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ConSelho Geral Sumário

O desafio da 
unidade na 
diversidade. Como 
estamos nós? 

Experimentamos mais e mais 
a necessidade e a beleza de 
“caminhar juntos” para enfrentar a 

complexidade do mundo de hoje. Na vida 
consagrada, como na sociedade, “não 
é hora para os exploradores solitários, 
é hora de equipes de corda e de 
comunhão”, lembrava aos consagrados Ir. 
Nicla Spezzati, ASC, na conclusão do Ano 
da Vida Consagrada.
Em um mundo que está ficando menor, 
graças à tecnologia e ao progresso 

científico, nós religiosos,  sentimos 
que não podemos mais ignorar o 
chamado para viver a unidade na 
diversidade. Comunidades multiculturais e 
internacionais, chamadas a testemunhar 
o sentido da comunhão entre os povos, 
raças, culturas, são, talvez, a única 
resposta que a vida consagrada pode dar 
ao medo de estrangeiros e o fechamentos 
nacionalistas do nosso mundo.
O Papa Francisco na verdade nos impele 
muitas vezes a não reduzir-nos a uma 
vida auto-consagrada, que mantém 
distâncias e multiplica distinções. Mas, 
você sabe, muitas vezes “entre o dizer 
e o fazer está a metade do mar”! Com a 

Ir.  Mariaelena Aceti
Conselheira Geral
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palavra todos concordam, mas quando é 
hora de passar das palavras aos atos, as 
resistências não faltam. 
O que nos dá medo? Certamente, 
antes de tudo, a nossa diversidade. Eu 
aprendi recentemente que, enquanto 
falamos de “intercultural”, não há 
problema. Mas quando começamos a 
falar de “diversidade”, isso dá medo! 
Por quê? Enquanto a cultura sempre 
se refere ao grupo, dentro do conceito 
de “diversidade” há a “diferença” e a 
diferença toca sempre a identidade do 
indivíduo, toca quem somos. Assim, nós 
queremos “adoçar” a diferença que nos 
assusta. Em um ambiente internacional 
que alimenta a intolerância e fortalece 
o nacionalismo, mesmo entre países 
vizinhos, não é difícil imaginar como, por 
exemplo, o pensamento da “Europa” é 
mais difícil hoje do que ontem.
Outras vezes é a complexidade do nosso 
tempo que nos faz ter  medo e, de fato, a 
nossa é uma época complexa. É o tempo 
do “homem e da mulher fragmentados” 
problemáticos e ainda assim, capazes de 
projetos.  Um momento estranho onde 

nenhuma resposta parece ser definitiva, 
mas sim um passo de um processo que 
você não sabe aonde chega. Mais uma 
vez, decidir participar, sem ter totalmente 
compreendido, sem saber exatamente 
quem nos tornamos, pode ser assustador.
Mas, apesar desses medos, viver uma 
espiritualidade encarnada no tempo e 
história, para nós, Irmãs de São José, 
envolve agora mais do que nunca a fazer 
escolhas concretas de unidades, como 
corpo-congregação, decisões que tocam 
as vidas de nossas comunidades e de nós 
Irmãs, redefinindo os limites de nossas 
províncias e os limites da nossa missão.
Dá-me grande alegria pensar que neste 
“processo”, nós já estamos lá. Eu acho 
que a escolha corajosa e clarividente 
do “ Brasil integrando”, penso na 
generosidade e no zelo missionário do 
programa de formação inicial na França, 
uma colaboração das províncias indianas 
e a província francesa. Penso com 
confiança nos brotos de colaboração 
e de vizinhança que estaão apenas 
surgindo entre as províncias européias. 
Eu acho que a comunidade internacional 

e inter-congregacional em Sudão do Sul, 
onde Irmã Grace Paul arrisca sua vida 
pelo amor do povo sul-sudanês. Estes 
caminhos de unidade nos ajudam a nos 
unir em projetos comuns de serviço, a 
lidar com a complexidade da visão de 
gestão de obras apostólicas, liberando 
energia preciosa para retornar para 
os subúrbios, para estar no lado dos 
“últimos”. Sentimos reacender o espírito 
missionário, para cuidar melhor de 
formação inicial e de ser presença de 
ternura em territórios assolados por 
conflitos.
Neste estilo de vida consagrada 
está presente o desafio de estar 
constantemente em caminho, em busca,  
a lógica dos pequenos sinais trabalhados 
em conjunto. As escolhas da Congregação, 
que acabamos de mencionar, contêm 
essa lógica, mas temos de continuar 
neste caminho. O mundo em que vivemos, 
e que nós queremos “amar e servir”, 
aceitando criticamente até as suas 
contradições, exige da vida consagrada o 
potenciamento das  sinergias em todos os 
aspectos da sua missão.

