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A reunião do Conselho Amplo, 
realizada de 15 de setembro a 1 
de outubro, em Oslo, Noruega, foi 

projetada para ser orante, orientada e 
liderada pelo Espírito. Nós nos reunimos 
como líderes de nossa Congregação, 
oramos umas com as outras, refletimos 

e discutimos aspectos importantes de 
quem somos como religiosas, tomamos 
algumas decisões sobre a implementação 
do Capítulo Geral de 2015 e vimos como 
poderíamos continuar a ajudar nossas 
Irmãs a crescer. Foi um momento para 
compartilhar idéias, possibilidades, 
desejos para a Congregação e, ao fazê-lo, 
ampliar o círculo de participação e de 
tomada de decisão.
Ao longo de nosso Capítulo Geral de 

Ir. Sally Hodgdon 
Conselho Geral
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2015, falamos sobre sermos presença 
profética e dinâmica de reconciliação e 
unidade. Nós também nos desafiamos 
a ser construtoras de pontes através 
de diálogo honesto e de reverência; e 
nos chamamos umas às outras para ser 
sacramentos de encontro, que se tornou 
nosso tema para o Conselho Amplo.
O Conselho Amplo foi aberto com um 
apelo a usar mais tempo na contemplação 
pessoal, aprofundando-nos em nós 
mesmas e em nosso relacionamento 
com Deus; para sermos  silenciosas e 
vulneráveis diante de Deus, para que 
possamos viver mais plenamente o 
amor que é Deus e trazer esse amor 
para nossos encontros. Através da 
contemplação pessoal criamos um espaço 
dentro de nós, mais espaço para a 
energia do Amor que flui dentro e através 
de nós. A contemplação é transformadora 
e seu silêncio prolongado também pode 
permitir que o novo surja.
Através de um processo chamado Diálogo 
Contemplativo, a mesma experiência de 
profundo silêncio e de experimentar o 
mistério de Deus pode ser movida do 
pessoal para o comunal. Esse processo 
leva o grupo a entrar em um espaço que 
permite que o novo aflore através de 
seu compartilhamento em um nível mais 
profundo, resultando na transformação 
do grupo que está envolvido nisso. 
Se entrarmos plenamente no Diálogo 

Contemplativo, estamos envolvidas na 
escuta atenta, nos corações discernentes, 
nos encontros sagrados e na construção 
de pontes, algumas das chamadas de 
nosso Capítulo Geral.
O Diálogo Contemplativo está enraizado 
em viver com consciência aberta e, 
daí é uma base para a construção da 
comunhão; trata-se de estar conectada 
e interdependente. É sobre o “nós”, não 
o “eu”. No  Diálogo Contemplativo, que 
é um processo comunal, cada pessoa se 
baseia no que o outro diz e, ao fazê-lo, 
criamos algo novo, fundamentado no 
espírito e na energia do grupo. Não é o 
compartilhamento de idéias ou reflexões, 
mas sim de ouvir atentamente os outros 
no grupo e conectar-se ou construir 
sobre o que os outros compartilharam. 
Isso exige manter levemente a própria 
idéia ou desapegar-se dela para criar 
algo novo. No Diálogo Contemplativo, ao 
diminuir a velocidade e notar mais do 
que está presente, ouvimos com todos 
os nossos sentidos e prestamos atenção 
às emoções que estão surgindo. Na 
partilha, a consciência coletiva não reflete 
a soma dos indivíduos reunidos, mas a 
profunda sabedoria e tradição do grupo. 
Ao manter um foco na mente coletiva do 
grupo, o diálogo é capaz de aproveitar a 
força do terreno comum de um grupo. É 
uma experiência de como o rico diálogo 
comunal pode ser quando está enraizado 

na escuta reverente com a mente aberta 
e coração aberto.
Certos valores são básicos para o 
processo de diálogo contemplativo: 
confiança básica em cada pessoa 
envolvida; capacidade de ouvir não 
apenas as palavras, mas também as 
emoções transmitidas pela pessoa que 
fala; suspender todo julgamento sobre o 
que está sendo expresso pelos outros, 
reconhecendo que é sua realidade, 
sua experiência; deixando de lado as 
opiniões preconcebidas; os pressupostos 
são obstáculos para entrar no Diálogo 
Contemplativo, precisamos estar livres 
deles. Quando não verificamos nossas 
premissas, fazemos juízos e depois 
agimos com eles como se fossem 
a verdade. Reunidas em pequenos 
grupos de 5-7 Irmãs, usamos o Diálogo 
Contemplativo várias vezes para diversos 
tópicos durante o Conselho Amplo. Cada 
vez que nos envolvemos nesse processo, 
nos tornamos melhores em ouvir umas às 
outras e em construir sobre as reflexões 
da outra. Através deste processo, 
pudemos ver o novo emergente no 
grupo. Todas concordaram que o Diálogo 
Contemplativo foi uma experiência cheia 
de graça, oferecendo tempo para um 
profundo silêncio e maior liberdade. É 
um processo que muitas esperam usar 
em seus próprios países à medida que 
caminhamos para o futuro.

