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COMUNIDADES 
INTERCULTURAIS: 
necessidade e 
oportunidades

Fevereiro, enquanto em algumas 
partes do mundo as pessoas se 
reúnem para iniciar as atividades 

anuais, em outras as atividades estão 
chegando à sua culminância. Aqui em 
Roma, na primeira quinzena deste mês, 
aconteceram vários encontros onde os 
participantes com diferentes línguas, 

cores de pele, estilos faciais, denunciavam 
o caráter internacional e multicultural dos 
mesmos. Um destes encontros realizou-se 
na sede da UISG – União das Superioras 
Gerais. Mais de 100 Irmãs reunidas para 
refletir sobre o tema da interculturalidade. 
Outro foi o encontro das Irmãs de São 
José das Congregações do Instituto, 
Lyon, Annecy e Chambéry – ILAC. Neste 
encontro, que reuniu participantes 
oriundas da França, Itália, Estados Unidos, 
India, Espanha, Reino Unido, País de 
Gales, México e Brasil, foi refletido o tema 
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“passar de uma comunidade multicultural 
para uma comunidade intercultural”. 
A reflexão foi muito rica mas causou 
um certo desconforto e provocou a 
necessidade de aprofundamento em 
nossas comunidades religiosas. Em 
todos esses encontros, a grande maioria 
das Irmãs têm vivido ou estão vivendo 
em países ou contextos sociais que não 
são os de sua origem. Podemos dizer 
que estas Irmãs vivem em comunidades 
interculturais? 
No Brasil, encontra-se uma infinidade 
de culturas, raças e etnias coexistindo. 
A diversidade é visível, mas os “valores” 
das culturas estrangeiras ainda são 
dominantes, ou seja a cultura do 
branco, do considerado estrangeiro. A 
cultura indígena, por exemplo, é pouco 
notada. Há ainda muitos preconceitos 
explícitos e expressões racistas em 
relação aos indígenas, africanos e 
ditos “brasileiros”. No meu país há 
comunidades com características 
internacionais, grupos de diversas 
descendências que coexistem numa 
mesma região. Há algumas comunidades 

multiculturais, onde a diversidade cultural 
é visível e há uma certa interação e 
tolerância nas relações. E, há poucas 
com alguns traços interculturais, porém 
não muito conscientes de estarem 
vivendo interculturalmente. A diversidade 
étnica e cultural e a maneira como 
interagimos, assim como nossa história de 
colonização nos torna diferentes, mas não 
necessariamente interculturais!
Os encontros, no início deste ano, 
ajudaram-me a refletir sobre o que 
expressamos e o que realmente somos. 
No evento promovido pela UISG, com 
a assessoria de Antony Gittins, sobre a 
interculturalidade, compreendi que, no 
meu país, temos comunidades povo e 
também comunidades religiosas com 
características internacionais, algumas 
multiculturais e poucas interculturais. Já, 
as comunidades multiculturais incluem 
a diversidade de culturas existentes no 
país. Vivemos juntos harmonicamente e 
nos respeitamos, mas mantemos clara 
nossa identidade. O outro precisa se 
adaptar para sobreviver! As comunidades 
interculturais, por sua vez, existem, 

mas não com a consciência de serem 
interculturais. Pois o que distingue este 
tipo de comunidades das demais é o 
caráter intencional, é o espírito de fé, o 
desejo de construir um novo modo de ser 
comunidade, onde uma cultura não é mais 
e nem menos importante que a outra. 
Há uma intenção de reconhecer o que 
é valor e acolher e integrar isso na sua 
cultura. Nas comunidades interculturais, 
não há uma negação da cultura, nem 
uma assimilação da outra cultura, mas 
uma interação consciente e por isso 
transformativa. Uma transformação na 
maneira de pensar, de conceber a vida, os 
valores.
O aprofundamento e partilha de nossas 
similaridades e diferenças culturais 
é uma necessidade e oportunidade 
que temos de favorecer a construção 
de um novo estilo de vida fraterna 
baseado no respeito, na inclusão e no 
compromisso de humanizar sempre mais 
nossas relações, nosso compromisso 
com os pobres e com a cultura dos 
marginalizados a quem somos enviadas a 
viver nossa vocação. 

Compaixão com um Povo 
que Clama por Vida e Justiça

Desde 1996 dedico-me ao serviço 
do Povo Guarani e Kaiowá, em 
Caarapó e Juti, no Mato Grosso 

do Sul (região Centro-Oeste do 
Brasil). O Estado abriga a segunda 
maior população indígena do país. 
Hoje conta com aproximadamente 
75.000 indígenas, pertencentes a sete 
diferentes grupos étnicos. Os Guaranis 
e Kaiowás formam o maior grupo, 