Vida Religiosa na China

A UISG, União Internacional das 
Superioras Gerais, começou uma 
série de “Conversas Informais” 

sobre a Vida Religiosa na China. O desejo 
é o de oportunizar um  espaço para troca 
de experiências  e aprofundar o diálogo 
sobre questões e temas importantes 
sobre a vida religiosa feminina em 
solo chinês.  A perspectiva  é a de 
criar uma atmosfera em que as líderes 
de diversas  congregações religiosas 
possam compartilhar conhecimento, 
experiências e esclarecer dúvidas ou 
fazer questionamentos a outras Irmãs  
que buscam ampliar sua compreensão e 
entendimento a respeito da vida religiosa 

Irmãs Sally Hodgdon e 
Ieda Tomazini
Conselho Geral

consagrada e do contexto sócio cultural 
e político num ambiente mais informal.  O 
primeiro encontro para tais “Conversas 
Informais”, promovido pela  UISG, foi 
realizado em 7 de junho de 2017,  na 
sede da UISG, em Roma. O tema foi “Vida 
Religiosa na China”.  Irmã Sally facilitou 
os trabalhos no turno da manhã e as 

Irmãs Ieda, Mariaelena  e Philomena, 
Conselheiras Gerais, participaram do 
encontro juntamente com mais de 75 
Irmãs, representantes de mais de quinze 
diferentes congregações internacionais.
Durante a manhã, as Irmãs reunidas 
compartilharam um pouco de sua história 
de presença congregacional na China 
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antes da Revolução Cultural de 1949, 
que resultou na expulsão de Irmãs de 
Congregações Internacionais. Nos últimos 
20 anos, várias destas Congregações 
enviaram novamente  para lá pequenos 
grupos de Irmãs a fim de estabelecer 
novas comunidades. O envio de Irmãs foi 
para atender ao convite de Congregações 
locais para auxiliar no processo de  
formação inicial e contínua das Irmãs. 
Outras Congregações, como a nossa, 
enviaram Irmãs para ajudar na orientação 
e dar apoio às Irmãs de maneiras 
diversas.
Uma das questões levantadas na reunião 
de junho, foi como as líderes religiosas de 
congregações internacionais poderiam, 
vivendo fora da China, contribuir para 
o desenvolvimento da vida religiosa na 
China. Outra questão foi, cientes das 
diversas realidades culturais, incluindo 
as consequências do comunismo, como 
ajudar as Irmãs na China a desenvolverem 
a confiança mútua, um aspecto essencial 
para a vida religiosa consagrada.
As Irmãs Sally e Ieda haviam recém 

voltado de sua última visita às Irmãs de 
São José de Handan,  na China, dois dias 
antes deste encontro. Ao ouvirem as 
partilhas realizadas no encontro de 7 de 
junho,  confirmava-se a crença de que há 
a necessidade de continuar encontrando 
formas de orientar e acompanhar as 
Irmãs no seu contexto sociocultural. A 
maioria das congregações iniciou sua 
caminhada há 10 ou 25 anos atrás. A 
referência de vida religiosa consagrada 
que muitas Irmãs têm é do pré-Concílio 
Vaticano II. Elas não têm bons  modelos 
de vida religiosa consagrada em suas 
áreas geográficas e têm dificuldades com 
relação à autoridade e à busca do bem 
comum. A maioria das congregações 
locais não recebe suporte financeiro das 
paróquias onde atuam. A sustentabilidade 
é uma das questões críticas para elas. 
Atualmente, são 38 as Irmãs na 
Congregação das Irmãs de São José de 
Handan. Suas idades variam de 22 a 
57. Elas estão organizadas em quatro 
comunidades locais, incluindo a da casa 
geral, na qual há uma comunidade de 12 

Irmãs. Sete Irmãs estão terminando seus 
estudos fora da China, na Alemanha, 2, 
na Itália, 3, e na França, 2. Outras duas,  
no Sul da China e uma em Shanghai.  Elas 
começaram a refletir sobre a abertura de 
um novo tipo de trabalho para ajudar na 
sustentação das Irmãs e da missão, além 
da contribuição financeira que recebem 
das paróquias onde atuam na pastoral 
e do fruto do trabalho que realizam na 
clínica.
Por ocasião da visita, nós, Irmãs Sally e 
Ieda, acompanhamos as Irmãs, facilitando 
o processo de discernimento no seu 
Capítulo Extraordinário de Eleição para 
a nova Superiora Geral, pois a anterior 
precisou ser substituída devido a uma 
doença grave. Nós também reunimos 
as Irmãs por faixa etária e ajudamos o 
Conselho Geral a se organizar de forma 
mais Colegiada, clareando suas funções 
e atribuições. Durante nossa estada 
com as Irmãs, percebemos um grande 
crescimento na abertura e no desejo de 
viver a vida religiosa consagrada de uma 
forma nova.

Solidariedade com Sudão do 
Sul
Ir. Ieda Tomazini 
Conselheira Geral

Uma das grandes graças de estar no 
Conselho Geral é a oportunidade 
de compartilhar das alegrias 

sofrimentos e esperanças de povos que 
deixam de serem apenas informações 
veiculadas pelos meios de comunicação 
social. Uma destas, está sendo a 
oportunidade de fazer parte do Conselho 
Administrativo da Solidariedade com o 
Sudão do Sul, cuja sede encontra-se aqui 
em Roma, junto a União Internacional das 
Superioras Gerais (UISG). O Sudão do Sul 
é país localizado na região norte da África 
e tem uma população aproximada de 11 
milhões de habitantes e, embora seja rico 
em recursos naturais, principalmente o 
petróleo, é um dos países mais pobres do 
mundo. 