Participantes e pessoal de apoio no Conselho Amplo  2017 em Oslo
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Com Jesus Amar e Servir

Ir. Eliane Costa Santana  
Brasil

“Com Jesus Amar e Servir” foi a 
lema escolhido para a Profissão 
dos Votos Perpétuos de Irmã 

Sandra Vilela Eleutério, a primeira 
Irmã de São José a professar os votos 
em terras africanas, em Mocimboa da 
Praia/Moçambique no dia 30 de julho 
de 2017. Esta aconteceu em belíssima 
celebração ao estilo africano e totalmente 
imbuída do espirito de unidade de nossa 
Congregação.
Ir. Sandra foi para Moçambique para 
uma experiência missionária antes de 
seus votos finais e escolheu continuar 
nesta missão. Sandra é professora, com 
graduação em língua portuguesa. Em 
Moçambique trabalha com pastorais 
diversas: juventude, catequese, formação 
de lideranças e estuda teologia.   
Se fôssemos descrever apenas a 
celebração, já seria a imagem de um 
evento de grande testemunho de partilha, 
comprometimento e unidade. Uma 
comunidade com quatro Irmãs que foi 
ampliada envolvendo monges beneditinos 
e comunidades da paróquia. Uma 
celebração ecumênica que contou com a 
colaboração de vários mulçumanos, uma 
celebração de unidade, onde o amor e o 
respeito ditaram as regras.
As palavras chaves que poderiam definir 
essa celebração são unidade e presença. 
A unidade passa pelo respeito e pela 
aceitação das diferenças, o sonho do 
Pe. Médaille, da dupla união total em 
mundo dividido, cristãos e muçulmanos 
participando da mesma preparação, 
com a mesma sensibilidade. Não foi uma 
celebração ecumênica no dia, apesar de 
ter a presença de mulçumanos, mas foi 
uma realização ecumênica, cada qual 

dando aquilo que podia dar, simplesmente 
sendo.  
A Unidade entre os religiosos das 
diversas Congregações da Diocese, foi 
expressa pela partilha da presença e 
do comprometimento. A Unidade com 
a família e amigos de Irmã Sandra, que 
vieram do Brasil, mostrou que de fato 
a distância não existe quando se ama.   
A Igreja do Brasil foi representada e 
esteve em Unidade pela presença de 
Irmã Fátima representando a Conferência 

dos Religiosos do Brasil (CRB). E a 
Congregação inteira esteve presente, 
em Unidade com Ir. Sandra através da 
participação de algumas Irmãs vindas do 
Brasil.
E o que é Presença? Os votos perpétuos 
de Irmã Sandra tornaram-se um marco 
de nossa presença histórica aqui, que 
começou em 2003, com o sonho do 
primeiro grupo de Irmãs, sonho esse 
sem certezas, sem seguranças, mas 
cheio de esperança, cheio de coragem e 

Na consagração da Missa

Sandra pronunciando seus votos em Moçambique
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principalmente cheio de vontade de ser 
Irmã junto a esse povo.
Com a escolha de fazer os votos aqui 
em Mocimboa da Praia, Irmã Sandra, 
professou sua convicção que a vida 
religiosa como Irmã de São José vale a 
pena, e professou publicamente que essa 
missão aqui apesar de todos os desafios, 
de todos os limites, está acontecendo e 
se fortalecendo.  Sua profissão foi a nossa 
declaração de amor a missão desse lugar, 
foi a coroação de uma caminhada, foi a 
afirmação que fomos, somos e seremos 
presença do amor inclusivo de Deus. 

De volta à Tanzânia

No final do ano passado voltei para 
a Tanzânia depois de quase 14 
anos de distância. Fiquei feliz 

de voltar, mas um pouco apreensiva, 
perguntando-me o quanto mudou em 
todos esses anos. Eu notei grandes 
mudanças nas estradas, nas casas e, 
sobretudo, na educação. A estrada de 
Dar es Salaam (onde o avião chega) a 
Songea, a cidade onde a comunidade 
está localizada, melhorou. Mais da 
metade da estrada estava pavimentada, 
coberta de asfalto, embora muito ainda 
esteja em construção. Mas para minha 
consternação, a estrada da cidade 
de Songea para Matake, onde nossa 
casa está situada, ainda é uma estrada 
de terra, embora alguns meses atrás 
o departamento rodoviário tentasse 
melhorá-la. Então, o que mudou? Para 
mim, é a EDUCAÇÃO PARA MENINAS. 
É emocionante ver tantas meninas 
indo para a escola; não apenas a 
escola primária, mas também a escola 
secundária. Em 2003-4, não vi nenhuma 
garota indo para a escola secundária, 
mas estava fazendo outro trabalho e 
talvez não estivesse plenamente ciente 
delas na escola. Mas agora vejo meninos 
e meninas indo para a escola, com as 

