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Ousar o Mistério do Encontro

A comunidade na Irlanda: Irs. Betty, Sarah e Mary Peter 
(sentada), Joan, Joan Margaret, Joan, Celine e Eileen (em pé)

S. Sally Hodgdon 

Conselho Geral

Durante a minha visita, nestes 
últimos cinco meses, tenho 
sido repetidamente lembrada 
do tema do Conselho Amplo 
de 2017, Ousar o Mistério do 
Encontro, no que se refere às 
nossas experiências atuais de 
vida comunitária viva.

Ao visitar a Irlanda, a 
Dinamarca e a França, vi como 
a vivência desses mistérios e 
encontros sagrados realmente 
aparecem em  nossas diversas 
comunidades locais. Na 
Irlanda, no verão passado, 
as “paredes” de nossa 
comunidade em Raheny se 
expandiram. Além de acolher 
os familiares, nossas Irmãs 
receberam dois seminaristas 
capuchinhos da Polônia que 
vieram para uma intensa 
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Irmãs na Dinamarca reunidas para a Missa

experiência intercultural. Os 
padres capuchinhos, que 
celebram missa em nosso 
convento, perguntavam 
semanalmente às nossas Irmãs 
se alguns dos seminaristas 
poderiam ficar com elas. 
Todos os dias, os seminaristas 
compartilhavam com as Irmãs 
o que haviam desfrutado no 
dia anterior. As Irmãs também 
receberam Vanessa, uma 
de nossas Irmãs professas 
temporárias da Itália, que veio 
estudar inglês por um mês. 
Durante a tempestade de neve 
“Beast from the East” (Besta 
do Leste), em março passado, 
as Irmãs receberam alguns 
enfermeiros leigos durante 
vários dias para que pudessem 
estar disponíveis para os turnos 
no hospital. Nossas Irmãs 
observaram que durante estes 
dias e semanas de compartilhar 
com seus convidados da 
comunidade, elas sentiram 

uma nova vida, que é uma das 
graças de ousar o encontro.

Na Dinamarca, nossas Irmãs 
idosas estão morando em 
uma residência municipal 
para idosos que precisam 
de assistência médica. Sua 
vida comunitária expandiu-se 
exponencialmente para incluir o 
pessoal e os leigos residentes 
em seu prédio. Alcançando 
seus vizinhos e abrindo-se para 
aprender o mistério por trás 
de cada pessoa, nossas Irmãs 
experimentaram o sagrado 
de muitas maneiras novas. 
Elas não apenas visitam e se 
envolvem em atividades com 
seus vizinhos, mas quando 
estão doentes ou morrendo, 
elas se sentam e ficam com 
eles. No último andar deste 
antigo edifício em forma de 
castelo, há um espaço onde 
as Irmãs participam da missa 
todos os dias, dando boas-
vindas a leigos residentes, 

incluindo cristãos de outras 
denominações. Às quartas-feiras 
não há missa porque as Irmãs 
deixam este espaço aberto 
para a comunidade gay, lésbica 
e bissexual da residência se 
reunir. Embora o plano seja que 
nossas Irmãs se mudem para 
uma nova residência municipal 
em nossa antiga propriedade 
provincial em 2019, a equipe e 
os residentes já estão pedindo 
a nossas Irmãs que pensem 
em permanecer na atual 
“comunidade expandida” que 
elas ajudaram a criar.

