmo poderá 
acontecer na França e em outros países 
da Europa ainda este ano. A perspectiva 
dessas escolhas parece ser de uma 
auto-preservação ou auto-protecionismo, 
valores em oposição direta ao que somos 
como mulheres de comunhão lutando por 
uma maior colaboração, inclusão, rede 
e solidariedade global. Verdadeiramente 
nestas realidades políticas, estamos 
nadando contra a corrente. 
Nesses mesmos meses, algumas 
de nossas Irmãs se envolveram na 
preparação e vivência dos Capítulos, 
explorando como, em cada realidade 
particular, podemos viver bem as decisões 
do Capítulo Geral de 2015. Ao ouvir 
as reflexões e discussões nos vários 
Capítulos da Índia,  nos Estados Unidos 

e na visita à Irlanda, experimentei uma 
forte vontade, entre as nossas Irmãs, 
de participarem mais plenamente no 
processo de discernimento para ambas 
as eleições e de escolher as áreas de 
enfoque para os próximos anos. Eu vi 
um compromisso mais profundo para 
ouvir atentamente e discernir onde 
nossa presença é mais necessária agora 
e ir para esta nova necessidade. Ouvi 
um desejo de aprender mais sobre a 
espiritualidade inaciana e compartilhar 
esses programas com os LLPPs e outros, 
bem como um compromisso de aprender 
mais sobre a vida dos refugiados e as 
causas da migração.
Após o furacão no Haiti e os terremotos 
na Itália, nossas Irmãs, em toda a 
Congregação, ofereceram assistência 
através de oração, mensagens, projetos 
criativos para arrecadar dinheiro 
e generosas doações pessoais, 
comunitárias e da congregação. As Irmãs 
de São José de Saint Vallier, no Haiti, 
sentiram que estávamos em unidade com 
elas.
Apenas durante o mês de janeiro, eu vi 
várias de nossas decisões do Capítulo 
em cores vivas. Nossas Irmãs no Brasil 
realizaram um seminário em Itu, São 
Paulo, para a Rede de todas as Irmãs de 
São José da América Latina e do Caribe. 

As participantes eram Irmãs de 60 anos 
de idade e mais jovens. Eles refletiram 
sobre o nosso carisma e espiritualidade 
e compartilharam sonhos para uma 
visão comum para o futuro. Nos Estados 
Unidos e em outras partes do mundo, 
nossas Irmãs e LLPPs participaram de 
grandes reuniões ou comícios pacíficos 
lembrando aos líderes do governo que 
os direitos e a dignidade de todos os 
seres humanos devem ser respeitados, 
independentemente da cultura, raça, 
gênero, sexualidade ou credo e que 
os refugiados e os migrantes devem 
ser bem-vindos. Agora em fevereiro 
nosso foco tem sido para aumentar a 
consciência sobre o tráfico humano, sobre 
a escravidão. Nunca devemos parar de 
testemunhar todas essas injustiças e 
devemos caminhar com aqueles que são 
vítimas dessas mesmas injustiças até que 
elas não existam mais.
Está mais claro agora, que enquanto 
nadamos rio acima em nossos vários 
países, o que nos mantém à tona é a 
corrente dinâmica criada por aqueles que 
estão nadando perto de nós. Então o 
que é que Deus está nos pedindo neste 
Ano Novo? Creio que é um convite para 
aqueles que ainda estão na praia para 
pular na água e para outros, que possam 
ir para águas mais profundas.

ProvínCia/reGião/Missão

novas

 santas

Ir. Lucinda Silveira Pereira (84) Brasil  16.12.2016

Ir. Denise Triquet (92) França  23.12.2016

Ir. Giovannina Carbone (94) Itália  05.01.2017

Ir. Chiara Fralicciardi (82) Itália  08.01.2017

Ir. Maria Sigrid Wittemberg (91) Noruega  16.01.2017

Ir. Xaveria Kanijirathinkal (86) Tanmaya  24.01.2017

Ir. Louise Henriette Petit (90) França  30.01.2017

Ir. Emilia Re (95) Itália  03.02.2017

Ir. Maria da Paz (96) Brasil  10.02.2017

Ir. Angela Theresa Parisotto (94) Brasil  11.02.2017
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A ONU  Foca sobre o Fim da 
Pobreza