Ir. Marian Connor 
Tanzânia

meninas indo ao primeiro e segundo nível.
Infelizmente, uma política não mudou. Se 
um jovem de 12 anos não for aprovado 
nos exames da 7ª série, ele não tem 
chance de ir ao ensino médio. Portanto, 
suas vidas estão paralisadas no que 
diz respeito à educação adiante. Alguns 
podem continuar treinando em costura, 
construção ou outros negócios, o que 
é bom, mas o aspecto importante, o de 
educação continuada, está faltando. E 
em certas partes do país há um número 
crescente de jovens cuja educação 
termina com a 7 ª classe.
Para aqueles que conseguem chegar ao 
ensino médio e ir para a universidade, 

houve algumas mudanças positivas. Mais 
jovens estão agora fazendo estudos 
universitários. Fui à universidade para 
a missa, em alguns domingos, e vi essa 
mudança. É claro que as mulheres jovens 
e os jovens têm sonhos para o seu país, 
querendo liderá-lo e, com esperança, 
fazer um futuro melhor para todos.
Como Irmãs de São José estamos 
apoiando esta tendência de mais 
educação para meninas e mulheres 
jovens. Nosso próprio pensionato 
dá às jovens e às jovens mulheres a 
oportunidade de estudar e amadurecer 
para se tornarem mulheres responsáveis 
pelo futuro da Tanzânia.

Meninas que estudam em nosso pensionato em Songea

Crianças na cerimônia de votos
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Ousando fazer o Novo 

Nestes vinte meses de Província 
das Irmãs de São José no 
Brasil, experimentamos a 

novidade de um processo que está 
sendo construindo com muitas mãos. 
A vida, a alma de cada Irmã se 
entrelaça na tecelagem conjunta de 
uma única finalidade:  “Na Unidade, 
abraçar a Missão de Comunhão”. 
Somos desafiadas a continuar no 
caminho de “ousar fazer novas todas 
as coisas” no cotidiano da vida.
Estamos conscientes de que somos 
parte de um Corpo Congregacional, 
inseridas numa realidade 
fragmentada e diversificada de Brasil 
e Moçambique. A partir dos apelos 
dos Capítulos Gerais de 2003 e 
2009, como Províncias brasileiras, 
intensificamos nossas reflexões e 
buscas de novas formas de Governo, 
na circularidade, onde pudéssemos 
colocar nossos dons e habilidades a 
serviço da missão na Congregação.
A Província única, a partir de 29 de 
janeiro de 2016, foi constituída. A 
forma de Governo e participação 
está assim constituída: Conselho 
Provincial; Conselho Ampliado, 
constituído pelas Animadoras dos 
Núcleos e/ou Coordenadoras das 
Equipes de Serviços; Capítulo e/
ou Assembleia Provincial.  As 
Equipes de Serviços são: Formação; 
Administração e Finanças; Cuidado 
das Irmãs (casas de saúde das 
Irmãs); Animação Missionária e 
Serviço de Animação Vocacional e 
Juventude Congregação de São José 
(CSJ). Ao longo deste período, alguns 
grupos foram se formando a partir 
de necessidades.
No conjunto de nossos dons e 
habilidades, somos potencializadas 

Ir. Luiza Rodrigues e 
Conselho Provincial 
Brasil

por uma grande força no interior da 
Província que nos possibilita partilhar 
o que somos, temos e sonhamos para 
o presente e futuro da Província e da 
Congregação. Neste sentido, existe 
um bonito movimento de abertura às 
novas urgências da missão, conforme 
as decisões do Capitulo Geral.
Sentimos que a escuta atenta 
é um aspecto primordial para o 
discernimento pessoal e comunitário. 
O que estamos ousando fazer é um 
desafio! Exige respeito, paciência e 
um coração compassivo para acolher 
as diferenças, as demoras e as 
situações inesperadas com confiança.
No sentir da Província, há um misto 
de medos e esperanças. Medo 
do desconhecido, do novo, das 
mudanças... Por outro lado, existe 
um caminhar na confiança, no 
entusiasmo, na alegria e na coragem 
para retroceder, se preciso for, e 
recomeçar, se necessário for.  
A partir do estudo da realidade, da 
reflexão e da releitura de nossa 
presença missionária, queremos 
redimensionar nossos espaços de 
missão. E, em resposta aos desafios 
e urgências do momento desejamos 