Nossas Irmãs na França / 
Bélgica continuam a expandir 
este chamado com quem 
compartilhamos a vida em 
comunidade. Na residência 
de Bois Jolie, temos uma 
comunidade formada por 6 
Irmãs e aproximadamente 
11 leigos e uma família de 
refugiados com duas filhas. Eles 
se reúnem duas ou três vezes 
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Província/Região/Missão

Mais que um prêmio. Uma conquista

Restuta e o diretor da Escola De Paul onde ela estuda

Ir. Josiane Mota Coelho

Tanzânia

por mês para compartilhar um 
jantar, mas alguns também 
se juntam às Irmãs para a 
missa diária, e a maioria dos 
moradores conversa com 
as Irmãs durante o dia. Eles 
compartilham plantas, receitas, 
notícias, preocupações e 
eventos especiais. Eles se dão 
bem quando voltam de férias 
e compartilham o cuidado 
com a terra em seus projetos 
na propriedade. Eles apóiam 
nossas Irmãs em nossa missão 

de atender às necessidades e 
de oferecer um local de boas-
vindas a muitos. Essa mesma 
comunidade também recebe 
grupos externos para usar 
o espaço multiuso em sua 
comunidade para reuniões, 
como meditação, ioga e outras 
práticas religiosas diversas. 
Um domingo, quando estive 
lá, havia vários grupos indo e 
vindo ao longo do dia e todos 
nós fomos bem-vindas para 
nos juntarmos a eles. Vi em 

primeira mão a luz e a paz nos 
rostos de nossas Irmãs, quando 
elas se engajaram nessa 
comunidade maior da qual são 
parte integrante. Essa luz é um 
reflexo das muitas facetas do 
sagrado que elas experimentam 
ao ouvir e conhecer o mistério 
de seus novos membros da 
comunidade. Minha oração é 
que continuemos abertas a 
novas experiências do sagrado 
em nossas comunidades 
sempre em evolução.

O acesso a uma educação de 
qualidade é uma das principais 
aspirações da juventude 
tanzaniana, bem como um 
dos seus maiores desafios. 
Há uma preocupação com 
esse aspecto por parte do 
governo, não resta dúvidas. 
Porém, a falta de um base 
inicial sólida dificulta o acesso 
e/ou um desenvolvimento 
satisfatório dos estudantes no 
sistema educacional do país. 
Essa e uma das razões pelas 
quais nós, Irmãs de São José 
missionárias na Tanzânia, 
assumimos essa realidade 
como um dos compromissos  
da missão e com um grande 
desafio.

O nosso “hostel”, pensionato 
onde temos 58 jovens internas, 
algumas pagam, mas a grande 
maioria é  ajudada pelo 
CSJmissioni,  tem como missão 

principal contribuir para um 
desenvolvimento satisfatório 
das jovens, favorecendo-lhes 
um espaço adequado para seus 
estudos, reforço escolar, uma 
boa alimentação e, quando 
necessário acompanhamento 
psicológico. Para a realização 
do trabalho e atendimento às 

jovens temos uma colaboração 
conjunta, assumida pelas Imãs, 
cada uma oferecendo seus 
dons para um melhor serviço. 
Mesmo que ainda careça de 
resultados mais satisfatórios, 
tem trazido conquistas que 
nos alegram e alimentam a 
esperança. Um deles e o que 
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Treinamento de comunicação na Índia 
Laveena D’Souza, 

Província de Tanmaya 

A partir da esquerda:Laveena, Cecile, Navya eFabiy-
ola no encontro em Igatpuri

queremos partilhar aqui.

O governo da Tanzânia decidiu 
premiar as melhores estudantes 
do país, com reconhecimento 
público e uma quantia em 
dinheiro, como forma de 
incentivo ao esforço da própria 
estudante bem como de 
outros que podem se esforçar 
e alcançar esse prêmio. E 
aqui está a razão pela qual 
escrevemos esse artigo. A 
jovem Restuta, que é ajudada 
pelo nosso hostel, vinda de uma 
família pobre – a mãe ganha 
um pequeno salário em uma 
padaria e o pai é motorista de 
mototáxi, portanto, não tendo 
uma renda estável, foi premiada 
pelo governo tanzaniano como 
uma das melhores estudantes 

do país. Na escola onde estuda, 
dois rapazes foram recohecidos 
como melhores estudantes, 
mas, o prêmio em dinheiro, que 
com certeza a ajudará  nas suas 
necessidades foi dado somente 
a Restuta por ser mulher. Essa 
é uma acão do governo para 
incentivar a educação feminina. 
Na conquista de Restuta está 
também a conquita de suas 
colegas que conseguem um 
bom resultado nos estudos, 
estando em nosso hostel. 
Esse é um motivo pelo qual 
nos sentimos animadas na 
esperança e na certeza de que 
a presença das Irmãs de São 
José há 15 anos na diocese 
de Songea – Tanzânia deixa 
marcas importantes e faz a 
diferença na vida das pessoas  

e possibilita a  busca de uma 
vida melhor.