Ir. Gracy (esquerda) com os estudantes

A Solidariedade com o Sudão do Sul é 
um projeto que nasceu em 2004, como 
resultado da reflexão sobre “Paixão por 
Cristo, Paixão pela Humanidade”, feita 
no Congresso sobre a Vida Consagrada. 
Na ocasião, os Bispos do Sudão do Sul 

fizeram um apelo às Congregações para 
ajudar na área da saúde, educação, 
agricultura e pastorais sociais, com 
a finalidade de preparar e capacitar 
lideranças. A insistência na preparação e 
capacitação de lideranças sul-sudanesas 



CSJournal  •  Ano 2017 - n. 3CSJournal  •  Junho - Agosto4

visa à autossustentabilidade de 
programas, projetos e processos. Ou seja, 
evitar a dependência de recursos fora do 
próprio país. Mais de 260 congregações 
responderam positivamente a este apelo 
e colaboram com recursos humanos e 
financeiros com este projeto. Atualmente 
são 26 os religiosos, de 18 congregações 
e de 16 nacionalidades diferentes, 
presentes em solo sul-sudanês. Entre 
estes corajosos religiosos, encontra-se 
uma Irmã de nossa congregação, Irmã 
Gracy Paul, da Índia. Os membros da 
equipe administrativa são incansáveis, 
sem mencionar o belo trabalho 
desempenhado por nossa Irmã e a 
capacidade de inserção nas realidades 
sofridas e perigosas deste país. 
Os constantes bombardeios – 
principalmente nas regiões de fronteira 
– intensificam o número de mortos 
e refugiados, além de fazer com que 
o governo do sul invista quase 50% 
das riquezas do país em armas em 
detrimento de investimentos em educação 
e saúde. Segundo Irmã Yudith Pereira, 
membro da Equipe Administrativa, que 
visita com frequência os Projetos em 
desenvolvimento em Sudão do Sul, 
Irmã Gracy é muito amada pelo povo, 
especialmente pelas meninas que são 
violentadas e abusadas. Elas encontram 
em Irmã Gracy a mãe terna, acolhedora, 
compassiva e companheira. Num 
contexto onde a confiança é crucial, 
elas encontram na Irmã o apoio que 
necessitam para ir curando suas dores 
e feridas. Para se ter uma ideia,  mais 
de 70% da população sul-sudanesa é 

analfabeta, número que se eleva entre 
as mulheres. As taxas de mortalidade 
infantil também são elevadas e o número 
de mães que morrem durante os partos 
é alto. Em torno de 7% das meninas sul-
sudanesas casam-se antes dos 15 anos 
e 42% por cento entre os 15 e 18 anos. 
Milhões de pessoas estão sem casa, sem 
trabalho e sem seus direitos garantidos. 
Estima-se que aproximadamente 45% da 
população não possua acesso a nenhuma 
fonte de água potável. A população sofre 
com a falta de hospitais – que na maioria 
dos casos oferecem péssimas condições 
estruturais e de higiene – e com o baixo 

número de profissionais da saúde. 
Na semana de 16 a 18 de maio, 
foi realizada a assembleia anual da 
Solidariedade com o Sudão do Sul. Um 
dos pontos de pauta foram os apelos 
às Congregações para partilharem 
também seus recursos humanos com 
este povo necessitado. Temos coragem 
de sair de nossas zonas de conforto e, 
profeticamente oferecer nossos dons e 
habilidades para preparar e capacitar 
líderes neste país? Como podemos 
desenvolver habilidades na resolução de 
conflitos para interagir em meios assim 
tão complexos?

ProvínCia/reGião/Missão

novas

 santas

Ir. Glória Inês Giraldini (80) Brasil  30/05/2017
Ir. Rose Marie Spezatto (94) França  05/06/2017
Ir. Ann Reardon (72) EUA  10/06/2017
Ir. Letícia de Maria Alves Galvão (92) Brasil  02/07/2017
Ir. Fidelis  Thompson (83) Nirmala  16/07/2017
Ir. Maria  Ignez Miranda (97) Brasil  29/07/2017
Ir. Dileta Flamia (99) Brasil  31/07/2017
Ir. Marcelle Agnès Mayet (96) França  10/08/2017
Ir. Angelina Maria Bortoloto (82) Brasil  11/08/2017
Ir. Marie Genevieve Point (97) França  13/08/2017

Ir. Gracy (esquerda) com os estudantes
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Projeto do BOIS JOLI  (continuação)

Por mais de um ano, a Casa do 
Bois Joli é o lar de membros da 
Associação do mesmo nome, dos 

quais 7 são Irmãs da comunidade. 
Chegando um após o outro, os leigos 
(9 incluindo 3 homens) tiveram vida 
variada: solteiros, viúvos, divorciados, 
avós, estudantes (2), aposentados 
ou ainda trabalhando, como Davi, 
que espera vender seu apartamento 
para se juntar a nós. As crenças são 
variadas: budistas ao lado de cristãos e 
os indiferente, em um grande respeito 
mútuo. Uma  pequena casa completa 
as instalações disponibilizadas para a 
Associação. Durante um conselho da 
casa, um morador perguntou se não 
seria possível acolher  os refugiados. 
Após a aprovação pela Congregação, 
está feito: a família Raribian, armênios, 
(pais e suas duas filhas Laura e Nune) 
vivem na casa São José, enquanto 
parte integrante da Associação. Eles 
foram oficialmente recebidos durante 
uma refeição compartilhada em março, 
e algumas semanas mais tarde, a Sra 
Raribian preparou uma refeição para que 
provássemos as especialidades do seu 
país. Cada residente secular assinou um 
contrato com a agência imobiliária que 
gere as instalações. Cada um é autônomo 
em seu estúdio, mas o gozo das áreas 
comuns: quartos, lavandaria e sala de 
passar roupa, biblioteca, sala e também 3 
estúdios são reservados para a possível 
recepção de nossas Irmãs, famílias e 
amigos dos residentes. A Congregação é 
representada no Conselho de Associação, 
oficialmente declarada,  por dois membros 
de direito. Os moradores participam na 
medida do possível, em um Conselho 
mensal em que é analisada a vida na 
casa. Uma refeição compartilhada, a cada 
15 dias, reúne todos os moradores que 
podem convidar alguém de fora.