Ir. Anari Felipe Nantes
Brasil

ProvínCia/reGião/Missão

contando em torno de 37.000 pessoas. 
O grande problema enfrentado por esse 
povo é o de terem sido arrancados de 
suas terras tradicionais e amontoados 
em pequenas “Reservas”. As terras das 
antigas aldeias foram entregues para 
os grandes proprietários. A população 
indígena aumentou e hoje lutam para 
retomar seus territórios tradicionais, 
direito esse, garantido na Constituição 
Federal de 1988.
Como Irmãs de São José estamos 
com eles há 20 anos no município de 
Caarapó onde está localizada a Reserva 
Indígena Te’ýikue, com uma população 

em torno de 6.500 pessoas, distribuídas 
numa área de 3.594 ha. Enfrentam 
muitos problemas com a sustentabilidade 
no sentido amplo dessa palavra.... 
Chegamos para compor uma parceria 
dentro de um Projeto coordenado por 
uma Universidade da região em parceria 
com a Diocese, Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) e Prefeitura, com o 
objetivo de desenvolver ações conjuntas 
na área da produção de alimentos, 
recuperação ambiental, saúde e 
educação escolar. Procuramos ser uma 
presença solidária e com eles pensar 
alternativas sustentáveis de melhoria de 
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qualidade de vida.
Atuei, desde o início, na construção 
de uma Educação Escolar Indígena, 
comunitária, específica, diferenciada, 
intercultural e bilíngue. Essa educação 
escolar indígena está garantida na 
Constituição Federal, nas Leis de 
Educação do País especificamente 
para as Escolas Indígenas. O grande 
desafio, no início, era envolver a 
comunidade escolar nas discussões 
sobre: Que escola queremos para os 
nossos filhos? O que é necessário 
ensinar? Como ensinar? Quando 
ensinar? Em que língua ensinar? Tudo 
foi construído coletivamente. Outro 
desafio enfrentado foi a formação 
específica para os professores desde o 
ensino fundamental ao nível médio, até 
a Licenciatura Intercultural Indígena. 
Foram longos anos de luta do Movimento 
dos professores e das lideranças 
indígenas. Começamos a alfabetização 
na língua guarani em 1997. Hoje, temos 
no Ensino Fundamental 1.600 alunos, 
62 professores indígenas distribuídos 
em uma escola polo e 3 extensões. Uma 
Escola de Ensino Médio e Educação 
de Jovens e Adultos. Só saem para 
estudar em outra localidade quando vão 
para a universidade. Um dos primeiros 
professores indígenas da aldeia já é 
professor efetivo em uma universidade 
e Doutorando na área das Ciências 
da Natureza. Na aldeia, temos um 
professor que já concluiu o Mestrado 
em educação, uma professora que está 

terminando o mestrado em matemática e 
outra que começou esse ano o mestrado 
em linguística. Uma jovem que fez todos 
os seus estudos nas escolas da aldeia, 
hoje está no terceiro ano de medicina.
A comunidade indígena hoje vive um 
momento muito desafiador, tenso e 
inseguro. Em 2013, começou uma luta 
de autodemarcação de suas terras 
tradicionais ao redor da reserva. Esse 
processo gera confrontos violentos entre 
seguranças armados dos fazendeiros 
e os indígenas. Em junho de 2016, 
aconteceu uma tragédia que resultou na 
morte de um Agente de Saúde indígena 
e sete feridos com arma de fogo, entre 
eles, uma professora e uma criança 
de 12 anos. O clima de tensão e medo 
mudou a rotina dessa população. No 

meio desse fogo cruzado, vivo eu com 
um pé na aldeia e outro na cidade, 
sendo muitas vezes, a única pessoa de 
apoio e suporte para os contatos deles 
com os órgãos públicos responsáveis 
pelos atendimentos na comunidade.  
Apesar das dificuldades enfrentadas, me 
sinto abençoada por fazer parte desse 
processo longo, sofrido e restaurador 
da dignidade do ser humano, pelo 
qual passou e passa essa comunidade 
Guarani e Kaiowá. Fomos destaque 
a nível Estadual e Nacional, graças à 
persistência de um trabalho coletivo. 
Com certeza, o Carisma de Comunhão foi 
o grande segredo do bom resultado do 
trabalho em parceria. Os erros sempre 
foram assumidos por todos. As vitórias 
celebradas com festas!

Ir. Anari (à direita) e pessoas da comunidade indígena

Professores da escola indígena
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Algumas “faíscas” da 
fraternidade

A nossa região montanhosa (o 
Sambuy, Albertville) abriga 6 
famílias de origem estrangeira. Uma 

delas é composta de num pai divorciado 
com seus 2 filhos e seus pais idosos. 
Depois dos feriados que passaram em 
seu país, ele voltou com a “nova” mulher 
jovem. Yamina não sabe falar francês; 
ela não conhece ninguém no bairro; ela 
está lá cuidando dos pais e dos filhos de 
seu marido. Ela passou semanas fechada 
no apartamento! Um dia, seu vizinho, 
de origem estrangeira, que viu essa 
situação difícil me disse: “E se você lhe 
ensinasse francês, pelo menos ela teria a 
oportunidade de sair de sua casa”.
Então assim foi feito. Essas aulas abriram 

Ir. Jeanne Thévenet
França

outro horizonte para ela, fez com que ela 
percebesse que ela não era apenas uma 
governanta ao serviço de sua família, 
que ela poderia conversar com os outros, 
ser reconhecida no bairro. O mais feliz 
ainda é nosso vizinho. Algumas palavras 
ecoam em nós: “Eu era um estranho e 
você me salvou”. Hannane (marroquina) 
me pergunta um dia: “Quem são essas 
famílias que vêm aos salões da igreja 
todos os finais de semana?” Depois 
de algumas explicações, ela disse: “Eu 
gostaria de fazer algo por eles: quantas 
pessoas? “
Um domingo ao meio-dia, ela chega com 
seu marido e seus 3 filhos: eles trazem 
um cuscuz apetitoso muito apreciado 
pelas 15 pessoas presentes naquele 
dia! Evelyne, secretária, vem à reunião 
da Associação uma noite e diz: “Eu não 
tenho filhos! Gostaria de ajudar as mães. 