Obrigada a Congregação  e 
ao CSJmissioni, por nos 
possibilitar contribuir na 
educação de Restuta e também 
de outras jovens que estão 
ou que passaram pelo nosso 
hostel. O que fazemos ainda é 
pouco, mas é fruto de esforço 
sincero e de um grande amor 
por essa missão.  Para essa 
missão fomos enviadas e 
nos comprometemos viver 
o mais puro e perfeito amor 
legado a nós pelo Pe. Medaille 
e testemunhado por tantas 
missionárias da comunhão 
nesses 367 de vida e missão 
a serviço da Comunhão e 
unidade. 

Cinqüenta e seis Irmãs das 
províncias de Pachmarhi, 
Nagpur, Nirmala e Tanmaya, 
Índia, participaram ativamente 
dos programas de treinamento 
de comunicação de três dias 
realizados de norte a sul - em 
Nagpur, Bhopal, Bilaspur e 
Pulluvazhy - em fevereiro, 
março e abril 2018. Este foi o 
fruto imediato da reunião da 
Comissão de Comunicações 
das Províncias da Índia 
(IPCC) realizada em Igatpuri, 
Maharashtra, dos  dias 25 a 26 
de novembro de 2017. Com 
o apoio e a cooperação das 
quatro provinciais, foi preparado 
e conduzido pelo membros da 
IPCC: Irmãs Navya, Cecile, 

Fabiyola e Laveena. 
O principal objetivo deste 
programa da capacitação  foi 
dar às Irmãs das Províncias 
da Índia uma boa plataforma 
para comunicar as experiências 

vividas do carisma de 
comunhão, escrevendo 
artigos para o CSJournal e os 
websites.

Durante a oração de abertura, 
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Visita de campo de Archana, Jaya Sudha, Paribas em Bhopal

a música “Existe uma magia 
que pode curar o mundo” 
convidou os participantes a 
curar o mundo fraturado através 
da arte da comunicação. 
A sessão introdutória, que 
enfocou a importância e o 
propósito da comunicação, 
bem como os impactos 
psicológicos da escrita, deu às 
participantes a oportunidade de 
melhorar suas habilidades de 
comunicação. A apresentação 
da “estrutura da história” ajudou 
o grupo a entender como reunir 
logicamente informações para 
uma reportagem. Quatro tipos 
de escrita de história: história 
de perfil, história de notícia 
difícil, história de característica 
e história de opinião explicaram-
se com exemplos. O exercício 
de escrever um “lead” (a frase 
inicial de uma notícia) para seus 
próprios artigos entusiasmou o 
grupo e os iniciou no processo.

As diretrizes para o 
CSJournal, usando exemplos 

dos periódicos publicados, 
permitiram que as participantes 
tivessem uma compreensão 
clara de como escrever um 
artigo. O grupo foi capaz de ver 
que os artigos do CSJournal 
são uma combinação de 
perfis, notícias, reportagens e 
reportagens de opinião. Após a 
explicação da diferença entre 
os artigos para uma revista e 
um site, o segundo exercício 
para o grupo foi escrever uma 
peça para o site congregacional. 
Alguns dos artigos do seu site 
foram criticados na sessão 
comum. Uma pequena entrada 
na fotografia permitiu que as 
Irmãs tivessem uma idéia do 
tipo de imagem necessária para 
artigos de notícias. O grupo 
estava animado com o exercício 
de fotografia que eles fizeram, 
usando uma câmera DSLR.