Ir. Marie-Pierre Ruche
França

Os moradores foram convidados a propor 
atividades de acordo com os seus gostos, 
habilidades e conhecimentos que tiveram 
enquanto viviam fora. Assim, todos 
podem escolher de acordo com o tempo 
disponível e seus próprios interesses o  
que melhor lhe convém na lista abaixo. 
Algumas dessas atividades são abertas 
a pessoas de fora. Cada atividade tem 
uma pessoa de  referência. Entre as 
atividades estão: meditação secular 
semanal e “meditação da consciência” a 
cada 15 dias; oração de Taizé cada mês; 
jardinagem numa parte pré marcada pela 
casa; ouvir música toda semana na sala 
de estar;  ateliê de cozinha promovido 
por qualquer residente com as devidas  
competências; produtos de limpeza: 
como fazer seus produtos artesanais; 
a biblioteca está bem abastecida e um 
residente está encarregado dela; escrita / 
pintura: proposta por dois não-residentes, 
cada primeira segunda-feira do mês. Além 
disso, as salas são abertas para acolher 
grupos (Lotus das montanhas, catequistas 
do setor,  Simpósio filosófico).
Cada membro da comunidade é parte da 
Associação e, como tal, pode participar 
em atividades como qualquer outro 
residente. Os locais específicos (capela, 
sala de jantar, sala de convívio) que lhes 
foram atribuídos para permitir a vida 

em comunidade estão abertos para 
moradores. Aos poucos, cada uma se 
encontrou com as famílias residentes: 
filhos, netos cujos corridas  e risos 
ecoam em nossas paredes! As relações 
com os moradores são muito simpáticas 
e fornecem uma verdadeira janela 
sobre o mundo, e para os residentes, 
a descoberta da vida religiosa! O 
que dizer em conclusão? Esta é uma 
vida intergeracional, cross-cultural e 
intercultural. Por enquanto, os envolvidos 
nesta aventura estão felizes de viver em 
simplicidade, confiança e respeito mútuo. 
E a Congregação está feliz por ter aberto 
as portas de um lugar agradável para 
compartilhar com os outros o carisma de 
São José que nos foi confiado pelo Padre 
Médaille. 

Comunidade def Bois Joli : Irmãs Agnes Moussiere, Isabelle Razafiariosa, Marie-Pierre Ruche, 
Jacinta Jorgenson, Marie Christine Fayet, Marie-Thérèse Bonin e Pascale Peronier
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Voluntariado com a População 
de Rua

Realizo um trabalho voluntário com 
a população de rua em Curitiba, 
junto ao Serviço Franciscano 

de Solidariedade, coordenado pelos 
Freis Franciscanos. Este projeto é uma 
organização de assistência social com 
a missão de promover ações e atitudes 
de solidariedade com os empobrecidos 
e marginalizados, contribuindo para o 
exercício da cidadania e inclusão social. 
Nas quartas-feiras, trabalho na 
preparação de alimentos e ajudo também 
a servir as refeições para um número que 
oscila entre 60 a 80 pessoas, moradoras 
de rua.   Faz parte do atendimento a 
essa população, consultas médicas com 
profissionais de assistência social e 
advocacia, além de oferecer oficinas como 
fotografia e corte de cabelo. 
Nas segundas-feiras, ajudo no “brechó”, 
separando roupas, atendendo na portaria 
e na loja (venda), conforme o movimento, 
tendo em vista sempre o atendimento 
da população de rua. Toda a renda é 
destinada aos trabalhos desenvolvidos 
pelo Centro de Atendimento em beneficio 
aos moradores de rua.
É muito gratificante servir a essas 
pessoas. A equipe de orientação e 
assistência social é muito boa.  No 
entanto, o conhecimento da realidade e 
da vivência da população que mora nas 
ruas é um desafio. Esta missão exige 
abertura aos novos apelos que surgem 
dos grandes centros urbanos.
Em suas próprias palavras, várias 
pessoas atendidas expressaram sua 
apreciação pelos serviços oferecidos pelo 
centro e pelas variadas razões para a sua 
vida nas ruas:
“Era alcoólatra, a minha família não me 
aceitou, expulsou de casa fui para a rua, 
encontrei o centro de atendimento, parei 
de beber agora ajudo como voluntário e 

 Ir. Maria Ana Pinto 
Brasil

também outras pessoas a saírem deste 
caminho, sou daqui de Curitiba”.
“Estou com toda minha documentação, 
procuro trabalho e não consigo, então 
continuo morando na rua até que as 
coisas melhorem, vim do estado do 
Espírito Santo”.
 “Meus pais não aceitaram o namoro com 
este rapaz, então fugimos de Paranaguá e 
viemos recomeçar a vida aqui em Curitiba, 
mas não conseguimos nada a não ser 
uma garagem para a gente ficar à noite, 
mas mesmo assim vem outros e roubam o 
pouco que temos”.
 “Quando eu cheguei aqui, eu era uma 
pessoa bastante depressiva porque eu 

morei por quatro anos na rua. Eu era 
muito agressiva, desanimada e apagada. 
Com o passar do tempo eu mudei. Voltei 
à pessoa que era antes. Eu voltei a ter o 
gosto de viver”.
A solidariedade se expressa no 
acolhimento, no atendimento emergencial 
às necessidades básicas, nas atividades 
socioeducativas, na convivência fraterna, 
nos encaminhamentos para a rede 
socioassistencial do munícipio e na 
promoção dos Direito Humanos e Sociais. 
Também promovemos o exercício da 
cidadania por meios das participações em 
espaços de controle e reinvindicações de 
políticas públicas.

