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Juventude: esperança 
para o futuro  

Durante o Conselho Amplo de 
2017 em Oslo, um dos apelos 
que ouvimos foi trabalhar com 

a juventude, sendo um recurso para 
ajudar os que abandonam a escola e 

toxicodependentes, e também estar 
com eles para a evangelização, seu 
desenvolvimento espiritual e entender o 
impacto de crescer em uma sociedade 
digital. Esta chamada foi o foco que 
coloquei para mim durante minha recente 
visita à Índia.
Enquanto visitava diferentes áreas onde 
nossas Irmãs exercem seu apostolado, 

Ir. Philomena Pazhuruparambil 
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estava procurando algo novo em seus 
ministérios: uma nova ênfase, uma nova 
abordagem. Fiquei muito consciente do 
fato de que nossas Irmãs estão muito 
focadas na animação juvenil, seja em 
nossas escolas ou em projetos sociais.
Os alunos e professores de nossas 
escolas nas cidades estão mais 
conscientes dos valores de compartilhar 
seus talentos e tempo com os 
necessitados. Cada grande escola da 
cidade ajuda uma escola de aldeia pobre 
nas proximidades. Isso tem acontecido 
há anos, mas, mais recentemente, os 
alunos mais fracos da escola da aldeia 
são trazidos para a escola maior da 
cidade, têm alojamento nos conventos 
e professores especiais são nomeados 
para ensiná-los ou dar-lhes treinamento 
nas matérias mais difíceis. Indo para as 
aldeias do interior de Orissa, vi muitas 
escolas com menos oportunidades. 
Fiquei muito impressionada ao visitar 
um albergue em Majhapara, Orissa, 
onde nossas Irmãs se ocupam de 106 
meninas que estudam da 1ª a 10ª série. 
Inteligentes, e interessadas em aprender, 

essas crianças vêm de aldeias distantes. 
Eu vi Irmãs de uma escola grande, como 
St. Joseph’s School, em Sambalpur, indo 
regularmente em fim de semana para 
ensinar as crianças do albergue em 
Majhapara. É um novo empreendimento, 
a resposta a uma necessidade, que está 
fazendo a diferença nesse albergue 
particular.
Outra área a que respondemos é a 
desistência escolar. De acordo com 
a última pesquisa, 47% dos alunos 
abandonam a escola antes de completar 
seu ensino secundário. Como resultado, 
eles têm poucas oportunidades e 
trabalham por salários muito baixos. Eles 
precisam de uma oportunidade para 
melhorar seus níveis de habilidades, e 
há um número crescente de programas 
que abordam esta necessidade e nossas 
Irmãs em Bhopal e Ratlam se envolveram. 
As Irmãs Sarita e Rani foram treinadas 
e agora colaboraram com outras duas 
congregações que trabalham nos centros 
da Tech Society de Don Bosco/ Sociedade 
Técnica Dom Bosco para a Índia.
Desde 1º de janeiro de 2017, as Irmãs 

Sarita e Rani estão trabalhando como 
coordenadoras estaduais para Madhya 
Pradesh, uma tarefa desafiadora e 
demorada, que exige atualização regular. 
Eles identificam estudantes, e com a ajuda 
de outros formadores, oferecem vários 
treinamentos vocacionais. Eles trabalham 
juntos para a melhor utilização dos 
fundos do governo para obter o melhor 
resultado em termos de empregos, 
salários, melhoria da qualidade de vida e 
produtividade.
Esses esforços são muito importantes 
para a Índia, que, ao contrário da maioria 
do mundo desenvolvido, está preparada 
para ser o país mais novo da Terra até 
2020. Com os jovens que representam 
quase 40% da população total na Índia, 
os jovens têm um enorme papel a 
desempenhar na construção da nação.
Claramente, precisamos construir nossa 
juventude para o futuro, canalizando 
recursos que estão disponíveis para 
eles e sendo canais para orientar 
esses recursos para a pessoa certa no 
momento certo. Esta é uma maneira de 
responder ao chamado do nosso tempo.

Construir Comunidade num 
Mundo Intercultural 

Aproximadamente 60 superioras 
gerais, com representantes 
das constelações UISG de cada 

continente, reuniram-se em Manila, de 5 
a 11 de novembro. Fazer a reunião na 
Ásia ofereceu a possibilidade de mais 
Irmãs das Filipinas, Coréia, Vietnã, Japão 
e as ilhas do Pacífico participarem,  para 
muitas das quais esse foi o primeiro 
encontro.
Em seu discurso de abertura, Irmã 
Carmen Sammut, msola, Presidente da 
UISG, citou Brian Swimme, perguntando: 
“Você acha que o universo passou por 
vinte bilhões de anos de trabalho para 