“A partir daí, todas as quintas-feiras, por 
volta das 18h, depois do trabalho, ela 
vai para a casa de Jehona para cuidar de 
suas 2 meninas, o que permite que a mãe 
faça compras.
A lista poderia ser longa... se, como diz o 
Papa Francis, “nós soubermos” manter 
nossos corações abertos.

Bolívia em Conflito

Desde dezembro de 2017, a 
Bolívia acordou com um novo 
código penal que afeta a 
liberdade e os direitos pessoais e 

institucionais. Este código permite, entre 
outros abusos, detenções extrajudiciais 
e ameaça o genocídio das crianças mais 
inocentes. O direito à vida, à dignidade 
e aos outros não é respeitado, forçando 
a submissão e a vontade de um governo 
ditatorial autoritário.
Os médicos foram os primeiros a 
sair para protestar. Hoje, todas as 
instituições públicas, privadas, civis, 
religiosas e outras unem forças para 
exigir a revogação do código penal acima 

Ir. Gabriela Cuéllar Durán 
Bolívia

mencionado.
A Central Operária  Boliviana, uma 
corporação que engloba toda a classe 
trabalhadora do país, ordenou paradas 
de trabalho escalonadas: o sindicato 
de transportes urbano, interprovincial, 

pesado e internacional está envolvido 
no protesto que envolve todos nós. 
Os diferentes departamentos do país, 
organizam ataques civis bruscos, os 
cidadãos têm uma feliz euforia e se 
juntam às manifestações contra os abusos 
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Vocês também lavem os pés 
uns dos outros

Uma vez que voltamos da reunião 
do Conselho Amplo, que aconteceu 
em Oslo de 15 de setembro a 1 de 

outubro de 2017, imediatamente, como 
Conselho Provincial, nos propusemos 
refletir sobre como transmitir e 
aprofundar o conteúdo deste evento 
congregacional. No processo de reflexão, 
também envolvemos Ir. Mariaelena Aceti, 
Conselheira Geral, que imediatamente 
ofereceu sua disponibilidade tanto para 
a fase preparatória do trabalho de 
montagem quanto para a partilha de 
conteúdos.
Assim, surgiu a idéia de desenvolver 
um caminho em duas etapas - uma em 
janeiro e uma em abril de 2018 - para 
nos dar a oportunidade de abordar 
profundamente as questões tratadas 
e não apenas fazer um resumo dos 
argumentos.
Na assembléia de janeiro, participada 
por mais de trinta Irmãs - a província 
tem 52 Irmãs -, começamos a ampliar 
e aprofundar as idéias e provocações 
oferecidas por Ir Sally em seu discurso de 
abertura, usando três palavras - chave: 

Ir. Maria Cristina Gavazzi
Itália

ousar - mistério - enconhtro, para entrar 
no campo do misticismo que nos exorta 
a olhar a vida cotidiana com um olhar 
contemplativo.
Exploramos os conteúdos oferecidos 
pela Rev. Ruth Patterson, ministra da 
Igreja Presbiteriana Norte-Irlandesa, 
que dedicou toda a sua vida à resolução 
do conflito sangrento entre católicos 
e protestantes na Irlanda do Norte. O 
coração de seus relacionamentos foi 
o desenvolvimento do tema escolhido 
para o Conselho Amplo, a saber: “Ousar 

Ir. Alessandra, coma ajuda de Ir. Maria Luigia, lava os pés de Ir. Clelia 

e contra a reeleição forçada de Evo 
Morales à Presidência, que perdeu em um 
referendo de 2016 e 2017.
Nestes referendos, as pessoas disseram 
‘NÃO’ para a reeleição em janeiro de 
2016 e em dezembro do ano passado 
2017, eles disseram NÃO ao ‘Tribunal 
Judicial e Constitucional’.
Na entrevista à CNN Internacional, Álvaro 
García Lineras, vice-presidente, deixou 
claro que sua proposta de governo é 
comunista, é por isso que ele busca 
reeleição, para se perpetuar no governo, 

violando a Constituição Política do Estado.
As igrejas cristãs da Bolívia, enquanto 
isso, demonstraram apoio a grupos de 
profissionais que protestavam contra o 
artigo 205 e na rejeição do artigo 88, 
que proíbe reuniões e todos os tipos de 
culto ou manifestações religiosas, bem 
como o recrutamento de pessoas para 
fins religiosos.
A Vida Consagrada na Bolívia, reunida 
em Cochabamba de 10 a 12 de janeiro, 
juntou-se ao protesto, marchando 
silenciosamente pelas ruas da cidade, 

implorando a Deus, para restabelecer 
o diálogo, a democracia, a paz e, 
finalmente, a revogação do Código Penal 
e a NÃO RE-ELEIÇÃO do atual Presidente.
De acordo com o que o Padre Guillermo 
Siles OMI, jornalista e analista disse: o 
fundo de tudo isso é a Vulnerabilidade da 
Constituição Política do Estado, que este 
governo vem manipulando. Além disso, 
cria impunidade em torno dele ao se 
beneficiar, tirando toda a liberdade das 
pessoas e afetando em todos os aspectos 
as gerações presentes e futuras.