A Comissão das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Social realizou 
sua 55ª sessão na sede da ONU 

em Nova York, de 1 a10 de fevereiro 
de 2017.  Como seu tema “Estratégias 
para a erradicação da pobreza para 
alcançar um desenvolvimento sustentável 
para todos”  indica, o desenvolvimento 
é verdadeiramente sustentável somente 
quando a pobreza termina em todas as 
suas formas.  O Encontro deste ano deu 
especial atenção aos mais vulneráveis, 
em particular a juventude e as pessoas 
com deficiência.  Embora a pobreza 
seja mais frequentemente definida em 
termos econômicos, é também uma 
realidade social, incluindo a falta de 
habilidades e a exclusão social.  É devido 
às “injustiças estruturais que privilegiam 
alguns, enquanto marginalizam outros” 
nas palavras de Guillermo Campuzano, 
o representante da ONG dos Padres 
Vicentinos. Tanto os funcionários da ONU 
como os representantes da Sociedade 
Civil observaram a importância da 
inclusão social para todas as pessoas, 
para que elas não só tenham as 
necessidades básicas, mas também 
alcancem a verdadeira dignidade humana.  
O Presidente do Conselho Econômico 
e Social da ONU disse que, enquanto a 
ONU pode orientar política e dar algumas 
orientações para a ação, as políticas 
sociais e econômicas que se dirigem 
à  raiz da causa da pobreza podem ser 
efetuadas apenas nos níveis nacionais e 
locais.   Esta é responsabilidade de cada 
país.  E o é da sociedade civil em cada 
país que precisa responsabilizar seu 
governo para atingir esses objetivos.
É importante notar que enquanto a 
pobreza extrema foi grandemente 
reduzida, que era a meta dos ODM 1, 
a pobreza relativa, ou o fosso entre os 
ricos e os pobres, está crescendo.   Isto 
é verdade em todas as nações, sejam 

Ir. Barbara Bozak 
EUA

elas ricas ou pobres.  Representantes 
de muitas países falaram das estratégias 
que usaram para reduzir a pobreza, 
bem como alguns dos problemas que 
enfrentam a este respeito.  Para a União 
Europeia, a elevada taxa de desemprego 
da nova geração precisa ser tratada.  
Costa Rica e Panamá falaram sobre a 
necessidade de “mapas sociais” para 
localizar os que vivem na pobreza e 
ajudá-los acessar os recursos existentes.  
Nigéria observou que programas que se 
dirigem à pobreza precisam ser locais e 
lidar com fatores subjacentes.
Enquanto os governos têm a 
responsabilidade de tratar e eliminar 

a pobreza, devem fazê-lo em parceria 
com grupos locais e indivíduos do local 
que conhecem a realidade e podem 
mobilizar os recursos necessários.  Cada 
situação é diferente, então a solução 
para o problema precisa ser moldada 
pela realidade local.  Os estudiosos, os 
governos, a sociedade civil reconhecem 
que as políticas devem ser adatadas ao 
ambiente e a informação local é essencial 
para o conseguir isto. A conversa 
continua enquanto a ONU e a Sociedade 
Civil trabalham com os governos para 
alcançar o SDG 1: “Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas em todos os 
lugares”.

Membros da sociedade civil numa discussão na ONU

Ouvindo o Painel de Alto Nível da ONU  
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Portadoras de uma tradição 
gloriosa

A cidade de Itu, no Brasil, berço da 
Congregação das Irmãs de São 
José na América Latina, acolheu, de 

26 a 31 de janeiro de 2017, o primeiro 
Encontro Internacional das Irmãs de 
São José com idade abaixo de 60 anos, 
noviças, postulantes e vocacionadas. 
O evento, que contou com cerca de 90 
participantes provenientes da Argentina, 
Peru, Bolívia, Haiti, Estados Unidos e 
Brasil, foi um grande acontecimento 
histórico na caminhada das Irmãs de 
São José da Rede Latino-Americana 
e Caribenha. O tema foi “Portadoras 
da Tradição” e foi assessorado por Ir. 
Griselda Martinez Morales (CSJ Lyon - 
México) e Ir. Glória Philip (CSJ Buenos 
Aires - Argentina). 
O encontro, planejado pela comissão da 
Rede Latino-Americana e Caribenha das 
Irmãs de São José, teve como objetivo 
proporcionar às novas gerações um 
aprofundamento da história, desafiando-
as a terem um olhar Latino-Americano 
sobre o Carisma e a Espiritualidade da 
Congregação, para que se sintam, cada 
vez, mais envolvidas 
em sua trajetória. 
Fazer uma releitura 
atualizada, não com 
o olhar de 1650 ou 
de 1859 (quando a 
Congregação chegou 
na América Latina) 
mas o do momento,  
o HOJE, o presente 
na HISTÓRIA. O 
desejo é de que 
“juntas possamos 
nos reconhecer e 
nos identificar como 
portadoras de uma 
mesma tradição nas 
diversidades das 
culturas e realidades 
do mundo. Presentes 

