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Sempre Chamadas 
para a Missão

Ir. Philomena dando as novas 
Constituições para as Irmãs na capela da 

província dos Estados Unidos

Ir. Philomena  Pazhuruparambil            
Conselho Geral

Nos últimos meses, tive a alegria 
de passar algum tempo com 
nossas irmãs nos Estados 

Unidos e na Dinamarca. Ambas 
as províncias experimentaram 
recentemente muitas transições 
importantes. As Irmãs mudaram-
se para ambientes diferentes 
pois a casa provincial onde elas 
moraram está sendo vendida. 
Algumas estão indo para casas 
de repouso, ou esperando para 
irem para outro ambiente. É uma 
grande mudança para essas Irmãs 
mais idosas, muitas das quais têm 
sérios problemas de saúde. Posso 
dizer com orgulho que, em todas as 
minhas conversas com elas, essas 
Irmãs expressaram contentamento 
e gratidão, sem negar algumas das 
inconveniências que enfrentam.

Eu fui inspirada pela paixão e 
compromisso de tantas que viveram 
uma vida longa. Seu compromisso 
era visível para mim nos Estados 
Unidos quando todas se reuniram 
na capela para receber as novas 
Constituições. Um momento 

tocante para mim foi quando elas 
estenderam as mãos para abençoar 
as Constituições e recebê-las, 
mostrando seu grande desejo de 
viver por ela. Eu realmente me 
senti abençoada quando dei a elas 
uma cópia das Constituições e as 
abençoei.

Tanto na Dinamarca quanto nos 
Estados Unidos, tive muitas 
oportunidades de me sentar com 
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J  P  I  C

2 de outubro, Dia Mundial da Não 
Violência. Renovamos nosso 
compromisso com a causa da 

paz, amadurecendo um estilo de vida 
não violento, como Mahatma Gandhi, 
cujo aniversário celebramos nesta 
data, tentou fazer em sua vida.

Sabemos que a cultura da não-
-violência não é apenas um mé-
todo de ação, mas um estilo de 
vida que envolve muitos aspectos, 
incluindo o relacionamento com 
a criação. No entanto, se falamos 
de violência entre os seres huma-
nos, a experiência mais universal 
e cotidiana é, sem dúvida, o que 
vivenciamos na comunicação. 
 
Na verdade, ninguém está real-
mente feliz por ser violento, 

mesmo quando pode parecer o 
contrário. Na realidade, todos nós 
queremos aprender como evitar 
conflitos, pelo menos por causa 
das consequências que deles 
derivam. Muitas pessoas estão 
convencidas de que o oposto da 
comunicação é o silêncio. O silên-
cio em si é uma linguagem. Até a 
ausência fala. Quero dizer que, 
se agimos ou não, se falamos ou 
silenciamos, sempre enviamos uma 
mensagem.

Como é impossível não se 
comunicar, podemos            
fazer o certo

Dia Mundial da Não-Violência: vamos começar com                                
Comunicação com o método de Rosenberg 

Ir. Mariaelena Aceti                                                       
Itália

diferentes grupos de Irmãs nas 
refeições ou para um breve bate-
papo em diferentes ambientes. 
Estas Irmãs, agora aposentadas, 
foram professoras, líderes 
em escolas e hospitais e em 
várias organizações. Elas estão 
bem informadas e têm muito a 
contribuir até hoje. Todas aquelas 
que podem, estão envolvidas em 
algum ministério de acordo com 
suas habilidades. Há uma palavra 
gentil para cada um que passa, 
seja pessoal de enfermagem, 
pessoal de cozinha ou qualquer 
outra pessoa. Elas estão 
verdadeiramente em missão, 
sendo uma Presença maravilhosa 
em qualquer ambiente em que se 
encontrem.

Essa experiência me fez pensar nas 
palavras da recente carta que 
Ir. Sally enviou em “Chamada à 
Missão na Suécia, na Tanzânia e no 
Sudão do Sul”. Nas últimas linhas, 
ela convidou as Irmãs a “estarem 
abertas ao Espírito e a essas 
chamadas para a missão, dispostas 
a responder, se possível, e, se não, 
a orar por aquelas que se sentirão 
chamadas a responder”. 
Embora as nossas Irmãs mais 
idosas não possam responder ao 
chamado para ir a outro país neste 
momento, algumas delas estiveram 
em missão em outro  país quando 
eram mais novas. Um exemplo 
é a Irmã dinamarquesa Helene 
Peerenboom (91 anos), que foi 
enviada ao Paquistão por alguns 