o mistério do encontro. Caminho de 
compaixão “. Lidando com o mistério 
e experimentando o dinamismo do 
encontro, nosso objetivo é a comunidade 
amada, onde todos os membros vivem 
em comunhão com eles mesmos, com os 
outros e com Deus.
Outro tema abordado na primeira 
assembléia foi a formação inicial, a partir 
do relatório de Ir. Philo e concentrando 
a discussão sobre a realidade da nossa 
Província, em particular refletindo sobre 
a provocação lançada pela Comissão de 
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Esta foi uma das primeiras assembleias a que assisti. Senti muita comunhão e desejo 
de compartilhar. Os temas certamente levaram a isso, mas ajudou muito, na minha 
opinião, a promoção de uma participação mais ativa, através dos sinais que fizemos e da 
dramatização dos momentos de oração.
Pessoalmente, tem sido sem precedentes e surpreendentes - especialmente olhando o 
resultado final - para participar, improvisar, em momentos de dramatização e fazê-lo junto 
com os outros, aventurando-se em algo novo. Isso criou uma maior circularidade e ajudou 
a criar um clima bonito.

Maria Giovanna (postulante)

Comentários da assembleia

Durante a assembleia, eu realmente gostei da presença de Jesus entre nós.
Era uma reunião não formal, nem um aprofundamento de conteúdo, nem uma única 
cabeça, mas uma experiência real da passagem do Senhor não vivida individualmente, mas 
juntos.
O filme me tocou fortemente; a relação entre os monges e a entrega total à causa do povo, 
levou-os a dar suas vidas ao povo argelino, apesar do medo.
Foi um ensaio provado e experimentado com o coração.

Ir. Clementina Copia

“Ousar o mistério do encontro”: uma experiência que experimentamos concretamente 
durante os dias da nossa Assembléia Provincial. A aceitação mútua, simples, sincera, 
afetuosa, criou uma maravilhosa atmosfera de unidade, comunhão e fraternidade entre 
todas nós.
A apresentação estimulante e criativa dos conteúdos, das dramatizações, dos sinais, me 
envolvia totalmente, não tanto no nível da cabeça, mas sim no nível do coração.

Ir. Margherita Corsino

Formação Inicial sobre como atender 
a demanda de potenciais jovens que 
desejam se consagrar a Deus no carisma 
do Pequeno Projeto e a oferta feita pelas 
nossas comunidades.
Finalmente, acabamos de abordar o 
tema do diálogo contemplativo com a 
projeção do filme “Homens de Deus”, 
como um exemplo desta prática comum 
de ouvir profundamente uns aos outros, 
onde cada um se enriquece com o que o 
outro comunica e constrói realmente algo 
novo e cria as condições para uma futura 
decisão comum.

Ir. Anna Vincenzena (à esquerda)e Ir. Cristina lavando os pés de Ir. Veronica
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Procurando erradicar a 
pobreza

A Comissão de Desenvolvimento 
Social da ONU realizou sua 56ª 
reunião anual em Nova York, de 

29 de janeiro a 7 de fevereiro de 2018, 
organizada em torno do tema: Estratégias 
para erradicar a pobreza para atingir os 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 
Desde 2015, a Agenda 2030 com 
seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável é o novo quadro para todas 
as reuniões e discussões da ONU. A 
Comissão de Desenvolvimento Social deste 
ano utilizou o SDG 1 (Fim da pobreza 
em todas as suas formas em todos os 
lugares) como foco principal. Embora 
a pobreza seja comumente entendida 
como falta de recursos econômicos, a 
pobreza existe em muitos níveis, como 
observaram alguns oradores. A pobreza 
inclui exclusão social, perda de patrimônio 
cultural (como aconteceu com muitos 
grupos indígenas), falta de acesso a 
oportunidades educacionais e realidades 
similares. Assim, como disse Juan 
Somavia, um dos principais palestrantes, 
enquanto muitos países fizeram grandes 
progressos na redução da pobreza 
econômica, poucos países reconhecem ou 
estão abordando as outras dimensões da 
pobreza, que são igualmente importantes. 
Em seu discurso, Somavia observou a 
importância das políticas que integram os 

