
CSJournal
Congregação das Irmãs de São José de Chambéry

Março - Maio   •  Ano 2017 - n. 2

Francês

Inglês

Italiano

Português

Norueguês

ConSelho Geral Sumário

Ousar encontrar-se   

O Sacramento do Encontro foi um dos 
temas que emergiu em nossa última 
assembleia capitular realizada em 

2015, em Roma. Naquela ocasião, esta 
expressão chamou a minha atenção, pois 
me parecia um tanto estranha. Passei a 
ler a respeito e confrontei-me com uma 
bibliografia vasta, mas o mais interessante 
é que comecei a perceber como são 
difíceis e desafiadores os encontros. 
Geralmente, eles são provocativos, 
despertam curiosidade, medo, desejos, 
vontades, dor, discordâncias, paixão, 
crescimento. São os encontros bons ou 
menos bons que nos fazem avançar,  
enxergar novos horizontes, nos ajudam  
nos desacomodar,  crescer como pessoas, 
como comunidades, como nações. Neste 

ano, quando escolhemos “Ousar o Mistério 
do Encontro, Um Caminho de Compaixão”, 
como tema para o nosso Conselho Amplo, 
que se realizará em setembro de 2017, 
em Oslo, na Noruega, não creio que 
tínhamos em mente o significado profundo 
de cada uma das palavras: mistério, 
encontro, caminho, compaixão. Todas 
elas têm um significado profundo e com 
certeza, serão aprofundados por ocasião 
de nosso encontro. Mas, o que significa o 
vocábulo encontro? Por que temos tanta 
necessidade de encontros? O que impede 
as pessoas de se encontrarem? 
A palavra encontro é derivada do latim 
“incontro” e significa “em contro”, 
encontro de adversários, encontro de 
opostos. Neste sentido penso que tenha 
lógica a expressão popular: “os opostos 
se atraem e os iguais se repelem”. É 
o encontro com o outro diferente que 
nos faz avançar, a sermos competitivos, 

Ir. Ieda Tomazini 
Conselheira Geral
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a crescer e reinventar a história e o 
mundo. As pessoas, hoje, têm muito 
mais facilidades e meios de encontrar-
se que outrora. Há uma diversidade de 
meios de comunicação que facilitam os 
encontros virtuais em tempos reais. Há 
mais informação e acesso à educação, 
à cultura, à leitura, a possibilidades de 
encontros. Apesar disso, as pessoas 
parecem viver mais isoladas e ser menos 
interativas. As pessoas parecem mais 
apáticas e indiferentes a tudo o que 
ouvem, veem, sabem. Tudo parece estar 
ao alcance de todos e cada vez menos se 
sente a necessidade do outro enquanto 
ser humano. Há o desejo de encontrar-
se, mas não de comprometer-se. O 
encontro não deixa a pessoa igual, pois 
provoca questionamento, interação e 

exige comprometimento, saída de si. O 
verdadeiro encontro supõe uma interação 
e haja humildade, abertura e confiança. 
Hoje muitas famílias e muitas religiosas 
e religiosos vivem juntos, almoçam ou 
jantam juntos, rezam juntos, mas não se 
encontram. Não é a quantidade de tempo 
que define o encontro, mas a capacidade 
de “estar inteiramente presente” em cada 
momento do encontro. Muitas vezes a 
expressão do olhar, o silêncio, um gesto 
demostram mais a compaixão do que 
palavras. A postura de Papa Francisco é de 
alguém que, no quotidiano da vida, vai ao 
encontro das pessoas. Ele não espera por 
encontros programados para expressar 
a sua ternura, a sua compaixão, o seu 
zelo e amor pelo ser humano. Ele não 
teme confrontar suas ideias e convicções 

evangélicas com as ideias de políticas 
que escravizam e excluem as pessoas. 
Ele interage com cristãos e não cristãos 
numa relação de igualdade e defende 
os mais vulneráveis. Ir ao encontro do 
outro é sempre um desafio porque o 
outro é diferente e a discordância pode 
não ser muito agradável, mas com 
certeza promoverá crescimento. Em 
nosso encontro de setembro próximo, 
teremos a oportunidade de nos encontrar 
com pessoas muito diferentes. Seremos 
Irmãs de 13 nacionalidades diversas, 
com experiências e histórias de vida 
peculiares. Como podemos nos preparar 
para vivenciar este encontro?  Estaremos 
abertas a caminhar juntas, acolhendo as 
diversidades?