Ir. Eliana Aparecida dos Santos 
Brasil

em 50 Países, somos desafiadas a 
carregar o tesouro do Carisma com 
reverência e respeito. Foram muitas as 
oportunidades de expressar a riqueza 
do carisma e tomar consciência cada vez 
mais que nos nutrimos em uma mesma 
fonte”. 
O evento possibilitou ainda um mergulho 
em nossos Documentos Primitivos. 
Estudamos e rezamos a Carta Eucarística 
e as Máximas de um jeito novo, conectado 
com nossos tempos. As palavras que Pe. 
Médaille usou tem um significado místico, 
espiritual para cada momento da história.   
Nossa missão hoje é dar um significado 
novo às palavras de nossos textos 
originários. O apelo é para identificarmos 
o sentido místico, espiritual para nós hoje.  
A mística expressa em nosso carisma 
nos convida a uma profunda experiência 
de Deus. Possibilita uma experiência 
transbordante de comunhão e 
identificação com todo o cosmos. No 
encontro com Deus, buscamos o encontro 
com os outros, e aí experienciamos 
a conectividade e a comunhão. Esta 
experiência nos leva a viver com 
compaixão e misericórdia diante da apatia 
e desanimo que encontramos hoje no 
mundo. Temos um modelo a seguir que 
nos possibilita entrar nas realidades 
mais fragmentadas da humanidade e ser 

uma presença de vida. Nosso modelo 
é a Trindade. Ela é a imagem da dança 
da vida, Deus comunhão e comunicação 
total.  Entremos todos na roda da 
vida, no movimento de dar e receber. 
Vamos todos ao baile de Deus, assim 
viveremos o Projeto “Que todos sejam 
um”.  As assessoras nos convidaram 
a sonharmos juntas o sonho de Deus 
embaladas pela dança da vida, que nos 
coloca sempre em movimento.  E as Irmãs 
sonharam: Uma vida religiosa diferente 
com uma nova audácia formativa, com 
mais leveza na estrutura, organização 
e na vida cotidiana; um Projeto comum: 
na formação, na missão, criando 
comunidades intercongregacioinais; 
uma Vida Religiosa itinerante (que haja 
mobilidade entre as Irmãs e leigos 
para realizar esse tipo de experiência): 
um Assumir novos espaços de missão 
e urgências do povo; Continuar com 
os encontros internacionais (Latino-
Americano); Experiência missionária em 
outro país.
O encontro foi concluído trazendo 
presente a imagem da Primeira Cozinha. 
Para sonhar precisamos voltar ao início, 
voltar a nossa cozinha para manter 
nossas tochas acesas, para sermos fogo, 
iluminar. Ser vida para a Vida do mundo 
como PORTADORAS DA TRADIÇÃO!
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Testemunhando o Nosso 
Carisma 

Você já se perguntou o qual  é 
o valor verdadeiro do  nosso 
testemunho?  Às vezes a gente 

se sente como se fosse alguém perdido 
no deserto ou uma voz perdida em uma 
cacofonia de sons que ninguém pode 
ouvir.  Nós temos um valor de testemunho, 
e esta história  irá demonstrar este ponto.
Em 21 de janeiro de 2017, no dia 
seguinte à posse do Presidente Trump 
nos Estados Unidos, a organizações de 
mulheres garantiu licenças para marchas 
nas principais cidades dos Estados 
Unidos.  Muitas cidades através em todo 
o mundo realizaram marchas semelhantes 
para apoiar as mulheres. Estas foram 
marchas, não manifestações contra 
o Presidente recém empossado, mas 
marchas ou comícios para lembrar aos 
nossos funcionários eleitos, do Presidente 
aos nossos legisladores de Estado, que 
todas as leis que são promulgadas devem 
ser em benefício de todos no nosso país. 
Os manifestantes foram enviando uma 
mensagem clara, para os funcionários 
eleitos, que a linguagem dos últimos 18 
meses, a linguagem usada durante a 
campanha para Presidente dos Estados 
Unidos, tinha que mudar.  As pessoas 
nos Estados Unidos estavam cansadas 
da retórica divisionista e humilhante 
que alimentava o racismo, preconceito 
e desconfiança do outro. Estas marchas 
tiveram a participação de mulheres, 
homens, jovens adultos e famílias com 
crianças pequenas.  As milhões de 
pessoas que marcharam enviaram uma 
mensagem de que a dignidade humana 
e os direitos humanos devem prevalecer 
sobre a riqueza e o poder.
Neste mar de humanidade marcharam 
as Irmãs de São José e as Associadas 
(LLPPs), juntamente com muitas outras 
congregações de religiosas.  Fizemos 