ampliar nossos horizontes de missão, 
tornando o Carisma de Comunhão 
conhecido e vivido.
No interior da Província se percebe 
sinais de mais vida, envolvimento e 
comprometimento das Irmãs com 
o processo. Há um crescimento 
no cultivo espiritual, nas relações 
fraternas, na partilha dos dons, 
na hospitalidade e acolhimento da 
diversidade cultural e de nossas 
diferenças.
A comunicação que circula 
na Província instrumento de 
aproximação das distâncias a fim de 
que nos sintamos em conexão nos 
diferentes espaços de atuação.
As Irmãs que, em todos os 
níveis assumiram a tecelagem da 
COMUNHÃO não medem esforços 
para que a construção do processo 
da Província Única aconteça. A 
tecelagem deste processo não 
está concluída, e como Equipe de 
Coordenação Provincial, temos a 
convicção de que Deus nos conduziu 
até aqui e nos conduzirá até o fim. 
Sua graça e sua bênção nos têm 
acompanhado de forma amorosa e 
abundante.
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Missão: UNIDADE

A reunião anual do Congresso 
Internacional Interconfissional para 
Religiosos ocorreu de 24 a 29 de 

agosto. Os objetivos deste congresso 
são viver a alegria da unidade cristã 
expressada na vida religiosa, conhecer 
as tradições, a história e das outras 
Igrejas, na esperança de criar amizades 
e aprofundar nossa vida comum em Jesus 
Cristo, em fidelidade às diferentes Igrejas 
e seguindo as Escrituras. A ênfase do 
Congresso é sempre compartilhar a vida 
comum e celebrar juntos nas diferentes 
tradições. Estas são as tradições da 
Igreja Católica Romana e Anglicana, 
diferentes Igrejas Luteranas protestantes, 
diferentes igrejas ortodoxas.
Este ano, o congresso foi realizado 
na comunidade do Casteller Ring, uma 
comunidade religiosa protestante na 
Baviera (Alemanha). Como o lugar não 
está muito longe da comunidade em 
Pilsen / República Checa (apenas 3 
horas de carro), os três membros da 
comunidade em Pilsen participaram 
deste importante evento ecumênico. 
Religiosos e religiosas de toda a Europa 
(França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, 
Suécia, Irlanda, Bélgica, Grécia, República 
Tcheca, Espanha, Romênia), dos Estados 
Unidos e da Austrália se reuniram para 
orar e compartilhar juntos a Palavra, 
ouvir e conhecer as diferentes tradições 
cristãs da vida religiosa. Compartilhar as 
tradições de tantos irmãos e irmãs é um 
puro dom - o dom de experimentar que 
Deus é um, e que os cristãos são um em 
Deus.
O tema do congresso deste ano - 
“Renovação” - foi inspirado pelo 500º 
aniversário da Reforma (iniciado em 
1517 por Martinho Lutero na Alemanha). 
Estando em um lugar com uma tradição 

Ir. Gisela Heitz 
República Checa

luterana, o grupo se abriu para a 
inspiração oferecida pelo Luteranismo. 
Em uma das palestras principais, Irmã 
Anna-Maria aus der Wiesche, CCB, priora 
de uma comunidade protestante de Irmãs 
da “Irmandade de Cristo”, ofereceu cinco 
pontos importantes para a renovação 
ecumênica da vida religiosa: (1) Viver o 
Evangelho autenticamente, que está na 
raiz de quem somos e vai além de nossas 
diferentes espiritualidades [Beneditina, 
Inaciana, Dominicana, Agostiniana, 
Ortodoxa ...]; (2) O Amor apaixonado de 
Deus, que, inflamado pelo Espírito Santo, 
mantém a vida religiosa ardente para 
Deus e para o próximo; (3) Adoração 
do Deus Triúno, que é a fonte da vida 
religiosa e inclui oração de intercessão 
para aqueles que não sabem como orar; 
(4) Oferecer um lugar de silêncio, um 
presente não só para os religiosos, mas 
também para o “mundo ocupado”; (5) 
Viver em comunidade, uma vez que, à 
medida que a sociedade é cada vez mais 
individualizada e até “atomizada”, o 
testemunho da vida em comunidade tem 
um poder de cura.
O Congresso foi convidado a celebrar 
a Eucaristia com o bispo católico de 
Würzburg, Friedhelm Hofmann, na 

Catedral de St. Kilian em Würzburg. Com 
um comprimento total de 105 metros, 
este é o quarto maior edifício da igreja 
românica na Alemanha e uma obra-
prima da arquitetura alemã do período 
saliano (1024-1125). Ao mesmo tempo, 
está entre as mais antigas catedrais 
da Alemanha. Durante este precioso 
momento de celebrar o Mistério da 
Morte e Ressurreição, o Bispo disse: “Se 
tivermos a coragem de “sair às estradas 
e caminhos”  (Lucas 14,24) e não tiver 
medo das igrejas simples, como o Papa 
Francisco disse, a Igreja permanecerá 
viva e continuará viva entre as pessoas”.