ProvínCia/reGião/Missão

Quebre a corrente – chega de 
violência

Pelo segundo ano consecutivo, o 
grupo de mulheres “Mkomanile”, 
que se localiza na Vila de Msalaba 
Mkuu, na Tanzânia, África, com o 

qual trabalhamos, organizou-se no grito 
contra a violência doméstica.  Como é 
costume entre as mulheres aqui, esse 
“grito” se faz através do teatro. Canções 
que objetivam passar a mensagem 
e dizer que se sabem portadores de 
direitos. Elas têm consciência e sabem 
que a cultura machista permite e até, em 
muitos casos, legitima a violência sofrida 
em casa. No entanto, conhecedoras dos 
direitos, as mulheres sabem que isso é 
ilegal e que a Tanzânia tem leis que as 
protegem como em qualquer outro país. 
O dia 14 de fevereiro, conhecido como 
“Valentine’s Day” – data celebrada em 
diferentes dias, dependendo do país, 
é mais do que o Dia dos Namorados 
para as mulheres da Mkomanile! É o 

Ir. Josiane Mota Coelho 
Tanzânia, África

dia para dizerem a seus maridos e/ou 
companheiros: “Nós os respeitamos, 
respeitamos os costumes tribais, mas 
desconhecemos o poder que nos bate, 
que nos subjuga, que nos humilha 
perante nossos filhos, perante a 
sociedade”.  Então, elas organizaram um 
evento no qual convocaram o povo da vila 
e as autoridades locais. Foi interessante e 
esperançoso ver a vila parar para escutar 
o grito das mulheres. Elas, de forma 
corajosa, encenaram a realidade pela 
qual passam, bem como expressaram o 
esclarecimento sobre os passos legais 
no combate a violência doméstica. Esse 
evento, numa vila isolada como é o 
caso de Msalaba Mkuu, realmente faz a 
diferença.
Porém, é desafiador saber que a violência 
doméstica em nossa realidade ainda 

é mais vivida do que falada. Sabemos 
que, embora tenham gritado contra essa 
realidade, as mulheres sofrem tal violência 
caladas e com frequência. Contudo, não 
se pode negar que é um grande passo 
que as nossas mulheres se levantem 
frente suas máquinas de costuras, através 
das quais sustentam suas famílias e, num 
ato público, dizem que estão cansadas de 
serem violentadas. 
É importante ressaltar que toda a 
arte que é produzida pelas mulheres 
tanzanianas e que é vendida, não só nos 
territórios africanos, mas que já chegou a 
países como a França, Itália e aos eventos 
internacionais das Irmãs de São José, vai 
acompanhada do grito que caracterizou 
o dia 12 de fevereiro de 2017, dia que 
antecipou o “Valentine’s Day”: QUEBRE A 
CORRENTE – CHEGA DE VIOLÊNCIA.
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Nenhum direito a menos!

O Brasil vive um momento tenso e 
delicado em seu sistema político-
econômico. Pode-se dizer que é 