Ir. Linda Pepe 
EUA

uma diferença com 
a nossa presença?  
Seja você o juiz.  
Na Assembleia 
Legislativa 
em Hartford, 
Connecticut, nós 
abrimos um banner 
que dizia “Irmãs 
de São José – 
Associados, Amigos 
e Vizinhos – Amar a 
Deus e ao Próximo 
sem Distinção”. 
Enquanto estávamos 
atrás de nosso 
banner, juntaram-se 
dezenas de milhares 
que vieram para a 
capital do estado 
para apoiar os 
direitos humanos e 
a dignidade humana, 
e nós nos sentimos 
humildes com o número de pessoas 
que se aproximaram de nós para dizer, 
“Obrigado, Irmãs, por estarem aqui.” 
Quando nós passamos por grupos de 
pessoas, elas aplaudiram porque se 
congratularam com a nossa presença 
na marcha.  O que fizemos foi muito 
pouco esforço, e apenas algumas horas 
do nosso tempo, mas todas nós que 
participamos nesse dia fomos embora 
com um pensamento comum – que foi 
importante que as Irmãs de São José 

estivessem visivelmente presentes neste 
ano, não só porque era o lugar certo para 
estar, mas porque se manifestou nosso 
Carisma de relacionamentos certo e de 
reconciliação.
Nunca devemos subestimar o valor de 
nossa presença quando estamos em 
solidariedade com os direitos humanos 
e a dignidade humana.  Na maioria dos 
casos, custa-nos muito pouco, exceto 
nosso tempo, mas o valor do testemunho 
não pode ser medido.

Ir. Barbara Mullen (esq.) e Linda Pepe (dir.) seguram o banner com duas Associadas

Associada Clara Ryan na manifestação
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Visita a um campo de 
refugiados 

Um campo em VENTIMIGLIA, província de 
Impéria, Itália.

Até não muito tempo antes, no 
campo, gerido pela Caritas, 
estiveram presentes entre 800 e 

1000 pessoas, transferidas das rochas. 
Dado o absurdo do alojamento, a Cruz 
Vermelha tem organizado um campo 
de contenêres em Bévera (cerca de 
900 pessoas). Visto do lado de fora, é 
bastante frágil.
Na estrutura  que visitei estão 
hospedados cerca de 130 mulheres 
jovens com crianças, principalmente da 
Eritreia; muitas estão grávidas;  uma, de 
sete meses, chegou no dia  18, depois de 
uma viagem de quatro meses, da Líbia,; 
estava em choque; a Caritas se interessou 
por ela e lhe enviou os seus primeiros 
socorros mas, quando a ambulância 
chegou, a moça se recusou a subir nela, 
com medo, muito medo, acumulado na 
dura experiência da viagem.
Vinte deles são menores; “inscritos” 
na Orta (estuprada); geralmente são 
enviados para a Europa pelas próprias 
mães ou raptados e se prostituem. 
Poucos são os homens: um afegão, um 

Ir. Graziella Zocchi
Congregação de Cuneo, Itália

sírio.
Os hóspedes vivem em áreas separadas, 
homens e mulheres com crianças; eles 
podem ter apenas três banheiros, 
no total. Este é o problema enorme 
esperando por sua solução. De resto, há 
abundância de roupa e comida, cuidados 
médicos; a Caritas garante médicos na 
sede. 
Os hóspedes fornecem sua própria equipe 
de limpeza e de ambiente; ajudam nos 
diversos serviços; eles podem ir e vir 
livremente (quando eles não escapam).  
Uma garota, hóspede deste estrutura,, 
que havia decidido ir para a França tinha 

morrido poucos dias antes, na Galeria, por  
um caminhão. 
Lá fora, no adro do igreja, existem muitos 
requerentes de asilo, na maioria jovens, 
que dormem lá também, e para quem 
a estrutura, por ordem do prefeito, não 
deve fornecer  absolutamente nada, 
exceto as sanções.
Desses campos, existem muitos na Itália 
e ainda piores porque até agora tem sido 
possível lidar melhor com a situação dos 
requerentes de asilo. 
Esperamos por uma ação rápida e eficaz 
para pôr fim a estas situações realmente 
dramáticas, quando não trágicas.

Ir. Graziella Zochi, membro 
da Comissão de Justiça e  
Paz da Federação Italiana, 
recentemente visitou um 
campo de refugiados na 
fronteira entre a Itália e 
a França. Neste artigo 
ela reflete sobre sua 
experiência.
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Um novo Broto na Vivência do 
Carisma

Um grupo de jovens da cidade de 
Pelotas, no interior do Rio Grande 
do Sul, Brasil, está realizando uma 