Ir. Barbara Bozak
EUA

fatores sociais, econômicos e ambientais 
de diferentes questões, incluindo a 
pobreza, e desafiaram a ONU a propor 
formas de fazer isso. Ele reconheceu o 
fato de que, uma vez que as regiões ao 
redor do globo diferem em relação aos 
seus problemas e seus recursos, cada 
região pode precisar de uma abordagem 
distinta para alcançar os SDG, enquanto o 
objetivo final é comum.
O Comité das ONGs de Desenvolvimento 
Social, na sua Declaração que 
apresentaram à Comissão, centrou-se 
na estratégia de proteção social como 
essencial para acabar com a pobreza. 
No passado, a proteção social, com a 
garantia do mínimo necessário para uma 
vida digna: comida, abrigo, educação, 
cuidados de saúde, etc., foi assegurada 
pela instituição de caridade. Nos últimos 
anos, essa obrigação foi transferida 
para o governo, que é responsável 
por proteger seus cidadãos, mas 

muitos países não oferecem proteção 
social adequada ou alguma proteção 
social. A noção de proteção social está 
inserida na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que abre com o 
reconhecimento de que “a dignidade 
inerente e os direitos iguais e inalienáveis 
de todos os membros da família humana 
são o fundamento da liberdade, da justiça 
e da paz no mundo “. Através de sua 
Declaração, que faz parte do recorde da 
ONU, o comitê de ONGs ajudou a moldar 
o discurso na ONU e introduziu uma 
idéia que influenciará futuras discussões 
e políticas. Assim, por sua presença 
nestas e reuniões semelhantes da ONU, 
as organizações não governamentais, 
também conhecidas como sociedade 
civil, continuam a aprender e divulgar 
a sabedoria dos especialistas e as 
discussões dos Estados membros, além 
de oferecer novos conhecimentos às 
conversas.

novas

 santas

Ir. Joan Reilly (82) EUA  18.12.2017
Ir. Jean McCusker (87) EUA  07.01.2018
Ir. Mary Dennis Griffin (95) EUA  08.01.2018
Ir. Stacia Francis Kaniampuram (92) Pachmarhi  08.01.2018
Ir. Maria Stepanov (97) Brasil  10.01.2018
Ir. Eugenie Maria Pradler (93) Dinamarca  13.01.2018
Ir. Shalini Thomas Kanatt (65) Nagpur  24.01.2018
Ir. Julieta Carvalho Rauen (94) Brasil  03.02.2018
Ir. Mary Louise Rouleau (77) EUA  04.02.2018
Ir. Célia Quaresma Zechlinski (81) Brasil  18.02.2018
Ir. Mary Sean Reagan (87) EUA  25.02.2018

Juan Somavia falando na ONU
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Anos Agraciados de Nossas 
Vidas

Hoje em dia, várias comunidades 
de mulheres e homens religiosos 
(e pessoal diocesano também) 

enfrentam um grande problema: por um 
lado, vemos uma crescente porcentagem 
de Irmãs, Irmãos, Sacerdotes idosos; 
por outro lado, o número de membros 
capazes de cuidar deles está diminuindo.
As comunidades religiosas, considerando 
o desenvolvimento de recursos para 
idosos, têm múltiplas necessidades. 
Elas incluem assistência com cuidados 
pessoais, assistência com medicação 
e atendimento em enfermagem, 
dependendo da dependência / 
independência do indivíduo e do cuidado 
que ele / ela exige.
Agora estou em Sandhyavan, um lar 
para nossas Irmãs idosas na Província 
de Nagpur, na Índia. Eu acredito que 
podemos, certamente, envelhecer 
graciosamente. Cuidar de nossos 
idosos leva à autoconsciência, ao 
autodesenvolvimento. O tempo com 
eles oferece uma nova possibilidade de 
aprender novamente e experimentar 
os aspectos emocionais e práticos 
da vida dessas irmãs envolvidas em 
expressões criativas, pessoalmente ou em 
comunidade.
Elas precisam de assistência em muitas 
áreas de suas vidas, tanto emocional 
quanto espiritualmente - higiene pessoal, 
banho, vestir, limpar seus quartos, 
verificar suas roupas, etc. Elas mesmas 
fizeram tudo isso, antes. No entanto, 
precisamos estar atentos ao aspecto 
emocional, quando nós, cuidadores, lhes 
damos esse cuidado pessoal. Não é fácil 
para as irmãs idosas aceitarem isso, mas 
também são desamparados e vulneráveis. 

Ir. Cecile Coutinho 
Província de Nagpur

Cuidar de alguém que antes cuidou de nós 
é um grande privilégio e benção.
O tempo adicional que gastamos com elas 
também nos dá uma ótima oportunidade 
para diversão e risadas, especialmente na 
mesa de jantar e recreação. Cuidar delas 
também nos leva ao aspecto de nosso 
autoconhecimento e identidade. Renova 
nossa auto-estima e melhora nossa 
qualidade de ser mais humanos. 
Cuidar de nossas idosas exige muita 
paciência, empatia e compreensão. Eu 
acredito que é nosso compromisso e 
consagração como Irmã de São José 
que nos permite cuidar delas de uma 
maneira amorosa e compreensiva. Nesse 
processo, também passamos por uma 
jornada de aprendizado de suas variadas 
experiências na vida e, especialmente, 
na vida religiosa. Elas têm muita 
sabedoria, conhecimento e experiência 
que estão felizes em compartilhar 
conosco; certamente acham alegria neste 
compartilhamento.
O tempo também é gasto em atividades 
e atividades de fisioterapia - três vezes 
por semana. Há vinte de nós que 
participamos desse programa de saúde. 