No segundo dia, após receber 
informações sobre como 
entrevistar, o grupo foi enviado 
para usar o que aprenderam. 

Os grupos passaram de duas 
a três horas com Irmãs em 
vários ministérios e reuniram 
informações para um artigo. 
De volta para casa, cada grupo 
sentou-se juntos por quatro a 
cinco horas para compor um 
artigo juntos.

No terceiro dia, dois a três 
artigos escritos pelos grupos 
foram criticados por todo o 
grupo. “Esse processo de 
edição do artigo em comum 
realmente nos ajudou a 
entender os pontos explicados 
nas diretrizes”, disse S. Deepika 
D’Souza. A sessão prática sobre 
videoconferência usando Skype 
e Zoom deu aos participantes 
uma experiência de como 
as reuniões congregacionais 
conectadas são realizadas. 
Como salvar e compartilhar 
vários documentos por meio 
da caixa suspensa e do 
Google Drive expandiu seu 
aprendizado. A sessão sobre 
o uso apropriado de mídias 
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Irs Harshita, Merlin, Helen, Manjushree, Bibiana, 
Sirisha no seu grupo em Bilaspur

Ide! A missão pede que se parta
Rosalba Scaturro

Itália

Catequese aos jovens 

sociais como Facebook, 
YouTube, Twitter e WhatsApp 
esclareceu muitas dúvidas e 
medos de usar esses canais 
para comunicação social. 
As participantes entenderam 
como as mídias sociais podem 
ser mais bem usadas para 
mobilizar, coordenar, divulgar, 
protestar ou demonstrar. Elas 
receberam uma breve idéia 
sobre softwares como o Adobe 
Light Room e o Photoshop 
para edição de fotos, o Adobe 
Premiere Pro para edição de 
vídeo.

Anteriormente participei de 
programas de treinamento 
em comunicação, mas este 
foi bem diferente. Era muito 
simples e adequado, ao mesmo 
tempo atingindo nosso nível 

de compreensão. Isso nos 
permitiu encontrar nosso próprio 
potencial para escrever ”, disse 
Ir. AnilaAsharikunnel. Muitas 
das participantes pediram mais 
programas de treinamento 

no nível inter-provincial. 
Essas oficinas não apenas 
aumentaram o conhecimento, 
mas também criaram novos 
laços e relações entre as Irmãs 
das províncias indianas.

“Ide”. A missão pede que sa-
iamos. Mas na vida, é forte a 
tentação de ficar, de não assu-
mir riscos, de contentar-se em 
ter a situação sob controle. É 
mais fácil permanecer em casa, 
rodeados de quem se ama, 
mas não é o caminho de Jesus. 
Ele envia: “Ide”. Não usa meias 
medidas. Não autoriza tran-
sferência reduzida ou viagens 
reembolsadas, mas diz aos 
seus discípulos, a todos os seus 
discípulos apenas uma palavra: 
“Ide!”  “Um forte chamado que 
ressoa em cada encruzilhada 
da vida cristã; um claro convite 
a estar sempre em saída, pere-
grinos no mundo à procura do 

irmão que ainda não conhece a 
alegria do amor de Deus”, pala-
vras que o Papa Francisco dis-
se no dia 15 de maio passado e 
que interpelam fortemente cada 

um de nós – Irmãs e leigos do 
Pequeno Projeto, cujo Fundador 
foi um grande missionário!