experiência nova. Denominado Leigos 
e Leigas do Pequeno Projeto Jovem o 
grupo é composto por jovens com faixa 
etária entre 15 a 22 anos sendo, a 
maioria, jovens universitários e alguns 
cursando o Ensino Médio. O grupo é 
orientado pelas Irmãs de São José da 
Comunidade Mãe Educadora, que atuam 
e realizam a sua missão no Colégio São 
José, na cidade de Pelotas. Os jovens 
se reúnem mensalmente e têm como 
motivação a Máxima do Pe. Jean Pierre 
Médaille “Assume corajosamente o que 
Deus deseja de ti.” 
O grupo é um espaço aberto e acolhedor 
para semear o sonho do Padre Médaille 
e torná-lo realidade nas diferentes 
expressões juvenis. Trata-se de um 
espaço alegre, de partilha da vida, de 
sonhos e esperanças no desejo de tornar 
conhecida e aprofundada a vivência 
e experiência do Pequeno Projeto. A 
metodologia participativa e envolvente 
propõe um novo olhar sobre a própria 
vida com desafios e possibilidades 
que conduz os jovens a desenvolver 
relações de encantamento consigo 
mesmo, com outros e com Deus. Todos 
os participantes atuam como lideranças 
juvenis na comunidade Igreja, como 
catequistas, ministros da Eucaristia, 
coordenadores de grupos e outros 
serviços e pastorais. A participação ativa 
na comunidade é uma das principais 
características deste grupo. 
Para dar início ao grupo, foi solicitada a 
colaboração de Irmã Arzila Pertile, que 
é membro da equipe que coordena os 

Ir. Ignes Cristina Malinoski, 
Ir. Marilene Marcon, 
Sabrina Rodrigues Ribeiro e 
Alan Sampaio Dias 
Brasil

Leigos e Leigas do Pequeno Projeto da 
Província das Irmãs de São José no Brasil. 
Ir. Arzila sugeriu que o grupo tivesse 
como referência o documento dos LLPP 
e outros materiais para desenvolver com 
segurança a sua organização como grupo 
em unidade com a caminhada que já 
acontece a nível de Brasil no trabalho com 
Leigos Adultos. 
Dois Jovens, membros do grupo, 
partilham suas vivências: 
 “Fomos desafiadas, a partir de nossa 
participação em um encontro vocacional, 
a que a nossa colaboração seria de 
partilhar a história e o carisma das Irmãs 
de São José. Eu, Sabrina, fui questionada 
sobre a minha participação, por ser jovem 
e por acreditarem que eu também seria 
Irmã, despertando a curiosidade dos que 
ali estavam. Logo, Irmã Ignes Crisitna 
Malinoski me apresentou como Leiga do 
Pequeno Projeto Jovem das Irmãs de São 
José, ideia esta que surgiu no momento 
de sua fala. Com essa apresentação, os 
jovens ficaram curiosos e interessados 
em participar deste grupo. Desde então, 
nos motivamos e nos articulamos para a 
construção de um projeto de encontros.” 
Sabrina Rodrigues Ribeiro
 “A vivência do grupo tem sido uma 

experiência profunda de oração, de 
silêncio, de reflexão e de partilha. Venho 
sentindo, a cada encontro, minha vida 
se tornar mais aberta ao Criador, ao 
mundo e de forma especial às pessoas. 
É uma possibilidade única de silenciar 
e sentir Deus agindo na minha vida e 
na minha história. Além disso, o grupo 
vem fortalecendo minha caminhada 
de jovem que vive nas comunidades 
seu batismo e sua missão. Quanto aos 
desafios sãos os de sempre: procurar 
tempo para participar dos encontros, 
procurar na correria do cotidiano, acalmar 
e agir segundo a vontade de Deus. 
Trilhar uma vida de oração e, sobretudo, 
formar unidade com as pessoas. Minhas 
expectativas são de que o grupo cresça 
e se torne mais unido, que possamos 
aprender mais sobre o carisma, a vivência 
e a missão das Irmãs de São José, e 
descobrir a cada encontro o projeto de 
vida que Deus tem para cada um de nós.” 
Alan Sampaio Dias 
Irmãs e jovens acreditam que é possível 
viver nesse grupo o ardor missionário e o 
compromisso de ser sinal de comunhão, 
unidade e motivação para os novos 
grupos de LLPP Jovens que poderão 
surgir. 
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Jubileu de platina em Itarsi   

Setenta e cinco anos foi um marco 
importante que viveu  a comunidade 
de Itarsi, Madhya Pradesh, Índia 

 O Jubileu de Platina da presença das 
Irmãs neste lugar foi comemorado de 23 
a 26 de novembro de 2016.
A Reverenda Madre Ludovic, com Ir. 
Tarsisius e Ir. Bernadette, chegaram 
em Itarsi, da França, em 1942, para 
educar os filhos dos funcionários da 
estrada de ferro. A Comunidade mudou-
se de uma casa alugada para outra e as 
classes foram parcialmente realizadas 
na casa do Sr. George D’ Souza, até elas 
pudessem comprar um lote de terra 
para si. As Irmãs foram ativamente 
envolvidas nos serviços sócio-pastoral, 
indo de casa em casa capacitando as 
meninas. A fim de atender os refugiados, 
o meio de instrução foi mudado para 
Hindi em 1952. Em 1956, pela primeira 
vez prepararam-se as crianças para a 
Sagrada Comunhão.
Em honra do ano jubilar, foram 
organizados vários programas. Estes 
incluíram o plantio de árvores na cidade, 
a homenagem a 75 viúvas  pobres e 
visitas  ao lar de idosos com roupas e 
comida. Houve  também acampamento 
médico e visitas à aldeia adotada pela 
escola bem como visitas a 75 famílias 
pela Comunidade das Irmãs.
Para a celebração do Jubileu, os alunos 
da escola apresentaram um programa 
que mostrava a missão da Comunidade 
Itarsi, desde o seu início. O destaque do 
programa foi uma forte mensagem para o 
empoderamento das mulheres. “Todos os 
pais que chegam transferidos para  Itarsi 
querem que seus filhos sejam admitidos 
na escola St. Joseph,” disse o Convidado 
principal, que é membro do Parlamento 
Indiano. “Não é a mais sofisticada 
infraestrutura que os atrai, mas a 
educação de qualidade e a presença das 
Irmãs que estão empenhadas em valores 
como base em educação”.