Uma foto de grupo com nossas Irmãs Gisela, Celine e Jaya no meio das pessoas com quem 
trabalham

Ir. Jaya (esq) com duas outras religiosas



CSJournal  •  Ano 2017 - n. 4CSJournal  •  Setembro - Outubro 7

Nossa Missão em Multan

Desde que nós, Irmãs de São José, 
mudamos-nos para Multan em 
1980, trabalhamos e capacitamos 

as pessoas de maneiras diferentes. 
No nosso centro de costura, que tem 
servido as mulheres locais desde 2004, 
as mulheres recebem treinamento e 
habilidades não longe de suas casas. 
Cada uma que completa o programa 
de dois anos recebe um certificado de 
conclusão e uma máquina de costura que 
ela pode usar para ajudar a sustentar 
sua família. A máquina de costura torna 
possível para as mulheres fazer roupas 
em casa, que podem vender e assim 
ganhar dinheiro. Muitas vezes parte do 
dinheiro é usado para a educação de 
seus filhos.
No momento, temos cerca de 25 mulheres 
que vêm aprender a costura e outras, 
artesanato. Enquanto a maioria é cristã, 
as mulheres muçulmanas são bem-vindas 
e algumas fazem parte do grupo.
Também oferecemos às mulheres 
diferentes programas e seminários para 
ajudá-las a crescer em confiança e na 
tomada de decisões espirituais e éticas. 
Duas vezes por mês, um grupo de cerca 
de 25 mulheres jovens vem para a oração 
e atividades espirituais, bem como para 
o artesanato. Através do nosso estilo 
de vida, espiritualidade e presença 
amorosa, oferecemos-lhes a possibilidade 

Ir. Naina Javed 
Paquistão

de transformação 
interior e vida alegre. 
Tentamos viver nosso 
chamado para ser uma 
presença profética, 
trazendo Cristo 
para aqueles que 
sofrem de pobreza 
e necessidade. Nós 
apoiamos as mulheres 
em suas alegrias 
e tristezas. Essas 
mulheres e seus 
pais apreciam muito 
todas as Irmãs que 
as ajudam a aprender 
novas habilidades e 
dar-lhes um modelo de 
vida virtuosa. Através 
do nosso trabalho para os pobres e 
carentes, estamos vivendo nosso carisma 

de Deus amoroso e do próximo, enquanto 
fortalecemos nossa sociedade.

Um grupo de meninas na igreja

As Irmãs com algumas meninas

novas

 santas

Ir. Anna Pasuch (88) Brasil  25.08.2017
Ir. Else Maria Øigaard Wolff  (79) Dinamarca  25.08.2017
Ir. Maria Zancan (85) Brasil  08.09.2017
Ir. Marie de Lourdes Mas (95) França  10.09.2017
Ir. Louise-Cécile Régis (97) França  08.10.2017
Ir. Gemma Amabile Sangalli (91) Brasil  18.10.2017
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Irmãs de São José na ONU 

As Irmãs de São José têm uma 
presença constante e variada na 
ONU em Nova York. A presença de 

Ir. Justine Senepati, nossa representante 
das ONGs em tempo integral, é expandida 
pela presença regular de Ir. Marianne 
Sennick (Brentwood) e Ir. Barbara 
Bozak (Chambéry / West Hartford). 
Juntas, participam ativamente das 
reuniões mensais de vários comitês de 
ONG, incluindo Financiamento para o 
Desenvolvimento, Comitê sobre o Status 
da Mulher, Comitê de Desenvolvimento 
Social, Comitê de Migração e o Comitê 
para Parar o Tráfico de Seres Humanos. 
Através da sua participação nestes 
e em outros comitês, elas participam 
da agenda das diversas comissões 
(Desenvolvimento Social, Situação da 
Mulher, População e Desenvolvimento) 
que são os braços oficiais do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas. 
Com os nossos passes anuais, temos 
acesso ao edifício da ONU e podemos 
dialogar com os delegados da ONU sobre 
questões que estão sendo discutidas lá. 
Também podemos dar contribuições para 
os documentos finais das Comissões, que 
são submetidos a constantes revisões até 
o encerramento da reunião da Comissão. 
Essa oportunidade para nós e para todas 
as ONGs de moldar documentos finais não 
é diferente da dos Estados membros.
Ao estar presentes em diferentes 
reuniões, temos a oportunidade de 
interagir com os delegados dos países 
que escrevem anualmente as resoluções 
aprovadas pela Assembléia Geral. Embora 
essas resoluções não tenham força de lei, 
elas são a base para o desenvolvimento 
da política global e nacional. Com base 
no tema da reunião, escolhemos aqueles 
em que desejamos estar presentes e 