Ir. Sally Hodgdon 
Conselho Geral

criar-se se não houvesse uma função 
particular que você - e você somente-  

poderia fazer? “Ela continuou: “ Sim, 
a terra, o mundo, as pessoas a quem 

Ir. Sally na constelação da UISG em Manila
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somos enviados,. . ., o Criador, todos 
esperam algo de nós e somos as únicos 
que podem fazer acontecer”. 
Com essa colocação de abertura, 
passamos os dias seguintes a discutir 
questões críticas para a vida religiosa 
hoje, incluindo a vida intercultural. 
Enquanto a vida multicultural significa 
simplesmente coexistir lado a lado na 
mesma comunidade, a vida intercultural 
é mais exigente. Requer respeito por 
outras culturas, o que significa permitir 
que os diferentes sejam diferentes. A 
interculturalidade também promove uma 
interação saudável entre as culturas, 
reconhecendo que não há ameaça por 
causa das diferenças.
Em Manila, várias congregações 
têm comunidades internacionais 
para formação inicial. Duas Irmãs 
que coordenam essas comunidades, 
ofereceram suas experiências de viver 
com 6 ou 7 culturas diferentes. Como 
esperado, o isolamento causado pela 
falta de uma linguagem comum e a 
necessidade de aprender uma delas, foi 

um desafio mencionado por ambas.
Outra questão que abordamos foram 
as novas orientações do Vaticano para 
tentar oferecer uma melhor proteção para 
todas as crianças e adultos vulneráveis, 
uma questão que ainda é crítica para 
todas as congregações. A importância 
das habilidades de comunicação também 
foi discutida. À medida que colaboramos 
cada vez mais, a necessidade de aprender 
bem como usar diferentes formas de 
tecnologia para se comunicar de forma 
regular é crítica.
Tivemos a sorte de passar um dia 
visitando alguns dos ministérios 
patrocinados pelas congregações 
locais. Cada ministério estava focado 
em trabalhar com os mais pobres nas 
periferias da sociedade, o que significa 
que 80% dos 1,5 milhões de pessoas 
em Manila. Visitamos uma clínica diária 
que recebe centenas de crianças dos 
vários bairros a cada semana. Uma Irmã 
e cinco mulheres leigas colaboradoras 
dos bairros pobres operam esta clínica 
com a ajuda de alguns médicos que a 

visitam, em diferentes manhãs por semana 
durante 3 horas.
Uma área que não pudemos visitar foi 
o aterro de Payatas em Manila, que 
abriga mais de 80 mil pessoas. Alguns 
ganham a vida catando os detritos no 
aterro sanitário e recebem cerca de 
US $ 5,00 por dia pelo que acham. No 
bairro deste aterro, mais de 100 pessoas 
foram mortas pela polícia por suposto 
envolvimento com drogas como parte da 
política do Presidente Rodrigo Duarte. Às 
vezes, mulheres e crianças também são 
mortas. Cada domingo, um sacerdote do 
seminário vai lá para oferecer missa para 
as pessoas. As pessoas dizem que ter o 
padre e algumas Irmãs com elas, as ajuda 
a viver no espírito da ressurreição.
Precisamos rezar para que os Bispos nas 
Filipinas tenham a coragem de se unirem 
aos religiosos e aos leigos ao falarem 
publicamente pelos direitos humanos dos 
perseguidos pelo governo. Eles e todos 
nós devemos nos tornar uma voz mais 
forte para as vítimas sem voz da violência 
do Presidente.

ProvínCia/reGião/Missão

Iniciativas de solidariedade no 
tempo do Advento e do Natal

A província italiana chegou à 
sétima edição da campanha 
de Natal “O panettone da 

solidariedade” e, se isso tem sido 
possível, é graças à colaboração ativa 
de todas as comunidades da Província, 
das famílias das Irmãs e de muitos 
amigos leigos. Com a Campanha de 
Natal de 2017, a CSJ Missioni pretende 
financiar bolsas para jovens no St. 
Joseph Hostel/Pensionato São José 
em Songea, na Tanzânia. O objetivo 

Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

Irmãs na França preparando Panetones para distribuição local
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Reconstruindo a vida de 
Refugiadas/os e Imigrantes

As Irmãs de São José  de Chambéry, 
em São Paulo, buscam dar 
respostas às necessidades dos 

tempos atuais ajudando a reconstruir a 
vida de Refugiadas/os e Imigrantes  no 
Brasil através de cursos de Capacitação 
Profissional.
O projeto “Reconstruindo o Projeto de 
Vida” teve seu inicio em 2016,  através 
do Centro de Educação São José, uma 
das Unidades Sociais da Associação 
das Irmãs de São José em São Paulo. O 
mesmo é realizado através de uma rede, 
na qual cada organização desempenha 
seu trabalho próprio junto a pessoas 
refugiadas, através da triagem e 
encaminhamentos de mulheres para  
Caritas da Arquidiocese de São Paulo, 
Missão Paz,  e outros órgão de assitência 
da Igreja e da sociedade.  Assim como se 

Ir. Irmã Maria Sizilio 
Brasil

realiza o encaminhamento das mulheres 
para o mundo do trabalho.
Para a concretização, o Projeto conta 
com Parcerias de Financiadores Sociais, 
entre eles o Fundo Global Missionário das  
Irmãs de São José de Chambéry.
De acordo com o Comitê Nacional para 
Refugiadas/os, o Brasil possui atualmente 

8.863 refugiadas/os reconhecidas/os, de 
79 nacionalidades distintas (28,2% são 
mulheres). As/os refugiadas/os que são 
acolhidas/os  no Centro de Educação São 
José são oriundas/os dos países: Cuba, 
Venezuela, Angola, Nigéria e Congo.
Distante do seu país de origem, o 
processo de inserção em uma sociedade 

Refugiados entrega de certificado

é promover a educação, o mais 
possível, intervindo em diferentes 
níveis e de forma diversificada. Deste 
modo, o segundo objectivo do Milênio 
levado adiante pelas Nações Unidas 
é apoiado, isto é, “garantir o ensino 
primário universal garantindo a todos 
os meninos e meninas um ciclo de 
ensino fundamental”. Com os fundos 
arrecadados, o atendimento escolar será 
garantido para muitas meninas pobres 
no distrito de Mateka, em Songea, e 
sua formação humana integral pode ser 
mantida. 
Esta iniciativa conjunta também foi 
alargada a nível europeu às outras 
Províncias (França, Dinamarca, Noruega) 
e à região da Irlanda, que respondeu 
com grande generosidade, comprando 
panettone ou enviando dinheiro para 
apoiar as bolsas de jovens do nosso 
albergue em Songea.