Ir. Staniya Kottuthundyil 
Província de Pachmarhi

Para honrar o falecido Sr. George D’ 
Souza e sua família, que ajudaram as 
Irmãs pioneiras, a procissão de entrada 
da missa do Jubileu começou da casa 
dele. A Eucaristia foi presidida pelo 
Arcebispo de Bhopal. Ele disse que 
se esta instituição tem crescido e se 
expandido nestes  últimos 75 anos, é 
porque as Irmãs estão cumprindo o 
plano de Deus para o povo de Itarsi e as 
Irmãs verdadeiramente trouxeram grande 
transformação e crescimento para esta 
localidade.
Um grande número de ex-alunos voltaram 
à sua alma mater. As sete décadas e meia 
que passaram testemunharam mudanças 
drásticas e crescimento. Ao lado da 
escola, as Irmãs hoje estão envolvidas 
na capacitação das mulheres através de 
Jivan Vikas Kendre, onde muitas mulheres 
pobres ganham seu sustento e abrigo. 
Elas também se engajaram no cuidado 

pastoral da população católica. Em 2001 
a missão das Irmãs foi estendida para 
as crianças de plataforma ferroviária 
quando Irmã Clara, com a ajuda de 
outras agências, estabeleceu o Centro 
de Reabilitação Jeevodaya para Crianças 
da Plataforma. Isto agora é organizado 
e gerenciado como uma comunidade 
separada.
A pedido dos pais, o meio de instrução 
mudou para o Inglês em 2000. Devido 
à falta de ajuda do governo, a escola foi 
totalmente privatizada. Foi um grande 
desafio para a gestão e o pessoal para 
fazer esta mudança.  Para atender às 
demandas do Conselho de Administração, 
em 2013 a escola foi transferida para 
uma nova localidade com mais facilidades, 
sob a mesma administração. Assim, a 
missão da Comunidade Itarsi continua 
crescendo e se expandindo atendendo as 
necessidades do momento.

Da direita: Bispo Leo, Irmãs Lilly, Alice e Annies na casa do Sr.  D’Souza

Estudantes  dramatizando a chegada das irmãs em Itarsi.
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Trabalhando para a Comunhão 
no Haiti

As Irmãs de São José de St. Vallier 
estão presentes no Haiti desde 
1958 quando quatro Irmãs 

canadenses começaram a viver o 
Pequeno Projeto no norte do país.  Desde 
aquela época, o rosto da Comunidade 
mudou, com apenas Irmãs nativas 
haitianas exercendo seu ministério em 
suas escolas e dispensários, respondendo 
às necessidades das pessoas.   Presentes 
em várias cidades e vilas, incluindo 
Cap-Haïtien, Saint Raphaël, Dondon e 
Gonaïves-Saint-Michel, todas no norte, as 
Irmãs trabalham incansavelmente para 
trazer esperança para as pessoas.
Na periferia de Cap-Haïtien, elas têm uma 
escola para mais de 800 alunas, do  pre-
jardim de infância até classes do 8º ano. 
A maioria das estudantes vêm de famílias 
pobres, muitas famílias monoparentais, 
que lutam para sobreviver.  As Irmãs dão 
sua atenção não só para as alunas, mas 
também para os pais que, muitas vezes, 
precisam de alguém para ouvir a sua 
história.  Neste bairro, que sofreu com a 
instabilidade política e social,  e portanto, 
conhece a violência, as Irmãs tentam 
espalhar amor cuidando do “querido 
próximo” com misericórdia.
Em Dondon, além de dirigir uma escola 
para quase 300 alunos, desde o pre-
jardim de infância até o 6º ano, elas têm 
um dispensário que recebe de 50 a 60 
pessoas diariamente.  As pessoas vêm 
da área rural e das proximidades de 
vilas para serem tratadas de AIDS e de 
tuberculose. Outros trazem seus filhos 
que sofrem de desnutrição.  Em face da 
pobreza extrema, as Irmãs tentam dar às 
crianças uma refeição na escola.  Para 
alguns é a única refeição que eles têm o 
dia todo.