Ir. Marianne Sennick (Brent-
wood) e Barbara Bozak 

Estados Unidos

assim conscientizamos a posição de 
vários estados. Às vezes, as ONGs podem 
intervir durante a reunião. Mas sempre 
é possível que uma ONG se aproxime de 
um delegado e ofereça sugestões sobre 
questões que as pessoas no enfrentam 
enquanto trabalham no assunto. Todos 
os anos, participamos da Comissão de 
Desenvolvimento Social, da Comissão 
sobre o Estatuto da Mulher, da Comissão 
sobre População e Desenvolvimento e, 
mais recentemente, do Fórum Político 
de Alto Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável, que começou com a adoção 
da Agenda 2030 com a sua 17 Metas de 
Desenvolvimento Sustentável. Este último, 
realizado em julho, reúne representantes 
de todos os Estados membros e agências 
especializadas. Inclui revisões nacionais 
voluntárias pelos estados membros em 
que eles informam sobre como eles estão 
progredindo na consecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.
Com a nossa presença contínua na 
ONU, estamos ligadas à comunidade 
internacional e, espero, podemos ter 
alguma influência nas decisões e políticas 
que tocam a vida de todos na nossa 

sociedade. Como Congregações de São 
José operamos com nosso carisma, 
buscando dialogar para estabelecer uma 
sociedade mais justa. Nossa presença 
nos oferece a oportunidade de reunir 
informações para serem compartilhadas 
com todos os nossos constituintes e 
influenciar a tomada de decisões. O valor 
do nosso trabalho nesta configuração não 
pode ser minimizado.
Durante o Encontro Internacional de 
Justiça e Paz CSJ em Marywood, Flórida, 
em 2016, formou-se um comitê central 
de seis Irmãs, tendo como uma das 
suas tarefas enviar informações e reunir 
material relativo à nossa presença 
em todo o mundo e ao trabalho de 
nossa ONG na ONU. Cada Federação 
e Congregação internacional tem uma 
pessoa de contato para disseminar 
e coletar informações através de 
seus respectivos coordenadores de 
justiça e paz; Ir. Linda Pepe preenche 
esta função para a Congregação de 
Chambéry. Enquanto o processo ainda 
está sendo desenvolvido, reconhecemos 
a importância da informação de base 
encontrando uma voz nas salas da ONU.

(da esq. para a dir.) Irmãs Barbara Bozak (Chambéry / Estados Unidos), Justine Senapati (An-
necy / Índia) e Marianne Sennick (Brentwood, Estados Unidos)
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Celebrar a Presença 
Missionária na França

Após o Conselho Amplo Internacional 
na Noruega, cujos ecos todos 
os dias chegaram até nós, 

esperávamos, na Savoia, pelo Conselho 
Geral e várias Provinciais para estarem 
conosco, na Província, em 4 de outubro. 
Naquele dia, dois dias antes do 
aniversário do nosso Fundador, todas 
as nossas Irmãs vindas do Brasil, Índia 
e Madagascar para viver a missão na 
França seriam realmente “enviadas” para 
as suas missões.  E as irmãs da França-
Bélgica seriam assim renovadas em sua 
missão, dando-lhes as boas-vindas e 
vivendo o mesmo projeto. Como podemos 
relacionar o que experimentamos em 
4 de outubro, Irmãs de diferentes 

Ir. Odile Gay e 
Ir. Bénédicte de Vaublanc 
França

Irmãs e amigos que se reuniram para o ritual missionário

países, sacerdotes, amigos leigos e 
colaboradores?
Na bela igreja da região de Biollay, 
em Chambéry, o coro nos apresentou 
o encontro de Marie e Isabel. pintado 
por Arcabas, emoldurado pelo tema 
do Conselho Amplo, cujas palavras se 
tornaram significativas para nós: “Ousar 
o mistério de encontro ... Um caminho 
de compaixão”. O globo, diante do altar, 
simbolizava o mundo.
Os sacerdotes foram à frente, seguidos 
pelo Conselho Geral, as Provinciais, a 
Superiora Geral de Aosta e todas as 
Irmãs que vieram continuar a presença 
missionária na França. “Nós somos o 
Corpo de Cristo”, cantou o coral de 
Ravoire e a assembléia numerosa, 
apoiada por cinco músicos e a voz de 
Yves, um bom animador.
A convite do Sr. Sally, Superiora Geral, as 
Irmãs missionárias avançaram, chamadas 

por suas Provinciais e portadores de 
pequenas luzes.
Depois das palavras da Irmã Jona, o 
Padre Pedro Viale, delegado por nosso 
Bispo, iniciou a celebração eucarística. A 
diversidade de línguas para as leituras, 
a participação da assembléia no belo 
refrão em inglês: “Aqui estou eu, Senhor: 
Aqui estou eu, Senhor! Eu irei, Senhor, se 
você me guiar: eu irei, Senhor, se você me 
conduzir “ nos abriu para o mundo.
A procissão das ofertas de nossas Irmãs 
malgaxes e das três Noviças indianas, a 
Oração Universal em 5 línguas e símbolos, 
o rito indiano de Aarati antes do Pai 
Nosso, experiências verdadeiramente 
universais de nossa vida na Igreja, tocou 
nossos amigos leigos: “Uma celebração 
extraordinária”, “Uma celebração 
maravilhosa”, “Nossas irmãs vindas de 
outros países nos lembram o lugar do 
corpo na oração litúrgica”.
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Todas as enviadas em missão na França com o Conselho Geral por trás delas