Acolher o mandamento do 
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Festa final e cumprimentos  – Ir. Rosalba, Ir. Cristina, 
Ir. Clementina, Ir. Annamaria, Ir. Stella

“Eu vos disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a vos-
sa alegria seja plena.” Também esta semana de missões com as Irmãs de São José já 
terminou, agora é a vez de toda a comunidade de Maria SSma. Imaculada de cultivar as 

sementes espalhadas durante esses dias. Nosso agradecimento à Irmã Cristina, Irmã Clem-
entina, Irmã Stella, Irmã Annamaria, Irmã Rosalba, a Maria e Leila pelas palavras e testemunho 
de uma Igreja acolhedora que leva alegria e esperança, que o Senhor possa protegê-las e guiá-

las sempre. “ E venho à tua procura...” é uma mensagem que atingiu ciranças, jovens, adul-
tos e idosos; é a palavra de um Deus que se faz semeador e pastor e que tem todos nós em 

seu coração! Confiamos esses dias a Nossa Senhora para que colocados nas mãos de Deus 
possam, logo, produzir muitos frutos de fé, esperança e caridade para uma alegria plena.                                                                                                  

– Postado pela comunidade paroquial

S. Marie Des Neiges Romanet (95)   France  11.05.2018 
S. Maria Mechtilde Brand de Moraes (99)  Brazil  11.05.2018 
S. Rosa Pasa (98)     Brazil  25.05.2018 
S. Luiza Crippa (96)    Brazil  16.06.2018  

         
                               

Novas                    
    Santas

Senhor a tal ponto de transfor-
mar as palavras em carne, que 
se tornem encontro, escuta, 
acolhida, sorriso, sustento, 
abraços; mas também recusa, 
incompreensão, portas fecha-
das no rosto exigem muita 
alegria porque esta une mais 
profundamente à vida de Je-
sus, e cria e restaura laços de 
comunhão na Igreja. É esta a 
experiência que cinco Irmãs 
italianas e a comunidade 
paroquial de Maria Santíssima 
Imaculada, em Pontecagnano 
(SA), têm vivenciado. “E venho 
à tua procura... Deus, realmen-
te, vem à tua casa!”, tema da 
missão popular, que tinha como 
objetivo anunciar que Deus vai 
em busca, continuamente, de 
seus filhos, sem nunca se can-
sar. Não foi uma tarefa simples 
– 10.000 paroquianos – que 
as Irmãs mantiveram unidos 
num grupo compacto de leigos 
empenhados, colaboradores 
do pároco Dom Antônio Pisani, 
promotor da missão.

Jornadas, de 30 de abril a 06 de 

maio, verdadeiramente de muita 
responsabilidade, entre visitas 
às famílias, aos doentes e an-
ciãos, catequese aos adultos e 
jovens, e centros de escuta da 
Palavra, atividade “sustentada” 
pela Celebração Eucarística e a 
adoração contínua de quantos 
entravam na Igreja, enquanto os 
missionários buscavam acordar 
a esperança nos corações ador-
mecidos de pessoas, às vezes, 

sem fé e sozinhas.

A semana missionária, digamos 
a verdade, foi ocasião para a 
província italiana – e, de modo 
especial, para as Irmãs que 
participaram – de agradecer, 
profundamente, ao Senhor por 
sentirem-se visitadas por Ele 
mesmo, na tentativa de levar 
seu amor misericordioso às peri-
ferias existenciais.
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Maria das Graças Silva 
                                                                                                  
Brasil 

Projeto de apoio  para meninas e                       
                 adolescentes

O Projeto Meninas de Maria que 
atende meninas na faixa etária 
entre 8 a 14 anos na periferia da 
cidade de Caxias do Sul, (Sul 
do Brasil) é uma alternativa de 
apoio e ajuda a meninas que 
se encontram nas famílias ou 
com seus vínculos familiares 
rompidos, fragilizados, e ou em 
situações de vulnerabilidade 
social. O Projeto foi criado com o 
objetivo de proporcionar suporte 
emocional, social, educacional e 
cognitivo necessário no resgate 
da autoestima. 

 A iniciativa foi da Paróquia 
local com a participação 
das Irmãs de São José e 
pessoas voluntárias. A Irmã 
Cleonice da Cruz Yoshizawa 
assume, juntamente com a 
comunidade, a reponsabilidade 
de acompanhar diretamente os 
trabalhos desenvolvidos. São 
20 as integrantes do grupo. 
Elas se encontram três vezes 
por semana no final da tarde 
concluindo cada encontro com 
uma refeição. 