Ir. Maria Ana preparando as roupas para o Brechó

População de rua esperando para receber refeição
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“Kaire – Regozijai-vos” – 
Encontro Ecumênico em Praga

A pequena aldeia de Tuchomerice, nos 
arredores de Praga, na República 
Checa, organizou o encontro deste 

ano de KAIRE, em meados de junho. Tive 
o privilégio de ser uma das participantes 
que vieram de toda a Europa e durante 
cinco dias formaram um poderoso vínculo 
de unidade cristã. Foi uma assembléia 
muito heterogênea: K., um diácono 
na Igreja Episcopal Escocesa segue a 
simples espiritualidade evangélica de 
São Francisco de Assis, R. e I. da Igreja 
Evangélica Luterana vivem na fronteira 
polonesa alemã e trabalham pela 
unidade entre as nações, D. é membro 
da Igreja Reformada da Suíça envolvida 
na direção espiritual, especialmente para 
os jovens, EP, um diácono na Igreja da 
Escócia é casado e tem dois filhos ... Z, 
uma religiosa de Madagascar que vive 
na França, segue o caminho de Santo 
Inácio e serve os pobres em uma grande 
cidade e L. um diácono da Igreja da 
Inglaterra, que trabalha principalmente à 
noite com bêbados e viciados em drogas 
de rua para servi-los espiritualmente. 
J. da Irlanda, uma religiosa católica 
está ministrando com os refugiados e 
imigrantes. Outros participantes vieram 
da Itália, Eslováquia e Holanda. O país 
anfitrião, a República Checa, tinha apenas 
quatro participantes: um membro da 

Ir. Celine Kalathoor 
República Checa

Congregação das Pequenas Irmãs 
de Jesus que, como eslovaca, 
mora em uma comunidade 
em Praga, duas irmãs da 
congregação de São Carlos 
Borromeu que organizaram a 
Reunião e uma Irmã de São José 
de Plzen. Os participantes se 
comunicaram e rezaram em três 
idiomas principais: francês, inglês 
e alemão.
Em setembro de 1971, as 
mulheres que servem suas igrejas 
como diaconisas ou ministras 
ordenadas reuniram-se com 
as religiosas católicas, protestantes, 
anglicas e ortodoxas no Instituto 
Ecumênico de Bossey, perto de Genebra 
/ Suíça, para compartilhar seu profundo 
desejo de seguir Cristo no mundo de 
hoje. Eles chamaram sua organização 
KAIRE, a palavra grega com que o anjo 
cumprimentou Maria: “Regozijai-vos!” 
(Lucas 1, 28).
Ao longo dos anos, KAIRE está 
vivendo seu carisma ecumênico e sua 
própria graça espiritual que inclui três 
aspectos inseparáveis: a experiência da 
comunidade, a experiência de comunhão, 
a experiência de ouvir e compartilhar a 
Palavra de Deus.
O encontro em Praga foi, antes de mais, 

uma experiência de que existe apenas um 
DEUS, que “reúne tudo, nos céus e na 
terra, atrás de Cristo que está liderando 
o caminho e em quem todos somos 
reivindicados como os próprios deuses”. 
“(Efésios 1,10-11). O grupo teve a 
oportunidade de conhecer representantes 
de diferentes denominações, como a 
paróquia católica grega, a paróquia 
hussita, a igreja ortodoxa. Um destaque 
foi a visita à “Capela de Belém” em Praga, 
o lugar onde o reformador inicial Jan Hus 
no século 15 pregou o Evangelho em 
linguagem vernácula, algo inédito antes. O 
grupo aprendeu muito sobre a realidade 
das diferentes Igrejas na República 
Tcheca.

O grupo de língua inglesa

KAIRE é uma célula viva 
e interconfesional de 
pessoas, envolvidas em 
serviço monástico, diaconal 
ou ativo em sua Igreja 
e no mundo, movidas 
pelo Espírito, para uma 
conversão à oração, ao 
outro, à Unidade.

O logotipo de Kaire 
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Um Presente de Solidariedade 
em Duas Rodas 

Duas bicicletas elétricas. Este é 
o presente feito pela província 
italiana das Irmãs de São José de 

Chambéry a um grupo de oito refugiados 
africanos alojados em dois apartamentos 
na propriedade de Casaletto, em Roma. 
Os refugiados, atendidos pelos serviços 
dos Jesuítas de refugiados locais, são 
autossuficientes na medida em que têm 
empregos e fazem suas próprias compras 
de comida em mercearias locais. Foi triste 
vê-los gastando os sapatos enquanto 
caminhavam longas distâncias. Foi o que 
levou à idéia de lhes dar duas bicicletas 
elétricas. Assim, uma competição para 
arrecadar dinheiro surgiu entre as 
comunidades, parentes e amigos de 
Ir. Clementina e Ir. Mariaelena, que, 
por ocasião do 25º aniversário de sua 
profissão religiosa, expressaram o desejo 
de comprar duas bicicletas para nossos 
convidados. A ONG CSJ Missioni também 
contribuiu generosamente para este 
projeto de oferecer aos oito refugiados, 
agora em Casaletto, esses dois meios de 
transporte ecológicos.
As bicicletas foram dadas em 15 de 
junho, durante um aperitivo rápido ao 
ar livre sob a pérgula, já que foi durante 
o Ramadã e nossos amigos islâmicos 
não podiam comer nem beber nada até 
o pôr-do-sol. O Conselho Geral inteiro 
estava presente, bem como as líderes das 
províncias, regiões e missões européias 
que, chegando a Roma para uma reunião 
de 16 a 20 de junho, puderam participar 
neste momento familiar.
A província italiana oferece habitação a 
refugiados desde 2014, após a visita 
do Papa Francisco ao Centro de Refúgio 
Astalli, em setembro de 2013, onde 
convidou conventos para abrir suas 
portas aos refugiados. Desde então, 

 Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

muitas instituições religiosas decidiram 
acolher pessoas que estão na Itália por 
causa da guerra e perseguição em seu 
países.
O desejo das congregações de abrir 
sua porta aos refugiados atendeu às 
necessidades de um novo e inovador 
programa de semi autonomia para 
migrantes, chamado de “comunidade 
de hospitalidade”, que inclui nossos 
dois apartamentos em Roma. Através 
deste projeto, queríamos apoiar os 
refugiados na delicada hora de transição 
entre ser recebido no país e desapego 
completo da assistência. Este estágio de 
estabelecer relacionamentos e rotinas 
diárias pode ser decisivo para o sucesso 
do processo de integração. É por isso que 
agradecemos com entusiasmo o projeto 
de acolhimento de refugiados já presentes 
na Itália, que se beneficiaram de uma 
recepção inicial onde aprenderam a língua 
e obtiveram os documentos necessários. 
Estas são pessoas que estão dando os 
primeiros passos no mundo do trabalho 
e, portanto, precisam de um sistema de 
apoio para alcançar uma autonomia total.
Desde maio de 2014, oferecemos 
hospitalidade a mais de 14 homens e dois 

casais. A maioria foi da África (Mauritânia, 
Gâmbia, Eritreia, Mali, Senegal e Guiné), 
mas também alguns do Afeganistão.
Nossa província italiana trabalha em 
parceria com Serviço para os Refugiados 
dos Jesuítas para este projeto, 
compartilhando objetivos comuns. Embora 
sejam essencialmente independentes das 
comunidades religiosas, os refugiados, 
sozinhos ou com suas famílias, têm uma 
oportunidade real de entrar plenamente 
na sociedade. Ao mesmo tempo, como 
uma congregação, fomos desafiadas 
pela presença dos refugiados e fomos 
levadas a considerar como nosso carisma 
pode ajudar enquanto enfrentamos esse 
desafio contemporâneo

Dois dos Refugiados com Ir. Sally (Superiora Geral) e membros da Província italiana:  Irmãs 
Terenzia, Maria Luigia, Rosalba e Rafaella
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Cristãos na Índia 

O bispo Raphy Manjaly, da diocese 
de Allahabad, Uttar Pradesh, 
em sua recente visita às Irmãs 

na Casa Provincial, em Pachmarhi, 
Madhya Pradesh, falou sobre o aparente 
preconceito contra os cristãos expresso 
pelo Ministro principal de Uttar Pradesh, 
o estado mais populoso da Índia . 
Quando os bispos de Uttar Pradesh lhe 
fizeram uma visita de cortesia, depois 
de sua eleição, o Ministro principal Yogi 
Adityanath disse: “Vocês precisam reduzir 
as taxas e tornar suas escolas acessíveis 
para pessoas pobres também. Vocês 
precisam respeitar todas as religiões, 
para que elas, por sua vez, respeitem  
vocês. Não deve haver conversões de 
uma religião para outra. “
É verdade que as escolas particulares, 
pertencentes às congregações religiosas 
católicas estão além dos meios das 
famílias pobres. Reduzir as taxas não é 
uma opção fácil para elas, pois precisam 
de dinheiro para pagar aos professores 
um salário decente. Além da questão do 
custo, essas escolas privadas usam o 
inglês como meio de ensino, enquanto 
a maioria dos índianos fala apenas sua 
língua local. Na verdade, em muitos 
casos, existem escolas médias locais para 
crianças pobres paralelas às escolas 

Ir. Navya Neelam 
Província de Pachmarhi, Índia

Vestido com roupas de açafrão à direita está o ministro principal de Uttar Pradesh. À esquerda é Bp. Raphy Manjaly junto com os outros bispos, 
sentados no gabinete principal do ministro

privadas médias inglesas, enquanto 
muitas dioceses têm escolas médias 
locais. Os planos criativos para educar 
crianças mais pobres são um problema a 
ser abordado pelas escolas em questão.
A questão do respeito por outras religiões 
e conversões, levantadas pelo ministro 
principal, é uma questão criada pelo 
BJP, o partido no poder na Índia no 
momento. Em relação à conversão, é 
importante perceber que alguns grupos 
protestantes se aproximam da pregação 
em nome de Jesus e tentam impor sua 
fé a qualquer pessoa que vejam. Os 
católicos não têm controle sobre isso. 
“Aparentemente, o ministro principal (CM) 
não sabia a diferença entre católicos e 
outras denominações cristãs”, afirmou o 
bispo Raphy. Além disso, o cristianismo é 
considerado por alguns como opostos à 
cultura indiana.
O vínculo entre cristãos e cultura 
ocidental está enraizado na história da 
colonização, que terminou em 1947 com 
o fim do domínio britânico. Os britânicos 
eram cristãos de língua inglesa que 
encorajavam os missionários estrangeiros 
a adquirir terra e construir escolas. Isso 
levou ao desenvolvimento da classe média 
do país através de uma boa educação 
em inglês e, como resultado, a Índia 
conseguiu se conectar com o oeste. É 
uma boa educação que ajudou a Índia 
a ser o que hoje é economicamente. 
Hoje, embora os cristãos sejam apenas 
2,5% da população total da Índia, muitas 