uma das maiores crises já vividas no 
país. A população, revoltada contra as 
reformas trabalhistas e da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional, 
realizou uma paralização em massa 
no dia 28 de abril de 2017.  A greve 
foi avaliada com uma das maiores 
ocorridas na história do País. Centenas 
de categorias se uniram e foram para 
as ruas, com o objetivo de impedir 
as reformas.  Em todos os estados, 
trabalhadores foram para as ruas gritar 
contra um sistema que oprime, que 
privilegia poucos, que mata a população 
mais pobre roubando seu direito a 
educação, saúde, saneamento básico, 
segurança e vida digna. 
A Igreja no Brasil católica e evangélica, 
apoiou e incentivou a paralização. 
Representantes das Igrejas fizeram 
críticas públicas às reformas. O 
secretário-geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), e a 
presidente da Conferência Nacional dos 
Religiosos (CRB), além de diversos bispos 
e pastores, divulgaram nota de apoio à 
greve. 
“Participei dos manifestos pela convicção 
de que como cidadã, não posso me eximir 
de estar presente neste momento em 
que estamos sendo espoliados de nossos 
direitos conquistados a duras penas no 
percurso da história. Minha participação 
foi também uma resposta ao pedido 
dos bispos e de nossas organizações 
religiosas, as quais nos convocaram a 
participar reafirmando a Missão da Igreja 
e de nós, religiosas e religiosos,  na  
defesa do Bem Comum, da Justiça Social 
e da dignidade de vida para todos”, 
assim se expressa Ir. Cecília Berno que 
participou dos protestos nas ruas da 

Ir. Eliana Aparecida dos Santos 
Brasil

População nas ruas            

cidade de Caxias do Sul, sul do Brasil. 
Ir. Maria Ana Pinto, que também 
acompanhou as manifestações em Curitiba 
diz: “Participei com a intenção de marcar 
presença como Irmã de São José junto 
ao povo que está sofrendo. Estar junto 
com as pessoas nessa caminhada me deu 
uma emoção grande de ver que o povo 
não está com medo ou calado, que não 
aceita essas imposições, que só retrocede 
nas conquistas já alcançadas com suor 
e sangue. Nossa presença marca, pois 
o povo percebe que como Igreja e 
Congregação estamos com eles lutando 
por um País mais humano e solidário.” 
Outra Irmã de São José que se uniu ao 
povo nas ruas de Caxias do Sul foi Ir.  
Enedina Pierdoná. Para ela participar 
da mobilização popular foi viver mais 
de perto a luta, o esforço da classe 
trabalhadora. Foi ver a luz da esperança 
no final do túnel. A luz manifestada 
através do grito de socorro dos mais 
humildes: Jovens, mulheres, agricultores, 
educadores, operários... 
“Fizemos a experiência de nos unir a 
milhões de brasileiros em defesa dos 

direitos trabalhistas e previdenciários 
que correm o risco de serem extintos. 
Segundo os organizadores, nunca tiveram 
uma manifestação com a adesão de 
tantos movimentos e com um grande 
número de pessoas nas ruas, calculando 
de 8 a 10 mil pessoas em Campo Grande. 
Foi muito expressiva a participação dos 
jovens do Movimento Sem Terra, assim 
como do assentamento Eldorado onde 
moramos”, relata Ir. Maria Olga Pereira 
de Oliveira que participou, com sua 
comunidade, dos manifestos nas ruas de 
Campo Grande, região Centro-Oeste do 
Brasil. 
A população brasileira apesar de estar 
sofrendo com a realidade atual, é um 
povo de coragem, fé e esperança.  Sua 
luta em defesa da dignidade dos direitos 
adquiridos e da liberdade é a luta de 
todas as pessoas de bem. E esta também 
é a causa pela qual lutam as Irmãs 
de São José. Um país mais humano e 
justo somente será construído com a 
participação de todos na promoção de 
uma cultura de paz e justiça. Nenhum 
direito a menos!