Isso ajuda a manter as irmãs ativas e 
saudáveis. Muitos notaram uma mudança 
na mobilidade, força, flexibilidade de seus 
braços e pernas.
Penso que se mais mulheres falassem 
e compartilharam abertamente suas 
experiências sobre envelhecer, menos 
mulheres se sentiriam sozinhas 
na jornada. Podemos entender o 
envelhecimento como algo que ninguém 
pode evitar, e podemos abraçá-lo 
mantendo nossa saúde enquanto 
pudermos - em vez de tentar parar 
o relógio. Juntas, todas nós podemos 
envelhecer graciosamente com energia e 
boa saúde nas próximas décadas.
As cuidadores e eu somos profundamente 
gratas de termos flexibilidade e coragem 
para aceitar navegar em águas profundas, 
embora não seja fácil ou confortável às 
vezes. Mas nossa confiança em Jesus e 
Suas bênçãos nos permitem caminhar 
junto com Ele para esses adoráveis e 
amorosos membros que precisam de 
tanto cuidado e amor. Elas têm o direito 
de experimentar alegria, felicidade que 
facilmente compartilham com os outros 
também.

Irmãs envolvidas em artesanato
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Dança e Arte contemporânea 
no Clos St Joseph 

A prática da dança contemporânea 
em casas de repouso não é nova 

na Sabóia. Por mais de uma década, 
o Departamento promoveu práticas 
artísticas para idosos. Mas no Clos St 
Joseph, as intervenções da coreógrafa 
Marthe Gray assumiram outra dimensão 
com os moradores.   
Aqui prevalece o feminino. O espiritual 
também. Dos 79 residentes, 75 são 
mulheres, e muitas delas são senhoras 
idosas. Vinte ou mais atendem com 
entusiasmo a oficina de dança uma 
vez por semana. E a descoberta da 
linguagem corporal, depois de passar 
suas vidas de joelhos, é uma verdadeira 
revelação.
Quando você tem 85 ou 95 anos e entra 
na sala de dança com uma bengala, é 
claro, não há milagre. Nós não viemos 
ensinar a dançar o Cancan francês, 
e ainda menos quando estamos em 
frente ao altar da sala multiusos. Mas, 
mobilizando seus músculos, articulações 
e imaginação em um pedaço de música, 
é uma experiência real de bem-estar, a 
julgar pelos sorrisos e olhares trocados.
O que lhes traz a dança? Liberdade, 
autoconfiança, solidariedade, dizem eles. 
“O pouco que fazemos, aprendemos 
o conhecimento do nosso corpo, e 
também os limites”, diz a Irmã M-Alix, 
que já espera poder ir “ir além”. Para 
a Irmã Marie des Neiges, a experiência 
assume outra dimensão: “É como 
uma libertação”, ela murmura “, 
nossa geração não foi usada para 
se expressar”. A dançarina Martha é 
usada para intervir com os idosos. Mas 
aqui, ela também conheceu reações 
surpreendentes, como os residentes que 

Perrine Coulon 
França – tirado de um artigo 
de um jornal local

pediram que ela as chamasse pelo seu 
nome próprio durante a sessão de dança.
Então, está bem, Jacob-Bellecombette, 
não é Lourdes. Mas a dança traz seu 
pequeno lote de milagres semanais. Aqui 
às vezes acontece que nós esquecemos a 
dor. E você pode até mesmo esquecer sua 
bengala sob a cadeira enquanto sai do 
salão de dança.
Quando as Irmãs foram convidadas para 
a nova decoração da entrada da casa, 
elas não hesitaram por um longo tempo: 
queriam algo alegre, cheio de vida e 
acabaram perguntando por “pessoas 
idosas que dançam”
A sequência foi feita com a cumplicidade 
da assistente social do Clos St Joseph, 
Hélène Fuzon, que fez o link com o 

artista visual Claude Burdin. Acostumada 
a intervenções em estruturas, o 
artista já tinha vindo de participar de 
uma oficina de dança para esboçar o 
movimento, a vida e os intercâmbios 
entre os moradores; Ele voltou e, desta 
vez, se instalou na residência. Durante 
dois meses ele co-construiu com eles 
um projeto gráfico sobre o corpo e o 
movimento. A silhueta, chamada “Gum”, 
refere-se ao homem de Vitruvian, de 
Leonardo da Vinci (1). O resultado é um 
imenso fresco colorido, que agora recebe 
os visitantes assim que eles entram no 
Clos St Joseph. A pintura “Pesoas idosas 
que dançam” recentemente exposta, foi 
oficialmente inaugurada no dia 19 de 
janeiro.

A jornalista diz que a dança “é para nossas Irmãs uma 
verdadeira revelação” (neste ponto, concordamos), 
mas quando ela acrescenta “depois de passar a vida 
de joelhos”, nós protestamos. Como religiosas de vida 
apostólica, passamos muitas horas mais a cuidar dos 
doentes; mais horas para catequizar crianças, animar 
grupos de jovens ou ensinar, do que horas passadas 
de joelhos na capela.