Aprendendo juntos e 
conhecendo pessoas

Neste verão, duas das nossas jovens 
Irmãs vietnamitas, Ir. Anna e Ir. 
Anna-Vy, tiveram a oportunidade 

Ir. Marie-Kristin Riosianu 
Noruega

Após a comunhão, foi feito o envio de 
cada Irmã que veio de outro lugar para 
a missão na França, chamada pelo nome 
e, em seguida, juntas abençoadas pelo 
Conselho Geral. O Magnificat explode 
então. O sacerdote abençoou toda a 
assembléia. “Cristo hoje nos chama, Cristo 
hoje nos envia”! A alegria foi lida nos 
rostos de todos os presentes.

de participar de um seminário em 
Turku, na Finlândia, que foi organizado 
para seminaristas e candidatos/
as para congregações religiosas. Foi 
planejado por um grupo chamado “Pro 
Scandiae Populis” (Para as pessoas 

da Escandinávia) com o objetivo de 
oferecer uma oportunidade, para os que 
buscam uma vocação no sacerdócio ou 
na vida religiosa, para se conhecerem 
e se familiarizarem com o trabalho da 
Igreja Católica na Escandinávia. Esses 

A alegria também esteve em 
Bellecombette, sob a tenda instalada no 
pátio para a noite. Cem Irmãs e amigos 
leigos estavam reunidos lá. Só podemos 
agradecer a todas as Irmãs que cuidaram 
da organização e da equipe profissional 
que realizou tudo com grande gentileza. 
Encontros, canções, aplausos marcaram 
a noite. Muitas irmãs do Clos St Joseph 

quiseram e puderam estar lá para a 
celebração e para a refeição.
Só podemos sentir essa experiência de 
universalidade como uma graça recebida. 
O Padre Viale concluiu a celebração 
dando graças, porque, ele disse: “Nós 
somos as testemunhas maravilhadas 
desta aventura”. Confiemo-nos a Ele que 
nos chama e nos envia.
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objetivos são importantes, uma vez que 
as vocações são poucas e a população 
católica é principalmente grupos de 
imigrantes, provenientes de mais de 50 
países diferentes. Este programa anual de 
quatro dias inclui palestras, excursões e 
liturgia, tanto a Oração da Igreja quanto 
a Missa, bem como oportunidades para 
encontros sociais.
Irmãs Anna e Anna-Vy apreciaram sua 
experiência e compartilharam suas 
impressões conosco: “Nós éramos 
vinte e oito participantes, candidatos ao 
sacerdócio e à vida religiosa. O ritmo 
dos dias foi variado. Todos os dias 
participamos da Missa e rezamos juntos 
a Liturgia das Horas. Além disso, tivemos 
programas diferentes todos os dias, com 
palestras, discussões em grupo sobre as 
palestras e compartilhamento de nosso 
chamado à vocação em pequenos grupos. 
Também visitamos diferentes igrejas: 
luteranas, ortodoxas e católicas. Um 
dia, fizemos uma excursão à residência 
de verão do Presidente finlandês e à 
cidade de Naantali. As reuniões sociais 
que tivemos todas as tardes nos deram 
a oportunidade de relaxar juntos e nos 
encontrar informalmente. Entre os nossos 
visitantes, havia representantes da Ansgar 
Werk em Osnabrück, na Alemanha (que dá 
apoio financeiro à Igreja na Escandinávia), 
o bispo da Finlândia e o Bispo da 
Dinamarca. Para nós, foi uma experiência 
maravilhosa conhecer pessoas de 
mentalidade semelhante e compartilhar 
nosso chamado e nossa experiência de 
Deus e da Igreja. Isso nos encorajou em 
nossa vocação. Através desta reunião, nos 
familiarizamos com outros participantes 
da Escandinávia e aprendemos mais 
sobre o país e área onde a reunião foi 
realizada”.
Este encontro anual é muito importante 
para jovens - mulheres e homens - 
em formação, uma vez que a Igreja 
Católica na Escandinávia é uma igreja 
minoritária, composta por menos de 2% 
da população, sendo imigrantes a maioria 
dos católicos. Embora os próprios países 
escandinavos sejam países ricos, a Igreja 