instituições do país são de propriedade 
deles, especialmente das congregações 
religiosas. Assim, as instituições cristãs 
continuam a ter um grande impacto 
positivo sobre as pessoas da Índia.
O inglês é a lingua principal e comum 
usada por Irmãs e sacerdotes cujas 
línguas nativas podem ser diferentes. 
Então, quando eles são enviados para 
exercer seu apostolado em estados 
que têm uma língua local que eles não 
conhecem, eles encontram maneiras de 
realizar seu trabalho, mesmo sem poder 
interagir com a população local. Esta é 
uma das dificuldades práticas enfrentadas 
por Irmãs e sacerdotes na Índia, o que 
limita a sua capacidade de inculturar 
a sociedade local e serem totalmente 
aceitos pela população local.
Enquanto as instituições cristãs dão ao 
povo da Índia o melhor dos serviços, 
qualquer que seja sua religião, quantas 
Irmãs e sacerdotes se envolvem 
ativamente em questões sociais, e se 
sentem confortáveis com as práticas 
religiosas dos indianos que pertencem a 
outras religiões é uma questão.
O desafio para os cristãos é fazer uma 
mudança em suas estruturas, inventar 
formas e meios de se conectar mais e 
mais às pessoas comuns do país em vez 
de se isolarem em ilhas isoladas e nas 
instituições. Isso é realmente importante 
porque as pessoas comuns do país 
conectam o cristianismo às Irmãs e 
sacerdotes.
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Mulheres e Migração no 
Contexto Africano

O segundo evento em uma série 
focando religiosos e migração no 
século 21, a oficina Mulheres e 

Migração no Contexto Africano ocorreu 
de 06 a 08  junho de 2017, no Quênia,  
África Oriental. O conjunto foi organizado 
por seis organizações de religiosos que 
têm presença como ONGs na ONU, em 
Nova York: Agostinianos internacionais, 
Congregações de São José, Franciscanos 
Internacionais, Passionistas 
internacionais, Irmãs de Notre Dame de 
Namur e Vivat International (que inclui 
várias congregações).
Entre os cerca de 100 participantes 
estavam Ir. Josiane e Ir. Malathi, da 
Congregação de Chambéry, atualmente 
ministrando na Tanzânia, e Ir.Justine 
(Congregação de Annecy, ONG da ONU). 
Em solidariedade com as longas e árduas 
jornadas dos migrantes, Irmãs Josiane 
e Malathi escolheram viajar por terra 
para Nairobi, o que foi uma viagem dura 
e aventureira para chegar ao Centro de 
Retiro Dimesse.
Em seu discurso de abertura, Rev. Alfred 
Rotich, representante da Comissão para 
os Refugiados, Migrantes e Marítimos, 
reconheceu a importância de refletir 
conjuntamente sobre estas questões 
de grande preocupação e a elaboração 
de um plano de ação. Ele ressaltou a 
importância das palavras de Jesus: ‘O 
que você fez para um destes, o menor 
dos meus irmãos, você fez para mim’, 
à medida que o nosso mundo confronta 
o medo e a perda de vidas e de casas 
resultantes de conflitos e atos aleatórios 
do terrorismo. A missão da Igreja é para 
os mais pobres e os mais abandonados, 
que hoje inclui refugiados e migrantes, 
que não têm nada, apenas a sua coragem 
e a esperança de contribuir para a 

Ir. Malathi Vasogowda 
Tanzânia

Irmãs Josiane, Justine (ONG da ONU) e Malathi com 3 participantes africanos 

sociedade. Ele ressaltou a necessidade de 
mais promoção e conscientização sobre 
os refugiados e especialmente refugiados 
mulheres.
Entre os temas abordados foram o 
HIV / AIDS e migração, a promoção do 
direito dos migrantes aos serviços de 
saúde, eqüidade e justiça racial para os  
migrantes. Também ouvimos a história de 
Bihama Vedaste, um refugiado de Ruanda, 
agora um cidadão norte-americano 
naturalizado. Sua história foi assustadora 
e muito esclarecedora quando ele contou 
como ele lutou por sua vida depois de 
perder todos em sua família no genocídio.
No final, nós fizemos um plano de ação 
que abrange várias preocupações: 
a necessidade de treinar as partes 
interessadas, religiosas e outras, na 
dinâmica de migração e refugiados a 
fim de criar serviços de movimento e 
de defesa eficazes para os migrantes, 
refugiados e vítimas de tráfico de 
pessoas; inclusão de líderes de outros 
grupos religiosos e outras crenças em 

futuras reuniões; uso da rede existente 
para amplificar as vozes e aumentar 
a visibilidade para melhor envolver os 
governos e outras partes interessadas 
para ajudar os migrantes, refugiados e 
suas famílias.
A conferência foi um sucesso em muitas 
frentes. Ela revelou a profundidade da 
compreensão e da resposta religiosa 
africana para a migração e assuntos 
relacionados. Ela trouxe os participantes 
informações em matéria de migrações 
atuais, especialmente a partir da 
perspectiva africana. Foram  oferecidas 
maneiras de melhorar as respostas e 
defesa das bases locais utilizando nossas 
redes para melhorar os mecanismos 
de defesa da sociedade civil e os 
processos de governança da migração 
global. Foi um marco no estabelecimento 
de uma rede que está prestes a se 
tornar uma plataforma para a ação por 
grupos religiosos e parceiros que estão 
abordando questões de migração e 
desenvolvimento na  África.
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Minha Experiência no Exame 
Periódico Universal em 
Genebra

Tive a alegria, com a irmã Graziella 
(Federação Italiana), de participar 
Do Exame  Periódico Universal, em 