CSJournal  •  Ano 2017 - n. 2CSJournal  •  Março - Maio 4

Agentes de Mudança 

Durante o ano passado, o Conselho 
de Educação da Arquidiocese 
em Mumbai, Índia, em parceria 

com a School Leaders Network (Índia), 
trabalhou com 19 escolas privadas 
para um Programa Piloto de Liderança 
de Sistemas. Líderes Nacionais para a 
Educação em Mumbai, Índia, foi pioneiro 
em um sistema que contextualizou 
metodologias de classe mundial para a 
melhoria da escola, incluindo modelos 
de liderança no ambiente educacional. 
Esta abordagem potencialmente de baixo 
custo, de alto impacto e sustentável 
para a melhoria escolar, trabalhou 
com líderes escolares de um conjunto 
de escolas e de diferentes juntas de 
afiliação. Nossa escola, St. Anthony 
Girls` High School, Chembur, Mumbai, 
foi um delas e nós foram emparelhados 
com St. Joseph Convento High School, 
Bandra, Mumbai, Índia. Ambas as escolas 
têm uma matrícula de cerca de 3.000 
alunos, incluindo os pobres e os ricos. 
St. Anthony e St. Joseph`s estavam 
lutando com alunos fracos. Assim, nós 
compartilhamos nossos métodos de 
classes de recuperação com atenção 
especial e vários métodos para aumentar 
a capacidade de aprendizagem dos 
alunos. Proporcionando oportunidades 
e dando incentivos para encorajamento, 
conseguimos avaliar nossos métodos 
com o progresso do desempenho 
individual da criança. Como escolas 
parceiras, trabalhamos com professores 
e alunos, compartilhando habilidades 
e conhecimentos através de várias 
atividades e sessões. Isto foi seguido por 
avaliação e feedback. O diálogo envolveu 
não apenas administradores, mas 
também professores compartilhando suas 
experiências.
Os líderes em áreas de alta pobreza 

Ir. Olinda Fernandes
Província de Nagpur (India)

neste programa enfrentaram muitos 
desafios - professores mal treinados, 
instalações inadequadas, estudantes 
altamente marginalizados - ainda que 
houvesse flashes de prática inovadora 
em cada esquina. Nós, os participantes 
sentiram que trabalhar com um par cria 
um espaço seguro para compartilhar 
os reais ‘pontos de pressão’ em nossa 
escola, e enfrentar objetivos atingíveis em 
conjunto.
A visão deste projeto piloto é construir 
a capacidade dos líderes escolares para 
fornecer treinamentos regulares de alto 
calibre de um para o outro e alcançar 
uma rápida melhoria na escola. Os 
líderes escolares estabeleceram metas 
mensuráveis usando dados escolares e 
se apoiaram mutuamente para codificar e 
compartilhar suas práticas de liderança. 
Refletindo sobre aspectos importantes 
do nosso Programa Piloto em Mumbai, 
aprendemos por que a Liderança do 
Sistema era uma ferramenta tão poderosa 
para a mudança.
O termo “Líder do Sistema”, trazia um 
propósito moral coletivo explícito: que 
nós, líderes, procuramos o sucesso de 
todos os alunos, não apenas os nossos. 
Assim, no coração do Programa de 
Liderança do Sistema em Mumbai, houve 
uma conversa de coaching regular de 
alta qualidade sobre a Prioridade de 
Melhoria Escolar do outro. Isso permitiu a 

resolução de problemas práticos, no local 
de trabalho e para um acompanhamento 
flexível e responsivo.
Quando o nosso programa inicial em 
Mumbai chegou ao fim, estávamos vendo 
o potencial dos líderes do sistema para 
assumir responsabilidades mais amplo 
de melhoria da escola. Surgimos como 
agentes de mudança, com relações 
fortalecidas, redes e habilidades para 
reconhecer e articular práticas efetivas de 
melhoria da escola.
Na nossa reunião de encerramento com 
os inspectores da educação, partilhamos 
as nossas experiências ricas e o grande 
impacto deste programa sobre os nossos 
métodos de aprendizagem e ensino. Não 
fomos meramente incentivados, mas 
desafiados a compartilhar esse programa 
com as escolas menos desenvolvidas e 
mal gerenciadas ao nosso redor. Nós, 
como equipe pioneira, procuramos fazer 
parcerias e chegar a escolas menos 
privilegiadas em nossa localidade e 
compartilhar nossas experiências através 
de projetos semelhantes, tornando o 
“ensino / aprendizagem” interessante 
e eficaz, planejamos caminhar a milha 
extra trabalhando juntos, compartilhando 
Nossos próprios recursos, pessoal 
qualificado e técnicas. Desejamos 
trabalhar e avançar unidos, rumo a um 
futuro melhor e mais brilhante ... sendo 
assim “Agentes da Mudança”.
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As Questões das Mulheres 
tendo Voz na ONU