O convite é ficar ocupado, para que o 
compartilhamento possa continuar a 
abrir um futuro diferente e melhor nas 
vidas dos outros. O tempo para oferecer 
novas oportunidades é agora e depende 
de cada um de nós!
Não só isso, a Província italiana propõe 
uma nova iniciativa conjunta, desta vez 
dirigida a todas as comunidades da 
Província. Em resposta aos apelos do 
Capítulo Geral de 2015, a Comissão 
Internacional JPIC coloca em toda a 
Congregação algumas questões que 
tocam a vida dos seres humanos e do 
planeta, dentre as quais surge a dos 
migrantes e refugiados.
As migrações são um fenômeno mundial 
que continua a crescer e afeta todos os 
continentes. Nosso carisma nos chama 
a construir pontes entre civilizações e 
culturas, entre a população local e os 
migrantes. Ao pôr em prática a riqueza 

da nossa espiritualidade, JPIC quer 
testemunhar que a unidade é possível 
através da hospitalidade, e quer ajudar 
as pessoas - Irmãs e leigos - a crescer 
com essa consciência capaz de apoiar 
uma assistência generosa aos migrantes 
e refugiados, de modo que a vida deles 
se torne mais humana.
Por esse motivo, o Conselho Provincial, 
junto com a CSJ Missioni, encorajam 
todas as comunidades a conhecer de 
maneira pessoal alguns refugiados ou 
imigrantes, entrando diretamente em 
contato com eles através de órgãos 
e associações que já lidam com o 
fenômeno. Todas as comunidades 
italianas, portanto, são convidadas a 
criar um evento durante o tempo de 
Natal - reunião, almoço, jantar ... - que 
podem marcar o início de uma jornada 
de conhecimento com os refugiados em 
seu território.
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completamente distinta é doloroso e lento. 
Os desafios encontrados nessa nova 
realidade, somados à insuficiência de 
políticas públicas adequadas, provocam 
um cenário de instabilidade que prejudica 
o recomeço no país de acolhida. O 
sentimento de perda, as incertezas e a 
vulnerabilidade sentida são uma constante 
para estas pessoas e evidenciam o seu 
não pertencimento ao novo local. No 
entanto, o regresso ao país de origem 
ainda se revela como uma não opção. 
“Reconstruindo o Projeto de Vida” 
visa auxiliar e promover a integração 
de mulheres e homens refugiadas/os, 
especificamente os da Zona Leste da 
Capital Paulista. O Projeto desenvolve 
qualificação profissional em Curso de 
Costura Industrial e Modelagem em vista 
de gerar renda nesse momento difícil da 
vida e dedicar-se à educação dos filhos; 

Curso de Atendimento e Venda na área 
da Moda que oferece a possibilidade de 
inserção no mercado de trabalho; Curso 
de Cabeleireiros que pode gerar renda a 
curto prazo. 
Além do preparo profissional, a 
convivência durante os cursos possibilita 
o fortalecimento dos laços de amizade, 
afetivos e familiares ainda tão frágeis.
Em 2016 e 2017 foram atendidas/os 132 
refugiadas e refugiados com cursos de  
Atendimento e Vendas na Área da Moda; 
Técnicas para Cabelo Afro; Técnicas 
de Trança Afro e Manicure e Costura 
Industrial. 
A Espiritualidade da EUCARISTIA centra-
se no significado do alimento, da fome 
e da sede. Desenvolver um processo 
de aprendizagem com nossas/os irmãs 
e irmãos refugiados como caminho 
Eucarístico é colocar a fome e a sede 

deles em favor de seu crescimento num 
processo de continuo construir-se. A 
Associação que promove e faz acontecer 
esse projeto é dirigida pelas Irmãs de 
São José e aponta para um processo 
educativo de um ambiente solidário, 
transformador e estimulador de talentos, 
favorecendo as relações circulares, 
formação de laços de solidariedade e 
a realização de ações em conjunto que 
possibilitam a participação de voluntários 
e outros parceiros a abraçar a causa. 
As palavras do Papa Francisco são um 
reforço à nossa missão como Irmãs 
de São José na certeza de que nosso 
Carisma ajudará a concretizar as ações 
que insistentemente ele propõe: “Reitero 
a necessidade de fomentar a cultura do 
encontro de todas as formas possíveis 
e partilharem estes verbos: ‘acolher, 
proteger, promover e integrar”.