Ir. Mimose Santilibert 
Congregação de St. Vallier

Além de sua presença nas escolas, 
as Irmãs têm um impacto positivo 
nas paróquias onde colaboram com o 
Padre para animar liturgias, preparar 
as crianças para os sacramentos e 
trabalhar com diferentes grupos.  Entre 
as necessidades a que respondem, elas 
cuidam de idosos indigentes, dando-lhes 
comida e remédios.  Elas tratam todos 
com dignidade e respeito, honrando-os 
como filhos de Deus.
Recentemente, elas foram convidados 
a assumir uma escola que as irmãs da 
Sagrada União tinham dirigido por quase 

trinta anos.  Aceitaram este desafio, 
certas de que abririam novos caminhos 
para o futuro mesmo que elas precisem 
trabalhar para serem aceitas pelo 
povo.  Esta escola recebe 695 crianças 
extremamente pobres da pré-escola até o 
9º ano.
Em geral, as Irmãs estão engajadas em 
áreas muito pobres, oferecendo educação 
e apoio  para aqueles que não têm nada.  
Elas consideram sua a missão de ser uma 
presença eclesial, vivendo o Evangelho 
onde há grande necessidade e vivendo o 
carisma na diversidade.
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Curso Profissionalizante para 
Refugiados 

No ano de 2016 o Centro de 
Educação São José, em São 
Paulo, em parceria com o Instituto 

Renner e Caritas, abriu curso de 
Costura Industrial para refugiadas. 
Essa iniciativa do curso de costura 
industrial veio através de indicação da 
Renner e da Caritas da Arquidiocese 
de São Paulo e é parte do projeto 
‘Empoderando Mulheres Refugiadas’, 
destas duas Instituições (realizado em 
parceria com o Instituto Renner, a ONU 
Mulheres e a Caritas da Arquidiocese 
de São Paulo) que acreditam que o 
Centro de Educação é um ambiente 
que propicia a acolhida de pessoas que 
sofrem.
O Centro de Educação São José atua 
no trabalho Social ajudando a pessoa 

Ir. Maria Sizílio 
Brasil

a gerir seu projeto de vida através de 
cursos de qualificação profissional. São 
selecionadas pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Anualmente são 
atendidos cerca de 700 adolescentes, 
jovens e adultos. 
Além das aulas de costura, eles 
recebem orientações sobre 
empreendedorismo, saúde e segurança 
no trabalho.  No curso de Trança Afro, 
manicure e pedicure, financiados pelo 
Fundo Global Missionário, recebemos 
também imigrantes que vêm para o 
Brasil em busca de melhorias de vida.
O nosso objetivo é capacitar jovens e 
adultos para o mundo do trabalho na 
área da moda e beleza por meio de 
técnicas relativas a cada módulo (corte 
e costura, técnicas de cabeleireiro 
manicure e pedicure, trança afro 
e estética) possibilitando que o 
beneficiário, ao final do curso, possa 
enfrentar o mercado de trabalho e 
aumentar a renda familiar.

O Centro de Educação tem mantido os 
cursos com uma demanda considerável, 
através dos seus beneficiários que 
os indicam para amigos e parentes 
o nosso serviço. Também mulheres 
vindas de Angola, Congo, África do Sul, 
Nigéria, Togo e Guiné Bissau participam 
da Escola de Costura para Refugiadas 
no Centro de Educação São José.
Os beneficiários saem dos cursos 
já com seu emprego através de 
montagem de seu próprio salão ou 
trabalhando em salões. Acredito 
que esse serviço que ofertamos a 
sociedade é de suma importância para 
a transformação social, pois ajudamos 
cada ser humano a desenvolver o seu 
empoderamento pessoal e social.
É uma alegria prestar este serviço 
em nome das Irmãs de São José que, 
sensíveis ao sofrimento dos refugiados 
que chegam ao Brasil, também 
ofereceram ajuda através do Fundo 
Missionário Global. 
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Membros do JPIC  de Lyon-
Annecy-Chambéry se 
Encontram

Membros do JPIC das três 
congregações de Lyon, Annecy 
e Chambéry realizaram sua 

primeira reunião em Nagpur, em meados 
de setembro de 2016. No início Ir. 
Rojamani (Lyon) e Ir. Avelar (Annecy) 
compartilharam sua experiência ao 
participar do evento da Federação de 
Estados Unidos e da reunião Global de 
JPIC CSJ; ambos foram realizados na 
Flórida em julho de 2016.
Como uma forma de conhecer umas às 
outras,  as participantes falaram de como 
cada uma faz o carisma vivo e relevante 
em seu ministério e através dele. 
Ouvindo as histórias diferentes, muitas 
das presentes foram profundamente 
inspiradas a ‘ir e fazer o mesmo’. Pessoas 
capacitadas iluminaram o grupo sobre 
diversos aspectos de ‘Monitoramento 
Baseado na Comunidade e  Planejamento 
dos Sistemas de Saúde.’
Isto criou uma consciência mais profunda 
de direitos e deveres 
e apontou para a 
importância de comunicar 
estas informações para 
que todos possam 
tirar pleno benefício 
dos vários esquemas, 
oferecidos pelo governo.   
Isto é parte do trabalho 
para a justiça que está 
enraizado no Evangelho 
e nos ensinamentos 
sociais da igreja. O 
compromisso com a 
justiça e a paz, com seu 
fundamento bíblico, é um 
modo de vida.