“O empoderamento econômico 
das mulheres no mundo 
do trabalho em mudança” 

foi o tema principal da 61ª reunião da 
Comissão sobre o Status da Mulher, 
realizada na sede da ONU em Nova York, 
de 13 a 24 de março de 2017. Ainda que 
o  foco de muitas sessões tenham sido 
as mulheres na força de trabalho, muitos 
outros temas foram abordados, todos os 
quais envolvem o empoderamento das 
mulheres, conforme expresso pelo SDG 
5 - Alcançar a igualdade de gênero e 
capacitar todas as mulheres e meninas.
Um tema que foi abordado por diferentes 
grupos este ano é o da violência contra 
as mulheres, que assume muitas formas. 
Numa sessão sobre as Dimensões de 
Gênero da Escravidão Moderna, os 
participantes dos paineis observaram 
como a situação das mulheres imigrantes 
e refugiadas as coloca em maior risco 
de serem vítimas de tráfico. Em áreas 
que sofrem com conflitos ou desastres 
naturais, esta probabilidade se torna 
muito aguda. E, certamente, as mulheres 
pobres que buscam emprego caem, 
sem saber, nas mãos dos traficantes e 
se encontram escravizadas. Embora a 
escravidão e o tráfico sejam ilegais em 
todo o mundo, os traficantes muitas vezes 
escapam da acusação porque podem 
permanecer um passo à frente da lei e as 
leis não podem ser aplicadas através das 
fronteiras nacionais.
Grupos de mulheres em algumas áreas 
dos Estados Unidos e da Bulgária 
abordam a questão da violência contra 
as mulheres através de um sistema 
de monitoramento judicial. Quando os 
casos de violência doméstica, agressão 
sexual, tráfico de sexo ou abuso de 

Ir. Barbara Bozak
EUA

crianças são apresentados ao tribunal, 
um ou dois membros do público estão 
visivelmente presentes para monitorar 
tanto a substância do caso quanto o 
procedimento. Desta forma, o sistema de 
justiça é mantido nos mais altos padrões 
e a corrupção,  que pode levar à falta 
de convicção,  torna-se visível. Quando 
qualquer ação que possa ser intimidante 
é notada, são oferecidas sugestões para 
melhorar o sistema,  muitas vezes com 
resultados positivos.
Este ano, pela primeira vez na CSW, 
o Secretário-Geral da ONU, António 
Guterres, realizou uma reunião aberta 
com os representantes das ONGs. Ao 
falar de sua experiência como Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados, ele ressaltou a 
importância da paridade de gênero como 
resposta à violência contra as mulheres. 
Curiosamente, o Conselho de Segurança 
dá mais atenção ao tráfico de drogas do 
que ao tráfico de seres humanos, pois 
o primeiro é considerado um problema 
universal, ao contrário do último. Contudo, 

o tráfico de seres humanos é contrário 
aos direitos humanos e atinge os mais 
vulneráveis da sociedade, sendo muitas 
veze as mulheres como vítimas.
Durante o diálogo interativo sobre 
o empoderamento das mulheres 
indígenas, o tema da violência foi 
abordado novamente. Uma mulher 
queniana observou que certas formas 
de violência contra as mulheres, como 
abuso doméstico, casamento infantil 
e mutilação genital feminina, estão 
enraizadas na cultura. No entanto, disse 
ela, é imperativo separar a violência da 
cultura. Enquanto a Argentina e o México 
dizem que estão abordando a questão 
por meio de políticas públicas, nesses e 
em outros países a discriminação contra 
as mulheres indígenas persiste. Só com o 
empoderamento econômico e social, bem 
como uma voz mais forte no governo e na 
sociedade, tal como proposto pelo Plano 
de Ação da UE para a igualdade entre 
homens e mulheres, as mulheres terão as 
ferramentas necessárias para acabar com 
a violência que sofrem muitas vezes. 