Holyween: a noite dos santos

Holyween não é uma festa feita de 
abóboras e doces, não é uma noite 
de evasão macabra ou o mais 

recente truque comercial. Holyween é 
a festa dos santos, é a noite em que os 
cristãos são chamados a refletir sobre 
a vocação mais profunda do homem: a 
santidade. Por vários anos, a Diocese 
de Acerra, província de Nápoles, Itália, 
comemora esta noite em particular, 
elaborada e realizada pelo gabinete do 
Ministério da Juventude. Também em 
31 de outubro passado, uma grande 
procissão de meninos e fieis mais idosos 
andava pelas ruas do centro histórico de 
Acerra para chegar à Catedral.
A reflexão sobre a santidade teve como 
figuras de referência Santa Giovanna 
Beretta Molla, Don Peppe Diana - um 
padre vítima do crime organizado, 
e Pier Giorgio Frassati - um jovem 
de ação católica que expressou sua 
fé com o serviço aos pobres. Mas o 

Eleonora Perna
Itália

momento central da noite foi a Adoração 
Eucarística. Com canções, orações e 
silêncio, os fiéis expressaram o desejo de 
“tornar-se santo como Deus é Santo”.
Um sinal desse desejo é a água da 
fonte batismal com a qual os sacerdotes 
abençoaram aqueles que participaram 
da celebração. A verdadeira “magia” 
que torna a noite dos santos especial é 

a consciência de ser amado pelo Senhor 
como somos, porque “a santidade não 
é algo que nós procuramos com nossas 
qualidades e nossas habilidades. A 
santidade é um presente, é o dom que 
o Senhor Jesus nos dá, quando ele 
nos leva com ele e nos reveste de Si 
mesmo, tornando-nos como Ele”. (Papa 
Francisco)

ProcIssão pela estrada de Acerra (Nápoles)
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Uma Experiência Intercultural 

Vinte e cinco membros mais novos 
de 11 congregações de São José 
de 12 países se reuniram no 

Centro Internacional em Le Puy de 09 
a 19 de setembro de 2017 para um 
programa de “Diversidade Cultural e 
Gestão de Conflitos”. Nós éramos três 
Irmãs indianas da congregação de 
Chambéry: Irmãs Rani Utukuri (Província 
de Tanmaya), Preeti Kujur (Província 
de Nagpur) e Asha Kujur (Província de 
Pachmarhi), que se juntaram a este 
grupo reunido pela declaração de missão 
do programa: “Imersas no carisma das 
Irmãs de São José e confiando no poder 
do espírito, estamos empenhadas em 
viver a unidade na diversidade “.
Aprendemos que toda Irmã de São José 
tem uma cultura inter-congregacional, 
uma cultura congregacional, uma cultura 
internacional e uma cultura local. É 
importante conhecer e experimentar 
essas culturas sempre que possível, 
porque a cultura nos dá uma identidade. 

Irs. Asha Prava Kujur,  Preeti 
Kujur e Rani Utukuri 
Índia

A forma como vivemos na sociedade e 
quem somos como seres humanos é 
altamente influenciada pela cultura a 
que pertencemos. “Para se orgulhar da 
cultura que você pertence e respeitar 
seus ensinamentos, você deve primeiro 
conhecê-lo. É importante conhecer o 
passado que moldou seu presente e vai 
influenciar o seu futuro “. Muitas vezes, as 
Irmãs de São José vivem em comunidades 
que são interculturais. Juntamente com a 
riqueza desta vida juntos, vêm os conflitos 
que não podem ser evitados. Viver com 
conflitos pode ser estressante. “O conflito 
começa quando nossas necessidades, 
desejos, valores e idéias chocam com 
as necessidades, desejos e valores 
dos outros”. As sessões realizadas 
para as participantes permitiram que 
elas vivessem melhor em comunidade 
e no mundo em geral, onde as muitas 
possibilidades são acopladas com 
conflitos e caos. O programa introduziu os 
participantes em diversas formas de viver 
em comunidades interculturais.
Como participantes, também tivemos a 
oportunidade de ver e viver o local de 
nascimento da congregação em Le Puy. 
Nós também caminhamos pelo caminho 

do nosso fundador Pe. João Pedro 
MédaIle, as fundadoras e as primeiras 
Irmãs e sentimos seu espírito vivo nesses 
lugares. Entre os lugares que visitamos 
estão: os túmulos da Madre Felicité em 
Chambéry, o da Madre Marcoux em La 
Bouche e o da Madre São João Fontbonne 
em Lyon. Também passamos um  tempo 
na primeira cozinha em Le Puy e nas 
igrejas onde nosso fundador, Pe. Médaille, 
orou e celebrou a Eucaristia. Nossa 
visita aos Arquivos, em Le Puy, foi uma 
experiência histórica para  todas nós, 
pois mostrou como o “Pequeno Projeto” 
do Pe. Médaille cresceu em uma enorme 
árvore e expandiu-se por todos os 
continentes.
Após o programa, tivemos a grande 
experiência de conhecer as Irmãs de 
várias comunidades da província francesa. 
Ficamos emociobadas pela hospitalidade 
das Irmãs em Bois Joli, Jacob 
Bellecombette e St. Jean de Maurienne. 
Estar nesses lugares e também ver as 
Irmãs e noviças que vieram da Índia foi 
muito encorajador porque o carisma da 
congregação continua a estar presente 
na França, o local de origem da nossa 
congregação.