Este Projeto visa estimular, 
assegurar e melhorar a 

qualidade na relação entre 
pais e filhas, procurando 
minimizar as situações 
conflitantes, incentivando 
uma interação harmoniosa e 
saudável entre os mesmos. 
Para isso, busca ressaltar a 
necessidade do trabalho em 
grupo, intervindo de forma 
imediata nos conflitos, sejam 
eles familiares, pessoais, 
de grupos, etc.  E, dessa 
forma, ser capaz de contribuir 
para fortalecer vínculos, e 
se necessário reintegrar a 
menina em outros meios 
de convívio social caso a 
família não esteja sendo um 

ambiente seguro para a mesma. 

As meninas que participam do 
Projeto têm a oportunidade de 
desenvolver habilidades diversas 
através das oficinas promovidas.  
Como por exemplo aprimorar 
a coordenação motora por 
meio dos trabalhos manuais e 
de dança. Há ainda promoção 
de ações socioeducativas e 
culturais nas áreas do meio 
ambiente, direitos humanos, 
saúde, visando sempre a 
melhoraria nas relações 
grupais entre as meninas, com 
familiares, amigos e junto à 
comunidade\igreja.

As oficinas desenvolvidas são 
diversas e buscam envolver 
a participação e integração 
de cada membro do grupo. 
Os conteúdos englobam 
conhecimento pessoal, cuidado 
com o corpo, desenvolvimento 
das habilidades femininas, o 
cuidado da casa, preparação 
de alimentos, e outros. Também 
são desenvolvidas atividades 
como: dança, artesanato, canto, 
reforço escolar, espiritualidade e 
participação litúrgica. 
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Uma vida feliz para os idosos
Ir. Sneha Gonsalves 

Província de Nirmala

Ir. Cecilia  com um dos residentes 

O Lar de São José para os 
Idosos, em Siolim, Goa, é um 
segundo lar para muitos idosos 
que são pobres e necessitados. 
É administrada pelas Irmãs de 
São José de Chambéry, província 
de Nirmala, na Índia.
“É a minha casa”, diz Lobo, um 
dos moradores. Ele visitou muitas 
casas para idosos, mas gosta 
de São José porque ele desfruta 
de muita liberdade aqui. “As 
Irmãs aqui são muito flexíveis e 
permitem que os hóspedes me 
visitem a qualquer momento. Elas 
até nos permitem visitar nossas 
famílias e amigos”. 

Os idosos  no lar São José vivem 
uma vida muito feliz. A tempo 
de sua vida parece durar mais 
com o amor, cuidado e atenção 
dispensados   pelas Irmãs. Os 
hóspedes que vêm aqui não 
podem deixar de comentar sobre 
o ambiente caseiro e a limpeza 
do local. Qualquer pessoa que 
visite São José fala muito sobre 
esta casa.
 
São José é uma casa ancestral 
presenteada pelo Sr. e Sra. 
Francis Fernades às Irmãs de 
São José de Chambéry em 
1965. Quatro filhas deste casal 
dedicaram suas vidas como 
freiras na mesma congregação 
das Irmãs. Veronica e Stanislaus 
e a falecida Angela e Juliana.
 
Este ministério foi resultado de 
uma pesquisa realizada para 
avaliar as necessidades do 
tempo em Siolim. Ao fazer a 
pesquisa, as Irmãs encontraram 
muitos idosos em suas casas, 
mas eram negligenciados e 
não tratados com respeito. Eles 

estavam sozinhos, isolados e 
incapazes de lidar com suas 
necessidades pessoais. Não 
havia casas ou instituições na 
área circundante para cuidar 
dos idosos. As Irmãs tinham 
zelo e compaixão para cuidar 
desses idosos. Foi aqui que a 
necessidade de servir os idosos 
surgiu como uma visão clara para 
as Irmãs. Assim, o Lar de São 
José para os Idosos começou 
como uma nova missão da 
província em Siolim em 1965.
 