Mulheres indígenas preparam-se para se dirigir às mulheres reunidas 
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Nossa Senhora Aparecida 
visita Vacaria

No ano de 1717 três pescadores, 
encontraram no rio Paraíba do Sul 
em São Paulo, Brasil, uma imagem 

de Nossa Senhora. A imagem era negra 
e comoveu os três pobres pescadores. 
Um dos pescadores, o mais velho, levou 
para casa a imagem,  diante da qual ele e 
a família começaram a rezar. Aos poucos 
o povo começou a afluir em grande 
quantidade à pequena casa do pescador, 
a fim de pedir graças e milagres à 
Virgem que “apareceu” nas águas do 
rio, Paraíba. Assim começou a devoção 
à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, que é considerada a padroeira 
do país.
Em 2017 a Igreja no Brasil está 
celebrando o “Ano Nacional Mariano”, 
que teve início na Solenidade de Nossa 
Senhora Aparecida, em 12 de outubro 
de 2016.  O Ano Nacional Mariano será 
concluído, em 12 de outubro de 2017, 
Solenidade de Nossa Senhora Aparecida. 
A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional 
Mariano no contexto das Comemorações 
dos 300 anos do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba 
do Sul.  A celebração dos 300 anos é 
uma grande ação de graças. 
Desde 2014, as dioceses do Brasil se 
preparam para esta comemoração, 
recebendo a visita da imagem peregrina 
de Nossa Senhora Aparecida. A imagem 
de Nossa Senhora percorre o meio 
rural, cidades e periferias, lembrando 
os devotos, os pobres e abandonados 
que eles são os prediletos do coração 
misericordioso de Deus. 
A comunidade que recebe a visita da 
Padroeira do Brasil, vive um tempo 
especial da graça de Deus, tendo 

Ir. Adelide Canci 
Brasil

oportunidade de aproximar-se de Jesus 
e entrar na dinâmica da Salvação. Este 
tempo de graça também aconteceu no 
Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em 
Vacaria, sul do Brasil, de 21 a 25 de 
março de 2017. Nossa Senhora Aparecida 
foi recebida com uma Celebração 
Eucarística, com a participação dos 
colaboradores do hospital, doentes, 
acompanhantes e pessoas da 
comunidade. A Imagem despertou muita 
emoção, alegria e gestos concretos de 
manifestação de fé. 
No decorrer dos dias que a imagem 
ficou no Hospital, ela visitou os doentes 
em seus leitos, andou pelos corredores, 
permanecia nos setores e a noite voltava 
para a capela do hospital. Foram dias de 
Ação de Graças, de pedir e de agradecer. 
Foram dias de muita emoção, pois as 
pessoas queriam tocar a Santa, rezar, 
conversar com ela. Dizer o quanto ela é 
querida, amada entre este povo simples 
e humilde, que sofre as consequências 
de uma terrível crise provocada por um 
sistema injusto de exploração, que o 
governo brasileiro não tem interesse de 
resolver.
Nossa Senhora foi saudada, passou de 

mãos em mãos, foi abraçada, beijada, 
ouviu muitas conversas, segredos, 
pedidos e orações. No olhar das pessoas 
que secavam as lágrimas, percebia-se 
a alegria ao receber Nossa Senhora 
Aparecida em nossa casa, em nossa 
cidade, em nosso trabalho. Para muitos 
que já visitaram o Santuário em Aparecida 
do Norte, São Paulo, ela veio retribuir 
a visita. Para outros simplesmente a 
alegria de receber pela primeira vez 
a inesquecível visita da Nossa querida 
Mãe Aparecida, Ela esteve entre nós, Ela 
esteve aqui. 
Nossa Senhora Aparecida veio até nós, 
por meio de sua Imagem Peregrina como 
mulher de serviço, e sua simples presença 
nos leva a perceber a importância da 
vontade de Deus.
A visita de Nossa Senhora Aparecida 
é uma forma de retribuir a visita dos 
romeiros ao seu Santuário, que hoje 
recebe um número superior a 10 milhões 
de peregrinos ao ano. É também uma 
maneira de ir ao encontro daqueles que 
ainda não tiveram condições de visitar 
a Casa da Mãe Aparecida. Mas que 
diariamente a invoca pedindo socorro nos 
momentos mais difíceis de sua vida.
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Vozes Indígenas na ONU