As participantes em Setembro de no Programa de Diversidade Cultural em Le Puy
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Festa das nações(Kulturafton)

Estamos dentro do Outono: 
dias bem curtos, vento, chuva 
misturada com neve, frio. Tempo 

propício para ficarmos dentro de casa. 
Por isso o Caritas St.Olof  oferece 
atividades que se realizam no interior.   
Foi assim que no dia 13 de outubro 
aconteceu a tradicional “Festa das 
Nações” (Kulturafton). Depois de dois 
meses de preparação, pode-se dizer 
que foi uma festa muito feliz apesar dos 
locais precários e incomodos. Quinze 
Nacionalidades, entre as 30 presentes 
na assembléia, apresentaram alguma 
coisa de seu País, de sua cultura com 
muito sentimento e saudade. Muitos 
dos que apresentaram ou estavam 
presentes são refugiados que ainda não 
receberam a permissão, alguns vivem 
escondidos. Começando pela Suécia, 
cujas apresentadoras do programa, 
traziam trajes típicos nacionais. Uma 
jovem de Filipinas, recém chegada 
na Suécia, iniciou a apresentação, 
convidando toda a platéia a ficar de pé 
e cantou com muita piedade , o ”Pai-
Nosso”em ingles. Foi emocionante de 
ver todos assim ( Cristãos, Musulmanos, 
Budistas, Agnósticos) ouvindo e talvez 
rezando a oração comum dos cristãos.
Uma jovem adolescente da Hungria que 
vive aqui com a familia cantou na sua 
lingua natal lembrando a natureza e, 
as belezas da sua saudosa Hungria.  

Irmãs Beatriz Costa e Lila Bork 
Suécia

Também a Dinamarca foi representada 
atravéz de uma canção que lembra 
as primeiras florinhas que nascem na 
primavera nos Países Escandinavios. A 
Espanha veio exibir um lindo costume 
nacional, representada por uma criança 
acompanhada de sua mãe.
Não faltou a Asia: um grupo de Filipinas 
dançou com muita graça revestidas 
com roupas de múltiplas cores e um 
belo sorriso.  Seguido de um grupo 
do Afganistão, do Pakistão e da Syria 
dansaram em ronda ao som de uma 
música calma e repousante.
Chegou a fez da Africa: ( Burundi, 
Kongo, Eritrea, Etiopia)  Crianças e 
adultos , juntos para cantar, gesticular 
e dansar com gestos graciosos. Havia 
muita cor, alegria e harmonia.
Também a América Latina chegou com 

sua variedade de danças : Mexico, 
Costa Rica, Chile, Colombia, com seus 
trajes maravilhosos, música típica de 
cada um desses Países.
Terminamos com uma festiva e gostosa 
refeição preparada e servida pelos 
membros da Caritas St Olof.
Chegando em casa, e fazendo uma 
pequena e rápida avaliação, foi difícil 
conter as lágrimas pensando na história 
trágica da maioria dos presentes 
vivendo esse evento em Paz, na Alegria 
e harmonia, felizes de mostrar algo 
positivo de seus países em guerra ou 
oprimidos por tantas outras razões.
E na oração dessa noite oferecemos 
a Deus nossos esforços para” viver o 
dinamismo da reconciliação e unidade 
nas periferias de nosso mundo 
fragmentado ”. 

novas

 santas

Ir. Luisa Maria Feronato (94) Brasil  10.11.2017

Ir. Maria José do Nascimento (94) Brasil  09.12.2017

Ir. Oneida Maria Ragnini Belusso (75) Brasil  09.12.2017

Ir. Agatha Vadakanchery (90) Nirmala  11.12.2017
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Fazer crescer a Unidade 
querida por Cristo

Por mais de 27 anos, vivemos em 
La Coterelle, (10 edifícios) em 
um bairro popular de Tour du 

Pin, a 50 km de Chambéry. Durante 
esses anos, houve muitas mudanças. 
Pluralis, o órgão de administração, 
teve que aceitar a chegada, entre os 
inquilinos, de muitos estrangeiros. 
Juntos, nos adaptamos aos costumes, 
línguas, religiões e isso exigiu 
paciência e boa vontade. Com os 
delegados da Confederação Sindical 
das Famílias, tentamos construir 
pontes: compartilhamento, reuniões, 
para não mencionar as festas dos 
vizinhos. Tudo estava indo bem.
Mas nos últimos anos, eu me tornei a 
única delegada, enquanto há muitas 
partidas,  chegadas, mudanças na 
Coterelle: uma grande chegada de 
famílias e crianças pequenas. Eles 
invadem a terra e os idosos, muito 
numerosos, acostumados a uma 
certa tranquilidade, se irritam e os 
conflitos irromperam. As tensões 
aumentam e, no final de junho, os 
amigos me pedem para pedir uma 
petição contra as famílias! Fora de 
questão para mim despertar a guerra 
entre inquilinos e nacionalidades. 
O pedido de petição mexe comigo, 
especialmente quando a guardiã do 
edifício, muito eficiente e estimado, 
nos deixa. Então, peço a Pluralis para 
participar da reunião que planeja com 
algumas famílias, conhecidas  por 
problemas.
Esta reunião ocorre no início de 
julho, poucas pessoas: duas famílias 
marroquinas, uma turca, o gerente, 