A primeira moradora foi uma 
senhora cega que viveu 29 
longos anos em dignidade 
com o cuidado e atenção 
dispensados   pelas Irmãs. 
Um por um, os idosos foram 
trazidos; alguns vieram com 
lembranças dolorosas e outras 
por necessidade. Cento e oitenta 
e seis residentes viveram uma 
vida feliz e segura e tiveram uma 
morte digna.
 
Atualmente, o São José é capaz 

de acomodar apenas cinco 
pessoas; está sob reparo e 
renovação. Em maio de 2018 
o local terá instalação para 
30 moradores. Qualquer um é 
admitido independentemente de 
casta, cor ou raça.
 
Há algumas décadas, a Índia 
não tinha muitos lares para 
idosos, porque o sistema familiar 
conjunto possibilitava cuidar dos 
idosos em casa. Então, como 
sociedade mudou, com pequenas 
famílias nucleares, globalização, 
modernização e melhores 
oportunidades de emprego. Isso 
levou as pessoas a se mudarem 
para as cidades ou para outros 
países, deixando para trás as 
pessoas antigas. Hoje existem 
728 casas de velhice na Índia, de 
acordo com estatísticas de 2016. 
Neste contexto, esta missão 
das Irmãs de São José está há 
muito testemunhando os valores 
do evangelho, reconhecendo a 
importância dos idosos em nosso 
meio. 
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Do limão, limonada . . .
Ir. Eliana Aparecida dos Santos

Caxias do Sul – Brasil

 Sidrolandia jovens 

O assentamento Eldorado 
ocupa a área de uma grande 
fazenda no município de 
Sidrolândia localizado no Mato 
Grosso do Sul, centro oeste 
do Brasil.  As Irmãs de São 
José atuam nesta localidade 
há 8 anos. São 2.480 famílias 
assentadas e há um grande 
número de Jovens. No entanto, 
falta a eles perspectivas e 
capacidade de sonhar com 
conquistas para suas vidas. A 
partir de um assalto, realizado 
por jovens à residência das 
Irmãs, deu-se início a uma 
busca de alternativas que 
podem mudar a realidade dessa 
juventude.

O projeto “Do limão, limonada...” 
é uma demonstração de que a 
esperança vence o medo. Ou 
seja, as Irmãs que vivenciaram 
uma experiência de medo, 
durante 5 horas presas no 
banheiro e tiveram o carro da 
comunidade roubado, mostram 
que é preciso acreditar na 
humanidade para construir 
a utopia da Nova Terra. Um 
dos jovens que participou do 
assalto é da comunidade e é 
conhecido das Irmãs. Ele foi 
pego pela polícia e confessou 
sua participação. Como estava 
encapuzado não pode ser 
identificado no momento do 
assalto.   Este fato provocou 
muitos questionamentos sobre 
a situação da juventude naquela 
localidade. Segundo Ir.  Josiane 
Leopoldino, que é professora 
na escola pública local, os 
jovens do assentamento têm 

características de grande 
passividade.  “ O cotidiano da 
juventude daqui, é marcado 
pela ociosidade. A escola é seu 
ponto de encontro. É o único 
espaço de relacionamento. No 
ambiente familiar, como os lotes 
são quilômetros de distância 
uns dos outros, a relação fica 
restrita à convivência com a 
família”, afirma a Irmã. 