Este ano, que é o décimo aniversário 
da Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, o 16º Fórum Permanente 
sobre Questões Indígenas da ONU 
enfatizou “Não deixar ninguém por trás”, 
que é o foco principal dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. De 24 de 
abril a 4 de maio de 2017, os salões da 
ONU, em Nova York, ficaram com centenas 
de povos indígenas de todo o mundo, 
que, em seu trajes nativos e tocados de 
penas, trouxeram cor para cada parte dos 
edifícios.
Vários oradores observaram que, embora 
a Declaração tenha sido aceita pelos 
Estados membros, sua implementação 
ainda não foi realizada, com muitos 
países ainda precisando desenvolver 
leis e políticas que realmente protejam 
os direitos dos grupos indígenas. Joarez 
Saw, líder da comunidade de Munduruku, 
na região amazônica do Brasil, falou 
de como o governo está poluindo suas 
águas através do desenvolvimento de um 
projeto hidroelétrico que não ajudará seu 
povo de forma alguma. Armindo Goes, da 
Comunidade Yanomani no Brasil, relatou 
que o governo demarcou seu território, 
mas não se responsabiliza por protegê-lo.
 O chefe Perry e o chefe Hawthorne, de 

Ir. Barbara Bozak 
EUA

duas tribos americanas nativas, contaram 
que o governo dos EUA está mais 
preocupado em apoiar projetos com valor 
econômico do que proteger os direitos 
dos indígenas americanos daqueles que 
vêm ilegalmente para explorar o ouro e 
outros recursos.
Foi interessante e instigante ouvir esses 
povos, cuja própria existência está 
intimamente ligada à mãe-terra, falrm 
da água como o sangue-vida da terra. 
Através da poluição, da exploração dos 
recursos e da destruição da natureza, a 
terra, em suas palavras, ficou doente e 
está tentando curar-se reagindo através 
daquilo que chamamos de mudança 
climática. Eles trazem sua sabedoria única 
para a conversa de bem-estar ecológico. 
Isso foi parte da mensagem de Carolyn 
Bennett, ministra canadense de Assuntos 

Indígenas e do Norte, cujos comentários, 
durante a cerimônia de abertura, 
propuseram que aos grupos indígenas 
fossem dados uma voz permanente na 
própria ONU.
Seja da Polinésia, das Américas, da 
África, da Escandinávia ou da Indonésia, 
a mensagem repetida foi a necessidade 
de respeitar esses grupos e de prestar 
atenção à sua sabedoria. As conexões 
feitas entre os diferentes grupos em 
todo o mundo, juntamente com as 
medidas tomadas para se unir e falar 
como uma única voz, são resultados 
importantes deste encontro. A voz dos 
povos indígenas continua a ganhar força 
e sua sabedoria irá para ir além de seus 
próprios grupos. Assim ganharão o 
respeito que merecem e receberão os 
direitos sagrados da ONU.