Ir. Claire Combarel  
França

a guardiã e eu. A reunião está 
muito bem conduzida. As famílias, 
inicialmente muito relutantes, 
até agressivas, entraram na 
discussão e especialmente um pai 
reagiu favoravelmente. Ele até se 
ofereceu para participar comigo 
em todas as ações possíveis com 
famílias e Pluralis. Que surpresa 
e que alegria para mim! A Pluralis 
concorda em fazer um projeto para 
o desenvolvimento de um lugar 
comsombras para instalar bancos e 
jogos para crianças. Este projeto será 
apresentado às famílias envolvidas.
As férias de agosto me permitem 
respirar, e no meu regresso, acho 
muita tensão, raiva porque estava 
quente e as crianças gritaram, 
jogaram, gritaram forte sob as 
janelas. Pego minha coragem 
com as duas mãos e com alguns 
vizinhos, preparamos uma petição 
e começamos ir de porta em porta. 
Estou impressionada com as muitas 
recepções amigáveis e positivas: uma 
menina explica à sua mãe e escreve 
seu nome; outra mãe telefona para o 
marido compreender o que se trata 

e ter permissão para assinar, outros 
agradecem pelo serviço.
O pai que me ofereceu seus serviços 
volta de Marrocos e diz que está 
pronto para trabalhar. Nós trazemos 
as petições preenchidas para Pluralis 
que as recebe com interesse e 
promete convocar-nos, e aos pais 
envolvidos, a reagirem ao projeto. 
Além disso, Omar, pai argelino de 
dois jovens, também se propõe a se 
juntar à Confederação das Famílias, 
que trabalha para garantir que todas 
as famílias tenham acesso aos seus 
direitos. Dou graças ao Senhor por 
esses presentes que recebi e que não 
esperava mais.
Segui com interesse, todos os 
dias do mês do Conselho Ampplo 
da congregação e fui desafiada 
pelo assunto: “Ousar o mistério do 
Encontro: Caminho da compaixão”. 
Isso me ajudou a olhar para os meus 
vizinhos, “para compartilhar minha 
própria vulnerabilidade para dar a 
mão ao outro e avançar juntos.” 
Juntos, onde somos chamados, 
continuamos essa jornada de fé, 
confiança e amor.
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Um Sonho Realizado

O Hospital Nossa Senhora das 
Oliveiras é administrado pelas 
Irmãs de São José e atende 

pessoas da cidade de Vacaria e região, 
dando especial atenção a quem mais 
precisa. Há algum tempo sonhamos em 
expandir o atendimento aos pobres e isso 
só foi possível com ajuda do governo, 
implantando uma ala SUS (Sistema Único 
de Saúde). Dessa forma, continuamos a 
tradição de cuidado da vida que se iniciou 
mais de 80 anos atrás.
Em 1903 as Irmãs de São José chegaram 
em Vacaria para assumirem a missão de 
educar as meninas, moças e senhoras 
com educação familiar. Em 1935 as Irmãs 
assumiram a missão de cuidar da vida e 
saúde das pessoas desta região; abriram 
um hospital, que era anseio de toda a 
região. 
Vacaria se localiza na região da serra 
do Rio grande do Sul, Brasil. Uma região 
muito fria e pobre composta por 64 mil 
habitantes. A renda provem do plantio 
de maçãs, pequenas frutas,  agricultura 
e pecuária. Nos meses da colheita da 
maçã, mais de 20 mil trabalhadores vêm 
de outros Estados em busca de emprego. 
Destes trabalhadores muitos acabam 
morando na cidade, aumentando assim a 
pobreza. 
O Hospital sempre teve a preocupação 
de dar um bom atendimento aos pobres. 
Porém, o Sistema Único de Saúde, que 
é o plano de saúde pago pelo governo, 
remunera muito pouco e a saúde é 
precária em todo o país.  
O Hospital é regional e tem a 
responsabilidade de atender mais de 
110 mil vidas, em nove municípios 
da região. As condições do hospital 
estavam muito precárias. As Irmãs tinham 
sempre uma grande preocupação com 
o atendimento aos pobres. No intuito de 

Ir.  Adelide Canci
Brasil

buscar recursos para a reforma da ala 
do SUS, encontramos uma possibilidade: 
trabalharmos com a comunidade para 
conseguir os recursos na consulta 
popular, que é quando as pessoas 
decidem, por voto, onde quer que seja 
investido um valor em dinheiro que o 
governo destina para este fim.   
Conseguimos que, durante três anos 
a consulta fosse destinada para a 
reforma da ala SUS, perfazendo um 
valor de R$ 1.110.000,00, porém o 
valor não foi suficiente. Trabalhamos 
com os vereadores e demonstramos 
a necessidade de um ambiente mais 
humanizado; eles destinaram R$ 
500.000,00 e o Hospital também 
contribuiu com R$ 400 000,00 para a 

conclusão da reforma. 
Hoje temos a ala SUS totalmente 
reformada, com sanitários em todos os 
quartos, calefação, camas, móveis tudo 
novo. Um deputado destinou uma emenda 
parlamentar para a compra das camas, 
a comunidade está contribuindo para a 
compra do enxoval e outros materiais que 
estão faltando.
Hoje a ala SUS do Hospital Nossa 
Senhora da Oliveira é a melhor do Estado. 
Temos a certeza que com verdadeiras 
parcerias podemos tornar nossa missão 
mais humanizada e dar aos pobres 
o atendimento que merecem. Temos 
trabalhado com os ricos para ter recursos 
para atender bem os pobres.  E assim,  
nosso sonho está sendo realizado. 