CSJournal  •  Ano 2018 - n. 1CSJournal  •  Janeiro - Fevereiro10

Formação da fé no 
Paquistão  

Como professora da Escola 
Secundária João Bosco, em Lahore, 
enfrento o desafio de apoiar 

estudantes cristãos e suas famílias 
no esforço de viver sua fé. Tentamos 
responder às necessidades das pessoas 
no Paquistão onde os valores e princípios 
religiosos, políticos, sociais, econômicos 
e éticos estão em crise. As pessoas 
estão ficando deprimidas e confusas; o 
egoísmo está aumentando. Vemos falta de 
tolerância, respeito e dignidade, com os 
relacionamentos se tornando mais fracos. 
A vida familiar está sofrendo. Um número 
crescente de casos de abuso sexual e 
assédio são apresentados todos os dias e 
mais ainda os não relatados. As mulheres 
continuam a sofrer nesta sociedade 
dominada pelos homens. Os direitos 
das minorias, que incluem os cristãos, 

Ir. Sana Bhatti
Paquistão

não são respeitados. As eleições são 
uma farsa; o partido no poder controla 
a seleção de candidatos das minorias. 
Os cristãos não se sentem seguros. No 
entanto, são afetados, influenciados pela 
cultura e sociedade
Depois de muita reflexão e discernimento, 
temos muitos tipos diferentes de fé, 
sendo muitos muçulmanos. Procuramos 
criar uma atmosfera de paz, igualdade, 
respeito, dignidade e unidade entre 
estudantes e funcionários, entre os 
cristãos. Nós praticamos os valores da fé 
todos os dias. Não é um show, mas um 
objetivo que vem do coração e vive em 
nossas ações concretas.
Exercendo nosso ministério como 
professores e líderes da Igreja no 
Paquistão, vimos que os cristãos querem 
renovar sua fé em Deus. Nosso foco 
é reunir, amar e reconciliar as famílias 
através de atividades sociais e espirituais. 
Nós tentamos manter sua fé visitando 
suas casas regularmente, orando 
com elas. Promovemos a fé católica, 

encorajamos a devoção a Jesus, a Mãe 
Maria, a José e a todos os santos através 
da partilha das Escrituras, comemorando 
os dias das festas, preparando programas 
para jovens e crianças. Oferecemos 
aos jovens, mulheres e refugiados 
oportunidades para desenvolver suas 
habilidades e talentos de uma forma 
que lhes permitam ter uma vida digna 
na sociedade. Nós também precisamos 
estar cientes de seus problemas, eles 
não podem comprometer  sua fé, mesmo 
por causa do status ou do amor. Ouvindo 
suas realidades, nós os apoiamos para 
tomar boas decisões. Congratulamo-nos 
com os membros da família em qualquer 
momento para compartilhar seus 
sentimentos ou os desafios que enfrentam 
hoje, pessoalmente ou coletivamente.
É um grande desafio para todos 
os homens e mulheres religiosos 
fortalecerem sua comunidade de fé. No 
entanto, todo cristão tem o dever de 
responder ao chamado de Deus e viver a 
fé todos os dias.
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Missão no Nordeste da Índia

Três Irmãs: Brigit Ekka, Harshita 
Joseph e Sonia George, da província 
de Nirmala, estão envolvidas 

em vários ministérios na pequena e 
remota aldeia de Nongjri, no Estado de 
Meghalaya. Essas Irmãs estão envolvidas 
em educação, cuidados de saúde, 
pastoral e visitas familiares entre os 
povos de Khasi no nordeste da Índia.
O povo Khasi, ‘Ki Khun U Hynñiewtrep’ 
(Children of  the Seven Huts/ Filhos das 
Sete Cabanas)), é um grupo étnico 
indígena de Meghalaya e Assam. As 
pessoas aqui falam a língua Khasi, que 
é uma língua principalmente oral. Antes 
da chegada dos missionários cristãos, 
Khasi foi escrito no idioma Nagari Oriental. 
Agora, graças em grande parte a uma 
evangelista galesa, a língua Khasi foi 
transcrita no roteiro romano. Embora 
cerca de 85% da população de Khasi 
tenha abraçado o cristianismo, uma 
minoria substancial ainda segue e 
pratica a sua religião indígena.
Suas práticas de estilo de vida, 
alimentação e cultura são muito diferentes 
das de outras partes do país. Eles vivem 
em casas de bambu, localizadas em um 
vale cercado por enormes montanhas 
e floresta espessa, onde o ar e os 
arredores estão totalmente livres de 
qualquer tipo de poluição. Mas quando 
as pessoas ficam doentes, não há 
nenhum hospital nas proximidades para 
prestar assistência médica. As Irmãs 
responderam ao fato de que os hospitais 
estão muito longe das aldeias e há falta 
de transporte público, estabelecendo um 
pequeno centro de saúde na aldeia. As 
pessoas vêem isso como uma grande 
benção de Deus, embora não seja uma 
solução completa para cuidar da saúde 
das pessoas
Outra questão é a educação. A educação 