novas

 santas

Ir. Mary Olivia Murray (103) EUA  01.03.2017
Ir. Mary Canisius Chakkalakal (79) Nirmala  05.03.2017
Ir. Maria della Presentazione (90) Itália  13.03.2017
Ir. Marie Emélie Chinal (93) França  19.03.2017
Ir. Carmelina Molinari (90) Brasil  24.03.2017
Ir. Lúcia Zandoná (75) Brasil  16.04.2017
Ir. Marie-Lucile Buthod-Garçon (88) França  19.04.2017
Ir. Marie Joséphine Ramel (98) França  12.05.2017
Ir. Lizia Pinto (62) Nagpur  17.05.2017
Ir. Marie Rubat (95) França  18.05.2017
Ir. Marie Raiwet (94) EUA  19.05.2017
Ir. Odile Velloothara (82)  Nirmala                       26.05.2017
Ir. Marina Lobo (91) Nagpur                        27.05.2017
Ir. Teresa Pasa (94) Brasil  29.05.2017

Um grupo de lideres indígenas da América do Norte e do Sul
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Missão Catequética nos 
Emirados Árabes Unidos  

No início do ano, apresentei uma 
palestra intitulada O Catequista 
como Líder Servidor no Século 21, 

a mais de mil catequistas em Muscat, 
Omã (27 e 28 de Janeiro) e em Dubai, 
Emirados Árabes Unidos (3 e 4 de 
Fevereiro).
A minha palestra fazia parte da 
Conferência de Formação Cristã realizada 
anualmente em Muscat (Sultanato de 
Omã) e em Dubai (Emirados Árabes 
Unidos) para capacitar e motivar os 
muitos catequistas que são responsáveis 
pela construção da fé de mais de 
10.000 crianças e jovens católicas. Este 
é um evento importante para os cerca 
de dois milhões de católicos em Omã 
e nos Emirados Árabes Unidos, que 
são cerca de 9% da população que é 
majoritariamente muçulmana. Quase 
todos os católicos são expatriados, 
trabalhadores convidados de outros 
países, com um grande grupo indiano 
entre eles. Estes católicos pertencem a 
uma das doze paróquias que existem lá, 
oito nos Emirados Árabes Unidos, quatro 
em Omã. Embora haja agora cerca de 
100 sacerdotes e 80 Irmãs servindo 
os católicos nas paróquias e nas nove 
escolas católicas nos Emirados Árabes 
Unidos, os leigos são um componente 

Ir.  David Delaney 
Província de Nagpur (Índia)

importante da vitalidade da Igreja. Eles 
assumem um papel ativo e de liderança  
nas aulas de catequese, na Liturgia e 
onde quer que o Reino de Deus precise 
para se espalhar e florescer. Fiquei muito 
satisfeita e muito impressionada com seu 
empenho apaixonado e com a energia 
positiva que esses catequistas inculcam e 
compartilham entre si.
Focalizando Jesus, o Líder Servo, fiz as 
sessões práticas, usando exemplos vivos 
e tangíveis para impulsionar a imagem 
e a missão dos Catequistas, que estão 
fazendo um ministério incrivelmente forte 
e maravilhoso nos EMIRADOS, onde há 
muito poucos sacerdotes e religiosos.
Mostrei o Papa Francisco como um 
modelo de líder servo, inclinando-se para 
servir e alcançar a todos, especialmente 
aqueles que estão na periferia e nas 
margens da sociedade.

Eu enfatizei que um Catequista é um 
discípulo próximo de Cristo que vai ao 
mundo para proclamar a boa nova. Este 
mandato só pode ser realizado com uma 
forte vida de oração e interioridade. O 
Catequista, como Líder Servo, precisa ter 
uma conexão estreita, íntima e vibrante 
com o Abba Pai, com Jesus seu Filho 
e com o Espírito Santo. Uma profunda 
experiência do Deus trinitário ajuda 
o Catequista a ser ousado, corajoso, 
inovador e dinâmico para alcançar 
crianças e jovens modernos
Este convite deu-me a oportunidade de 
encontrar nossas Irmãs que trabalham 
na paróquia de St. Mary e na Faculdade 
católica em Dubai. Fiquei extremamente 
feliz e orgulhosa de ver como as Irmãs 
Archana, Pushpika e Hazel estão 
conscientemente mantendo vivo o Carisma 
das Irmãs de São José nos Emirados.

Ir. David dirigindo-se aos catequistas