Da esquerda para a direita, a quarta é Ir. Adelide,  com outras Irmãs, médicos do Hospital e 
representantes do Governo

Ala SUS hospital           
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Ministério continua através de 
muitas mudanças    

Alguns anos atrás,nós, Irmãs da 
Província dinamarquesa, começamos 

a refletir sobre o nosso futuro. 
Consideramos a casa-mãe, construída 
em 1904, nossa casa, da qual as irmãs 
foram enviadas em missão aos diversos 
ministérios. Mas ao longo dos anos, o 
edifício tornou-se muito grande. Nós 
tentamos encontrar maneiras de usar 
o espaço não necessário por nós. 
Decidimos alugar alguns dos quartos 
para estudantes do sexo feminino, e 
durante vários anos, tivemos 14 jovens 
vivendo conosco, com o espaço de sua 
própria cozinha. Alguns dos quartos 
maiores foram alugados pela Escola de 
Pedagogia, que estava situada ao lado do 
nosso prédio e precisava de mais espaço 
para o ensino.   
Um problema importante era a 
enfermaria, que não estava atualizada. 
Nossa equipe enfrentou dificuldades 
crescentes à medida que as nossas Irmãs 
se tornavam mais idosas e precisavam de 
mais e mais ajuda.
A liderança da província contactou a 
Prefeitura de Copenhague, que estava 
interessada em nossa Casa-Mãe. Eles 
queriam construir uma nova casa de 
repouso para os cidadãos mais velhos 
de Copenhaga, cujos números estão 
crescendo. Finalmente, as formalidades 
foram concluídas e a Casa-Mãe foi 
vendida.
O plano era que a enfermaria, onde as 
Irmãs estavam, seria demolida e uma 
nova casa de repouso seria construída, 
com as casas principais refeitas para 
idosos. As Irmãs se mudariam para uma 
casa de idosos na cidade e voltariam 
para a propriedade quando a nova casa 
de repouso fosse completada. As outras 
Irmãs mudariam para apartamentos perto 

Ir. Emmanuelle Brüggemann 
Dinamarca

da casa de repouso na cidade, enquanto 
esperavam entrar na seção de vida sênior.
Quanto a nós, enfrentamos as questões 
importantes: E nós como comunidade? 
Onde poderíamos continuar a viver 
nossa vida religiosa? Fomos abençoados 
porque o município começou a entender 
que, como comunidade, queríamos viver 
juntos, na medida do possível. E agora 
que as rmãs estão em seu novo lar, o lar 
de idosos na cidade, 14 irmãs vivem na 
mesma ala, em 3 andares.
A última Assembléia Provincial realizada 
em nossa Casa Mãe, foi no dia anterior 
à mudança das primeiras Irmãs. Fomos 
abençoados pela presença de Ir. 
Sally, nossa Superiora Geral, que veio 
nos apoiar. Durante essa Assembléia 
Provincial, tivemos uma celebração, onde 
cada Irmã recebeu uma bênção especial e 
foi enviada para sua nova missão.
Naquela época, pensei comigo mesma: 
Para o que vamos ser enviadas em 
missão? Por causa da nossa idade, que 
missão podemos realizar?
Desde então, descobri que estava 
errada. Agora, estamos vivendo juntas, 
lado a lado, com outros cidadãos, que 
também vivem no lar de idosos. Temos 
muitos contatos. Muitas vezes, eles têm 

dúvidas sobre fé, vida religiosa ou outros 
assuntos. Podemos explicar e resopinder 
às suas questões.
Claro, estamos sentindo falta da nossa 
maravilhosa capela e da privacidade 
que ela oferecia ou das nossas orações. 
Também sentimos falta de nossa equipe, 
que estava lá no local, para apenas 
algumas Irmãs. Nós desistimos de muitas 
coisas, mas sentimos muito fortemente 
que o Senhor está nos acompanhando. 
Agora estamos em uma casa pública, 
mas tudo é excelente. Não conseguimos 
sonhar em ter muito mais.
Temos sorte de ter celebrações 
eucarísticas diárias, exceto aos domingos, 
embora nos reunamos na sala de estar. 
Aqui, sentimos a nossa pobreza, mas 
lembramos que o próprio Jesus nasceu 
num estábulo. E, sempre que possível, 
nos reunimos para oração e meditação.
Estamos muito gratas pelas possibilidades 
que temos para viver nossa vida religiosa 
de uma maneira nova. Sentimos as 
bençãos de Deus em muitos aspectos. 
E se Deus quiser, voltaremos para 
anossa Casa-Mãe e para uma nova 
casa de repouso, onde todas as nossas 
Irmãs poderão estar juntas. E então 
continuaremos nossa missão lá.

Irmãs e LLPPs reunidos para a Missa
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A Comunidade de Pisa se abre 
à interreligiosidade

A comunidade de Pisa é uma pequena 
comunidade - composta por apenas 
três religiosas  e uma jovem em 

formação - que, há anos, administra a 
Casa de Estudantes de San Giuseppe, 
localizada no centro da cidade, perto das 
principais faculdades da Universidade 
de Pisa. Todos os anos, a Casa do 
Estudante acolhe jovens provenientes de 
todas as regiões italianas, que escolhem 
a Universidade de Pisa para a sua 
universidade e pós-graduação. As Irmãs 
tentam viver ao lado deles com discrição e 
cordialidade, comprometendo-se a ser um 
ponto de referência para quantos querem 
ser acompanhados nesta parte de suas 
vidas. E, para este fim, a comunidade 
propõe aos alunos os caminhos do 
autoconhecimento e as oportunidades de 
interação entre eles e com outros jovens 
estudantes de Pisa, em colaboração com 
a Igreja local.
Por alguns anos, entre as meninas, 