Católica é pobre porque a maioria dos 
seus membros são migrantes, refugiados 
ou requerentes de asilo. O estado 
norueguês ou o município dão uma certa 
quantia de dinheiro por católico, com base 
no que a igreja norueguesa recebe, mas o 
pequeno número de católicos limita o que 
a Igreja recebe. Em 1967, as dioceses 
de Hamburgo e Osnabrück, na Alemanha, 
decidiram apoiar a Igreja Católica na 
Escandinávia através de Ansgar Werk. Os 
sacerdotes, nessas dioceses alemãs, que 

têm um salário muito maior do que os 
sacerdotes na Escandinávia, concordaram 
em dar voluntariamente uma porcentagem 
do salário para apoiar a Igreja na 
Escandinávia. Assim, o apoio vem da 
Alemanha para as despesas dos Bispos, 
edifícios da Igreja e estudos do seminário. 
Entre os serviços oferecidos pela Igreja 
na Noruega estão os cursos noruegueses 
para diferentes grupos linguísticos, bem 
como o cuidado pastoral por sacerdotes, 
assistentes sociais e professores.

Irmã Anna

Irmã Anna Vy
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O desafio de sermos 
comunicadoras

Como as novas tecnologias e novas 
mídias que se apresentam, estamos 
circundadas por diferentes meios que 

nos colocam em comunicação instantânea 
com as pessoas em quase todos os 
lugares do planeta. Nunca tivemos tanta 
facilidade para nos comunicar. As redes 
sociais são um fenômeno incrível que 
facilitam a vida, o trabalho, aproximam 
as pessoas. Sendo assim, pode-se dizer 
que todas nós, de certa forma, somos 
comunicadoras. A comunicação está em 
nossas mãos.  Faz parte de nós. Como 
então lidamos com isso em nossa vida 
diária? Usamos as redes sociais para 
o trabalho, para nos informar, para 
assuntos pessoais, para nos divertir... 

Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Brasil

Nem sempre temos consciência 
de que estamos exercendo nossas 
habilidades de comunicadoras através 
desses meio.
Talvez pensamos que para ser uma 
boa comunicadora precisamos ter 
talento. Escrever bem, falar bem, ter 
uma boa desenvoltura e expressão... 
Com certeza esses fatores ajudam. 
No entanto, o que faz o diferencial 
em um bom comunicador é sua 
capacidade de ouvir. Antes de ser fala, 
a comunicação é escuta atenta do 
outro. Talvez uma das grandes falhar na 
comunicação atual é que informamos 
demais, falamos demais e ouvimos 
pouco. Todos queremos falar, temos 
algo “importante” a dizer e assim, todos 
falamos ao mesmo tempo e acabamos 
por não ouvir. As pessoas possuem belas 
histórias. O comunicador é um contador 
de histórias da vida real, do cotidiano... No 
entanto, antes de contar é preciso ouvi-las 
atentamente. Como religiosas, em nossa 
missão temos oportunidade de ouvir 
muito, estamos envolvidas com pessoas 
e acontecimentos dos mais diversos. Há, 
portanto, uma gama de histórias que 
podemos comunicar: as nossas próprias 
ou das pessoas com quem trabalhamos, 
dos grupos com os quais estamos 
envolvidas. Nossa vida, carisma, missão 
precisa ser gritada aos quatro cantos 
do mundo. As pessoas estão carentes 
de uma comunicação que chegue ao 
coração. Que os façam olhar envolta de si 
e enxergar o irmão que sofre, o imigrante, 
o doente, o pobre. Os olhos precisam 

sair das telas dos computadores e dos 
smartphones e nós podemos colaborar 
para que isso aconteça.... Então, porque 
não comunicamos com mais facilidade 
e rapidez? O que tememos? O que nos 
falta?  Nossa missão de comunicadoras 
vai além de escrever bons artigos, tirar 
fotos, organizar jornais, websites.... Isso 
um grupo faz. Porém, como Irmãs de São 
José somos todas chamadas a comunicar 
o que somos, o que fazemos. 
Um pensamento que tem sido refletido 
na Igreja da América Latina é que 
a Evangelização é Comunicação a 
serviço da Boa Nova de Jesus Cristo.  O 
Documento de Aparecida diz “Conhecer a 
Jesus é o melhor presente que qualquer 
pessoa pode receber; tê-lo encontrado 
foi o melhor que ocorreu em nossas 
vidas, e fazê-lo conhecido com nossa 
palavra e obras é nossa alegria”. Sendo 
assim, temos a missão como Igreja e 
como Congregação, de comunicar a 
Boa Nova de Jesus a todas as pessoas 
para que tenha vida e a tenham em 
plenitude e podemos fazer isso através da 
comunicação.

Irmã Eliana