Ir. Harshita Joseph
Província de Nirmala 

de qualidade das crianças tornou-se 
realidade apenas após a chegada das 
Irmãs e dos sacerdotes OFM nesta área. 
Quando nós Irmãs assumimos escola 
local, havia apenas 125 crianças, e as 
aulas terminaram com o 8.º ano. Mas 
agora existem 480 alunos e podem 
completar o Grau 10. As pessoas 
entendem a importância da educação e 
enviam seus filhos para a escola da Irmã, 
então o número de estudantes continua a 
aumentar.
Nem todas as aldeias têm acesso à 
educação, de modo que um pensionato 
para meninas era uma necessidade 
urgente: receber meninas que vêm de 
aldeias distantes. No momento, existem 
40 meninas no albergue. Embora exista 
uma grande demanda por admissões no 
albergue, devido à falta de espaço, mais 
não podem ser acomodadas. A missão 
está respondendo construindo um prédio 
de albergue para fornecer uma instalação 
residencial para muitas mais crianças.
Além dessa educação formal, também 
organizamos aulas de alfaiataria, de 
costura para as mulheres das aldeias 
para ajudá-los a ganhar a vida. E 
encontramos tempo para visitar as 
pessoas e suas famílias e orar com elas, 
apoiando-as com suas necessidades 

espirituais.
As três Irmãs nesta missão vivem uma 
vida de sacrifício, pois é um chamado 
para viver longe dos desenvolvimentos 
modernos. A estrada rochosa, a falta 
de eletricidade e a falta de facilidades 
de comunicação não agitaram o espírito 
missionário nas três Irmãs. Em vez disso, 
fortaleceu-as para servir o povo de Deus 
nesta missão.

Ir. Harshita com outras em frente ao convento

Reunião das crianças da escola e de seus pais
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Deus se manifesta em 
diferentes lugares e culturas

Acredito que ser missionária é 
dedicar-se ao anúncio do Evangelho 
e doar-se na defesa e cuidado da 

vida em diferentes lugares. Como Irmã 
de São José e professora de Ciências, 
procuro desenvolver a missionariedade 
junto às crianças, adolescente e 
colegas em um dos colégios da nossa 
Congregação, situado na cidade de Caxias 
do Sul, região sul do Brasil, colonizada 
por imigrantes italianos que preservam a 
cultura e as tradições.  
Durante o ano de 2017, como fruto 
de reflexões e estudos na comunidade 
sobre a missionariedade, desejei, no meu 
período de férias escolares, conhecer 
a missão de nossas Irmãs em outras 
realidades do país. No mês de janeiro, tive 
a oportunidade de conviver com as Irmãs 
de São José e o povo de Cansanção, 
Bahia. Uma cidade situada no Nordeste 
do Brasil, agreste baiano, onde a seca é 
apenas um dos motivos do sofrimento do 
povo. Região explorada pelas indústrias 
da seca, da política mal administrada e 
geradora de dependência em todos os 
níveis, inclusive no religioso. 
 A situação política é semelhante a do 
Brasil: todo corrupção e injustiças. 
Muitas pessoas facilmente vendem seu 
voto e têm pouca consciência crítica. 
Vivem submetidas à mão de obra barata 
e a sobrevivência através da “bolsa 

Ir. Eliete Dal Molin
Brasil

família” ou da renda dos aposentados. 
A população enfrenta grandes desafios 
como longas secas, falta de água, 
distâncias entre povoados e cidades, 
meios de transportes precários, migração 
para São Paulo (centro do país) e, para 
agravar, o acesso aos serviços de saúde 
pública é muito difícil. 
 Na localidade encontram-se quatro 
assentamentos que, com a ajuda do 
governo tem suas casas e pequenos 
benefícios. Existe e está aumentando 
cada vez mais o problema com as drogas, 
bebidas alcoólicas, promiscuidade, 
individualismo, vinganças e surgimento de 
muitas seitas evangélicas.
Atualmente a paróquia em que as Irmãs 
de São José atuam é composta por 105 
comunidades Rurais, sete bairros e a 
matriz. A missão das Irmãs se dá nas 
diferentes pastorais como a preparação 
para os Sacramentos, as celebrações da 
Palavra e das exéquias, acompanham a 
catequese, os ministros da eucaristia e 
coroinhas, assessoram a formação bíblica 
e formação de lideranças missionárias 
nas comunidades rurais. Recebem apoio, 
incentivo e confiança do pároco.
Durante o tempo que estive em contato 
com essa realidade contribui com as 
atividades paroquiais das Irmãs e busquei 
acolher o estranho, aquilo que é diferente, 
percebendo o quanto somos pequenos 
neste mundo e o quanto podemos deixar 
nos surpreender pelo que a vida tem a 
nos oferecer, quando nos apegamos as 
nossas manias e esquemas de pensar, 

perdendo nossa capacidade de admirar, 
agradecer e de nos  alegrar com o 
inesperado. 
A missão das Irmãs nessa realidade 
é grande. Cada uma se empenha com 
ardor sem medidas em vista do cuidado e 
defesa da vida. 
Esta experiência foi uma oportunidade de 
expandir as sensações de sair da minha 
realidade para comungar com a realidade 
desse povo que tem uma fé inabalável 
e grande força de vontade pelas coisas 
essenciais. Ao longo desse mês vivenciei 
e partilhei muitas coisas, ouvi muitas 
histórias, experimentei novos sabores e 
expressões. Afinal, a presença de Deus se 
manifesta nos mais diferentes lugares e 
culturas. 
Compreendi que na medida em que nos 
tornamos um com aquele que nos acolhe 
de uma forma simples, humilde, sentimos 
que a satisfação de uma experiência não 
se dá no fazer coisas, mas no ser. Ser 
presença, ser ajuda, ser acolhida, ser 
bondade, ser solidária com aqueles que 
convivemos e nos encontramos. 