Maria Giovanna Titone 
Itália

há uma jovem albanêsa, de religião 
muçulmana, aluna da faculdade de 
engenharia, com quem a comunidade vive 
um relacionamento feito de simplicidade 
e disponibilidade mútua. Este ano, então, 
a Casa do Estudante San Giuseppe abriu 
as portas, para uma recepção temporária, 
a uma menina do Togo, que chega em 
Pisa para completar seus estudos em 
economia e com a esperança de retornar 
ao país para ajudar as mulheres se 
tornarem responsáveis por seu próprio 
destino e dignidade; e a duas jovens 
pesquisadoras provenientes da Argélia 
para um laboratório de pesquisa na 
faculdade agrícola. As duas jovens são 
muçulmanas e usam o véu; entre elas 
e as Irmãs, simpatia e boa harmonia 
ocorreram imediatamente, o que nos 
permitiu experimentar momentos simples 
de compartilhar suas respectivas 
experiências.
Irmã Rossella Passalacqua, que é diretora 
da Casa de Estudos de San Giuseppe, 
reconhece que “esta é realmente uma 
oportunidade para a nossa comunidade 
viver a experiência de interculturalidade e 

inter-religiosidade de maneira simples e 
efetiva. As jovens que escolhem a nossa 
Casa do Estudante são um presente 
que nos permite experimentar, na vida 
cotidiana, a alegria e o trabalho duro de 
nós mesmas, para nos abrirmos para 
o outro, que, em sua diversidade, é um 
tesouro que nos enriquece. É um bom 
exercício para nós, para não parar de 
aprender e crescer na autenticidade 
de nossos relacionamentos com os 
outros, respeitando e acolhendo nossas 
diferenças. E isso agora em que a 
comunidade de Pisa também é chamada a 
ser uma comunidade de formação para o 
noviciado!
Esta nova experiência de 
interculturalidade e inter-religião em que 
a comunidade está envolvida, de uma 
maneira simples, lembra a todos que, 
além dos grandes discursos retóricos, 
a coexistência pacífica entre diferentes 
culturas e religiões vem de baixo, apenas 
ao tecer relações simples e comuns 
que contribuem para criar parcelas de 
esperança em nosso mundo ferido pela 
intolerância e indiferença.

As jovens estudantes com as três Irmãs: Lorenza (3ª a partir da direita) Rossella (sentada, no centro) e Alessandra (primeira fila, à direita)
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Plantando Sementes de Fé

Nos últimos três anos, a região do 
Paquistão tem uma comunidade 
em nossa própria casa em Lahore, 

em uma área onde vivem outras nove 
comunidades religiosas. Como parte 
da Paróquia da Catedral, participamos 
ativamente da Paróquia e atendemos 
a comunidade local. A diocese atribuiu 
a cada comunidade religiosa uma área 
geográfica para a qual são responsáveis. 
A nossa abrange o Jardim Zoológico de 
Lahore e aqueles cujo trabalho é cuidar 
dos animais. Há doze famílias católicas 
nessa área e todas são muito pobres 
porque seus salários são muito baixos.
Na sociedade perturbadora e corrupta 
do Paquistão, as Irmãs de São José de 
Chambéry emergiram como um sinal de 
paz, amor, unidade e reconciliação para 
as pessoas a quem servimos. À medida 
que atendemos às necessidades atuais 
e olhamos para o futuro, nosso foco 
é fortalecer as famílias divididas que 
servimos. A área confiada a nós, pela 
diocese, tem famílias que vivem longe da 
igreja e fracas em sua fé e educação.
No início, as pessoas nessa área não 
eram cooperativas e era difícil juntá-las. 
Foram divididas e não experimentaram 
unidade. Gradualmente eles se 
aproximaram das Irmãs. Concentramo-
nos principalmente nas mulheres e 
meninas, estimulando-as a conhecer Deus 
e a presença de Deus no seu dia a dia 
através das Escrituras. Começamos um 
grupo de jovens, chamado “Juventude 

Ir. Saiqa Anwar 
Paquistão

CSJ” e compartilhamos a 
espiritualidade da CSJ com 
eles. Este grupo é uma 
força para a área e também 
de um para o outro. Ao 
compartilhar nosso carisma, 
escritura e oração com as 
famílias, ajudamos alguns 
a ver como eles podem ser 
mais para os outros. Uma 
das garotas não alfabetizada 
queria ler a Bíblia. Finalmente, 
ela foi à escola e com a ajuda de um 
amigo conseguiu fazê-lo. Seu sucesso foi 
celebrado pelo povo, pela Catequista, as 
Irmãs e o Padre da Paróquia. 
Em diferentes épocas do ano, 
organizamos seminários e programas 
de conscientização social e celebrações 
de dias internacionais e nacionais. Em 
preparação para o Natal organizamos 
alguns programas de Natal, incluindo 
quadros pedagógicos meio de formação 

de fé. Através de aulas de educação 
religiosa nós os preparamos para os 
sacramentos da Sagrada Comunhão e 
Confirmação.
Como eles não têm Bíblias católicas 
em suas casas, damos a cada família 
uma Bíblia. Com esta e outras formas, 
plantamos a semente da fé em suas 
vidas. E estamos ajudando-os a cuidar da 
semente e, com sorte, dará muito fruto 
para eles e para os outros.

O Padre da Paróquia, Pe. Jehanzeb, ensinando um grupo de 
garotas

Um membro de cada família com a Bíblia que receberam