Ir.  Dorothy Beck 
Província de Tanmaya

Entre os temas abordados foram a 
Organização do Grupo e um Plano de 
Ação de como Avançamos Juntas. Nós 
desejamos nos manter conectadas com 
as outras  e nos  comunicar com nossos 
amigos e Irmãs regularmente.  Ficou 
claro também que, apesar da falta de 
organização em muitos níveis, muitas 
Irmãs estão engajadas em questões de 
Justiça e estão tendo um impacto no local 
em que trabalham. 
Uma vez que estamos conscientes de 
que não é possível para todos resolver 
cada problema, nos organizamos de 

acordo com os ministérios: pastoral, 
formação, educação, social, saúde e cura. 
Cada grupo se reuniu para discussão e 
planejamento que foi apresentado a todo 
o grupo como Planos de Ação.
No final dos três dias, o grupo observou a 
alegria e o benefício de estar  juntos como 
uma família LAC. Havia grande ligação e 
um espírito de família. A partilha profunda 
das que estavam presentes motivou todas 
a serem mais vibrantes em seu ministério.  
As participantes saíram com uma vela 
acesa, indicando que carregam sua luz 
até os confins da terra.
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Cheias de Energia para a 
Justiça  

A Marcha de Mulheres de 21 de 
janeiro de 2017, em Washington, 
foi iniciada por uma mulher, Teresa 

Shook, uma avó no Havaí. Com o apoio 
de três mulheres que são organizadoras 
veteranas e outras, a idéia de uma 
Marcha da Mulher se espalhou por todo 
o mundo.
Minha visão do lado de fora era de 
espanto e esperança. Cada grupo 
expressou uma energia eletrizada que 
só é possível quando tmuitos indivíduos 
levantam uma voz unificada para trazer 
à luz uma mudança necessária ou para 
proteger um bem. Alguns se uniram 
com foco nos Direitos da Mulher, mas 
os Direitos da Igualdade para toda a 
humanidade em todo o mundo foram 
proeminentes nestas marchas. Os 
obstáculos ao bem-estar da humanidade 
foram abordados por uma variedade de 
oradores. Os direitos das mulheres, os 
direitos civis, a desigualdade econômica, 
as alterações climáticas, o tráfico de 
seres humanos, a imigração estavam 
entre as questões levantadas nesta ação 
mundial. É muito difícil acreditar que todas 
as pessoas em todo o mundo são criadas 
para ser amadas e cuidadas por um 
outro com a ajuda daqueles escolhidos 
para serem nossos líderes no estado, 
na igreja e nos governos nacionais? 

Ir. Rose Marie Dubay 
EUA

Parece estar ficando mais difícil eleger 
aqueles que se preocupam com os menos 
afortunados em nosso mundo. Então o 
que deveríamos fazer? Juntar forças para 
protestar pacificamente como foi feito 
na Marcha das Mulheres é um caminho. 
Também é importante que não deixemos 
esta energia morrer, quando os direitos 
são tirados um por um. O silêncio pode 
ser uma resposta perigosa. Estamos 
dispostas a unir-nos com coragem contra 
o mal que lentamente continua a minar os 
direitos dos outros?
Aqui nos Estados Unidos, há várias coisas 
que podemos fazer em face do que está 
acontecendo. Podemos orar diariamente 
para que o coração de cada líder do 
governo seja tocado pela mão de Deus 
para agir com cuidado amoroso em vez 
de violência ou ódio. Nossas orações 

precisam incluir todas as pessoas, para 
que elas cresçam até uma compreensão 
profunda de suas responsabilidades 
sociais. Para além das orações, podemos 
contactar os nossos legisladores para se 
oporem à erosão dos direitos humanos 
e para que saibam que continuaremos a 
lutar pela justiça. E alguns podem apoiar 
estas questões juntando-se às marchas e 
aos protestos.
O que é importante, acima de tudo, é 
ficar com muita energia para a causa da 
justiça. Somente fazendo isso, agindo 
como um só e buscando a orientação de 
Deus neste esforço, podemos continuar 
a esperar que o amor de Deus venha a 
prevalecer. 
Que nossas energias permaneçam fortes 
e verdadeiras para o bem de toda a 
humanidade!