Genebra, no início de maio de 2017. Foi 
uma grande experiência.
No geral, eu diria que a Revisão 
Periódica Universal (UPR) é um “grande 
ferramenta” no momento “de uma doce e 
forte pressão feita de forma construtiva”, 
uma escola de paz e respeito mútuo 
dos estados de uma para com a outra. 
É também uma escola para nós, Irmãs 
de São José. Eu pensei que após as 
apresentações e discussões: “Uau! Como 
nossas comunidades seriam belas se 
elas também vivessem  ‘’ estas correções 
fraternas ‘’ entre os Estados!
Irmãs de São José na ONU, temos 
escolhido participar e contribuir para 
mudanças sistêmicas dos problemas que 
afetam o nosso mundo e especialmente 
aqueles que desfiguram o homem e 
violam sua dignidade. Então, precisamos 
desenvolver planos de ação concretos 
para reforçar a capacidade das nossas 
Irmãs na base e em diferentes países e 
continentes para compreender e celebrar 
a implementação das recomendações da 
RPU. Este entendimento e conhecimento 
permitirão, esperamos, iniciar uma 
interação positiva com elas e com a 
ONG na ONU, que é responsável, em 
colaboração com outras, de apresentar  
comunicações no quadro da UPR, bem 
com os responsáveis pela tomada de 
decisão responsáveis pela elaboração dos 
relatórios nacionais.
A presença na ONU pode fazer-nos viver 
plenamente a nossa vocação e carisma 
de Irmãs de São José porque o trabalho 

Ir. Jeannette Londadjim 
Instituto São José – Argélia

da ONU é composto essencialmente de 
“relações e comunicação.” “Pequeno 
Projeto” no coração da comunidade 
das nações, somos levadas a solicitar 
apoio técnico e outros dos  escritórios 
da ACNUDH e outras ONGs, vivendo 
constantemente esse movimento de 
“dupla unidade” em sentido figurado, bem 
como em uma direção real e concreta 
(de homem para homem, o homem a 
Deus, mas também com as autoridades 
altamente  colocadas do nosso país ou da 
ONU).
Em suma! Foi uma bela experiência que 
me fez tomar consciência da magnitude 
da tarefa e dos muitos desafios 
disponíveis para nós, se realmente 
quisermos  participar de mudança 
benéfica e sustentável para o nosso 
mundo, mas também para países onde 
estamos em muitas partes do mundo.

A UPR é um processo 
que analisa a situação 

dos direitos humanos em 
todos os 193 Estados 

membros da ONU. Cada 
nação em análise prepara 

um relatório nacional e 
o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os 

Direitos Humanos compila 
informações além das 

que são elaboradas por 
organismos responsáveis 

pela proteção e promoção 
dos Direitos Humanos 

naquela nação. 
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Abençoadas para ser uma 
bênção no Paquistão

Nós, Irmãs de São José, neste 
momento da história do Paquistão, 
estamos servindo as pessoas de 

maneiras diferentes através da nossa 
dedicação altruista para estabelecer o 
reino de Deus. É somente com verdadeiro 
amor e compaixão que podemos começar 
a consertar o que está quebrado no 
mundo. Somos abençoadas por ser uma 
benção para os outros e acreditamos que 
Deus continuará a preencher nossas vidas 
com amor, alegria e paz imensuráveis.
Guiadas pelo nosso carisma, servimos 
em Quetta, no Baluchistão, de maneiras 
diferentes com um foco especial nas 
mulheres. Baseado no fato de que as 
mulheres não são menos do que os 
homens, mas estão de mãos dadas com 
os homens para desempenhar seu papel 
vital na sociedade, trabalhamos para 
capacitar as mulheres de várias maneiras. 
Alcançando os mais marginalizados e 
necessitados, estamos educando essas 
mulheres sobre seus direitos e ensinando-
lhes habilidades para que elas possam 
ajudar a sustentar suas famílias. Através 
de uma maior consciência de seus direitos 
e deveres, muitas mulheres isoladas 
aprenderam como podem se tornar 
membros eficazes da nossa sociedade. 
Também estamos ajudando essas 
mulheres nos centros de costura onde 
aprendem novas habilidades que lhes 
oferecem oportunidades para melhorar a 
si mesmos e a sociedade.

Ir. Sumaira Emmanuel
Paquistão

Através de diferentes programas 
e seminários, encorajamos 
pessoas e ajudamos a crescer em 
confiança para se tornarem cheias 
de vida e sentimentos. Isso inclui 
viver na presença de Deus, pois 
traz riqueza para si próprio e para 
os outros. O principal objetivo de 
nossa vida é compartilhar a vida 
em abundância com os outros. 
Acreditamos que somos chamadas 
a fazer a vontade de Deus através 
de todo o nosso ser, pois as 
bençãos de Deus para nós não 
devem acabar em nós, mas alcançar 
os outros através de nós. Isso fazemos 
dando nossas orações, tempo, talentos, 
energias, mãos de apoio, palavras de 
amor, ações de bondade, simpatia, nosso 
eu total, para os outros.
Podemos realizar isso quando visitamos 
as famílias, trazendo conosco o nosso 
carisma que nos encoraja a reunir famílias 
separadas e a aprender os valores da 

reconciliação. Esta é apenas uma maneira 
de sermos chamados a estar com os 
pobres e marginalizados nas periferias da 
sociedade.
Ser uma benção para os outros é um 
desafio, mas vale o esforço, aprendendo 
com os nossos erros enquanto nos 
esforçamos para ser uma voz para os 
sem voz no tempo presente.

Mulheres no Centro de Costura

Ensinando mulheres durante um Seminário 