anos. Quando fui encontrá-la em 
seu quarto, fiquei impressionada 
ao vê-la em sua mesa com um 
belo mapa do Paquistão e muitas 
lembranças de lá, colocadas ao 
redor da mesa. Ela falou comigo 
longamente, compartilhando 
as informações atuais sobre o 
Paquistão, mostrando seu interesse 
na missão do Paquistão até hoje. 
Ela mantém contato com as Irmãs 
por meio de cartas e apóia a 
missão com suas orações. Que 
missionária incrível! 
Ela e muitas outras, que neste 
momento não podem se mudar 
para outro país, continuam em 
missão com suas orações e seu 
apoio àquelas que respondem aos 
chamados urgentes de hoje.
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      JPIC em teoria e prática 
Começando com este assunto haverá uma série de artigos tratando tanto da 
formação como de histórias temáticas sobre “Diversidade cultural e resolução 
de conflitos “. Haverá contribuições das apresentadapresentadoras e das par-
ticipantes  do programa de formação que foi feito em Lê Puy de 2016 a 2018. 
Os elementos educacionais foram feitos para provocar o interesse e levar  a um 
conhecimento mais profundo enquanto as histórias significam exemplos vivos 
da teoria. O primeiro artigo coincide com a celebração do “Dia Internacional da 
Não Violência “ marcado para o dia 2 de outubro pelas Nações Unidas. 

 
Portanto, a questão não é “se” 
uma pessoa está se comunicando, 
mas “o que” é comunicado, tam-
bém através do silêncio ou da au-
sência, e toda comunicação, além 
de transmitir informações, sempre 
define também a relação. Mas por 
que a relação na comunicação 
humana é tão importante, muitas 
vezes mais do que o conteúdo em 
si?

É porque a comunicação fornece 
uma confirmação ou negação do 
eu. Confirmar e ser confirmado 
nos relacionamentos é um desejo 
muito humano. A confirmação 
leva à aquisição de confiança e 
autoconsciência, indispensável 
para as necessidades humanas 
de sobrevivência, daí a tendência 
de tratar a rejeição como algo 
negativo. Mas se definirmos a 
recusa, por mais manifesta que 
seja, como rejeição do conteúdo 
e não da pessoa, torna-se uma 
forma igualmente importante 
e indireta de confirmação, pois 
implica uma tensão positiva em 
relação ao outro, na tentativa de 
corrigir uma visão errônea do eu 
e do mundo. Pense nas correções 
de pais ou professores: elas não 
expressam talvez uma corrente de 
amor? 
A questão real, desencadeando 
conflitos e trazendo destruição, é 
a “não-confirmação”, uma atitude 
de negação da realidade do outro. 
Em outras palavras, enquanto a 
recusa é equivalente à mensagem 
“você está errado”, a falta de con-

firmação realmente transmite a pode-
rosa mensagem quase destrutiva de 
“você não existe”.

Há uma comunicação doentia, carac-
terizada por uma luta constante para 
definir os papéis no relacionamento, e 
a comunicação violenta, onde a infor-
mação transmitida é consignada ao 
segundo lugar. Além dos casos pato-
lógicos, o problema é que a maioria 
dessas comunicações é inadvertida, 
não intencional ou inconsciente. Por 
essa razão, muitas vezes nos encon-
tramos em conflito sem saber como 
chegamos lá e sem saber como re-
solver a situação.

Culpa, humilhação, vergonha, coerção 
ou ameaças são algumas das conse-
qüências de uma falha de comunica-
ção, fontes de conflito que o Método 
Rosenberg pode nos ensinar a evitar. 
É um modelo de “comunicação não-

-violenta”; na verdade, encontrar 
uma maneira simples, tal que cada 
pessoa consegue o que para eles 
é realmente importante, evitando 
ou resolvendo conflitos. Portanto, 
esteja atento às observações, senti-
mentos, necessidades e solicitações, 
quatro passos para que todos de-
senvolvam uma sintonia consciente 
com os outros, em harmonia com as 
necessidades humanas profundas 
e genuínas. Para isso, gostaria de 
me referir à abundante literatura 
disponível na web, em todas as 
línguas, tanto em textos quanto em 
vídeo. Apenas para fins ilustrativos, 
recomendo o seguinte artigo, ex-
traído do WikiHow: “Como praticar 
a comunicação não-violenta”. Uma 
boa perspectiva ... porque, uma vez 
que é impossível não se comunicar, 
podemos também aprender como 
fazer certo!
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PROJARI, uma experiência de 
comunicação construtora        
da paz
Elton Bozzetto                                                     
Jornalista, Brasil

A Associação Beneficente São 
José, entidade das Irmãs de 
São José, através do projeto 

PROJARI, desenvolvido há 31 
anos na cidade de Guaíba-RS/
Brasil, consolidou sua missão 
de “Vidas a serviço da vida em 
unidade na diversidade”, sendo 
“referência na formação integral 
do ser humano, no exercício 
da cidadania, na partilha dos 
saberes e no desenvolvimento das 
potencialidades”.  
 