A ideia do projeto será realizar 
uma ação cooperativa. O 
objetivo é utilizar atividades 
atrativas para despertar nos 
jovens o prazer pela vida e pelo 
bem         estar das pessoas, e 
da comunidade. Os policiais que 
atenderam as Irmãs na noite 

do assalto se disponiblizaram 
a prestar uma ajuda. Eles 
ofereceram professores de 
dança, de futebol e de voleibol 
para ajudar no projeto. Se 
ofereceram a trabalhar com a 
juventude nestas atividades 
que vão além do esporte e 
da dança. Serão abordadas 
questões como motivação, 
auto estima e valorização do 
jovem, através de atividades 
esportivas e recreativas, 
entre outras, as quais serão 
realizadas nos finais de 
semana. 

As Irmãs estão empenhadas 
em viabilizar a execução 
desta inciativa. O desafio de 
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 Jovens que serão beneficiados com o projeto

Cuidar de quem cuida
Jorge Sonda de Godoy 

Vice diretor do Colégio São 
José/ Caxias do Sul - Brasil

transformar a realidade inicia 
pela mudança de mentalidade 
e de concepção de vida. 
E, para que este projeto 
aconteça, serão necessários 
alguns recursos financeiros 
como por exemplo, para 
transporte e deslocamento 
dos estudantes de suas 
casas até a escola nos finais 

de semana, entre outras 
necessidades. Os recursos 
estão sendo buscados entre 
os órgãos públicos, através de 
voluntários e da Congregação. 

Estimular nos jovens a 
capacidade de sonhar com 
um futuro melhor, de planeja 
sua vida de transformar o 

mundo. Possibilitar que a 
mudança no comportamento da 
juventude reflita em mudanças 
que transforme a sociedade. 
Esse é sonho das Irmãs e das 
pessoas envolvidas no projeto.  
“Sonho que se sonha só, é só 
um sonho, sonho que se sonha 
junto é realidade.” (Dom Hélder 
Câmara)

O Colégio São José em Caxias 
do Sul, no Sul do Brasil, há 
mais de 100 anos busca 
investir na formação de seus 
colaboradores.  O Colégio 
possui uma filosofia voltada a 
oportunizar o crescimento de 

toda a comunidade educativa 
dentro de uma cultura de paz. 
Neste intuito, buscando sempre 
a prevenção da violência, foi 
organizado um grupo com 50 
professores com o objetivo 
de prepará-los para serem 
facilitadores em  Círculos de 
Construção de Paz da Justiça 
Restaurativa.

O círculo é um processo 
de diálogo que trabalha 

intencionalmente na criação de 
um espaço seguro para discutir 
problemas difíceis ou dolorosos, 
melhorando o relacionamento 
e resolvendo as diferenças, 
encontrando soluções que 
sirvam para cada um dos 
participantes.

Cuidar de quem cuida, para 
que possam exercer, com 
excelência, o fazer pedagógico. 
Com este propósito a intenção 
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 Círculos da paz cuidar de quem cuida                        
(professores participantes do curso) 

do Colégio é gradativamente 
envolver todos os professores 
e colaboradores (num total de 
150 pessoas) em um curso de 
formação de 20 (vinte) horas. 
Os participantes do curso 
terão a missão de replicar o 
aprendizado em sala de aula 
e na mediação das atividades 
pedagógicas. Eles também 
estarão preparados para serem 
mediadores para a prática 
dos círculos da paz em outros 
ambientes (familiar, comunitário, 
empresarial, etc.).

Essa iniciativa surgiu a partir 
da Campanha da Fraternidade 
2018 que acontece todos os 
anos no Brasil no período da 
quaresma, promovida pela 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). O 
tema deste ano foi Fraternidade 
e superação da violência “ 
Somos todos irmãos ”.  Uma 
forma de concretizar e vivenciar 
a paz são os círculos da Paz.  

Desta forma, destaca-se 
o trabalho que está sendo 
realizados nas Escolas das 
Irmãs de São José, buscando 
formar uma rede de educação 
através de um processo de 
planejamento estratégico 
integrando a espiritualidade e o 
carisma da Congregação. Essa 
é uma oportunidade de revisar, 
avaliar as práticas e aprimorar 
o trabalho na educação 
priorizando a vida em todas as 
suas formas e manifestações.