Como estratégia de enfrentamento 
ao contexto atual de violência, 
o PROJARI requer de todos que 
participam dele a adoção de um 
estilo de vida não violento. Muitas 
pessoas agindo pacificamente irão 
desencadear um movimento de 
não-violência. Os envolvidos fazem 
o exercício diário de relações 
de ternura, ao invés de atitudes 
agressivas.  
 
Os educadores do PROJARI 
adotaram como regra 
compreender as reações dos 
participantes das 24 oficinas 
nas áreas de esportes, cultura, 
dança e inclusão produtiva. Toda 
a atividade técnica é precedida 
de uma rodada de diálogo, onde 
as problemáticas pessoais se 
evidenciam.  
 
Um dos aspectos importantes da 
atividade do PROJARI é a atenção 
a trajetória e história pessoal e 
de realidade familiar. Busca-se 
valorizar e promover o núcleo 

bom que há em cada ser humano. 
Na medida da valorização do 
positivo, a ação faz aflorar as 
potencialidades de cada ser 
humano.  
 
O lema do PROJARI é: “Somos 
importante e fazemos a 
diferença”. Isto quer dizer, 
“porque fazemos a diferença, 
somos importantes”. Este 
caminho metodológico configura 
as ações, tanto que está grifado 
na fachada do prédio a inscrição: 
“Vida e Paz nosso compromisso”.  
Os dados dos órgãos de 
segurança são animadores. A 
Polícia Civil de Guaíba revela, 
que no Bairro Bom Fim onde 
está localizado o projeto e na 

cidade, diminuiu a incidência de 
assassinatos e casos de violência. 
Este foi o primeiro impacto social 
dessa metodologia de trabalho.  
 
Além das vivências internas, 
a entidade e os participantes 
interagem em atividades 
desenvolvidas na comunidade. Um 
dos exemplos é a participação na 
Campanha “Zero violência, 100% 
ternura”. 
 
A comunicação criadora de um 
ambiente de paz e tolerância 
mostra sinais de sua efetividade, 
porque atitudes pacíficas 
acontecem em todo o ambiente 
social de intervenção e não 
apenas no espaço institucional.
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Província/Região/Missão

As chuvas incessantes, de 8 a 19 
de agosto de 2018, no Estado 
de Kerala, no sul da Índia, 

forçaram mais de um milhão de 
pessoas a se mudarem para os 
campos de socorro instalados em 
13 dos 14 distritos do Estado. 
Inundações, deslizamentos de terra 
e o colapso de prédios e pontes 
causaram a morte de mais de 400 
pessoas. Milhares de animais foram 
levados no dilúvio. Muitas famílias e 
parentes das Irmãs nas províncias 
indianas foram afetadas por esse 
estrago. As três Irmãs do convento 
de Pulluvazhi tiveram que ser 
resgatadas em um barco porque 

as águas da enchente atingiram o 
segundo andar de seu convento.

Com as inundações não cedendo, o 
estado sofre enormes perdas, 
pois o tráfego aéreo, ferroviário e 
rodoviário está interrompido em 
todo o estado. Todos os aeroportos 
estavam fechados e os vôos de ida 
e volta do Aeroporto Internacional 
de Cochin permaneceram suspensos 
até o dia 29 de agosto devido a 
enchentes no aeroporto. Mais de 
trinta mil acampamentos foram 
montados e o Exército, a Força 
Aérea, a Marinha, a Polícia, a Força 
de Incêndio, jovens e pescadores 
mergulharam em operações de 
resgate para salvar vidas. Isto é 
em adição às 58 equipes da Força 
Nacional de Resposta a Desastres 
que realizaram operações de 
resgate em Kerala.

Embora o sofrimento, a perda, os 
efeitos posteriores e os traumas 
associados a este evento sejam 
imensos, há uma tremenda 
apreciação de todos os lados, 
especialmente para os pescadores 
comuns que arriscaram suas vidas 
e seus barcos de pesca em áreas 
onde até o exército não poderia 
chegar para resgatar os encalhados. 
Eles analisaram a questão e 
encontraram a sua própria solução, 
mobilizando 100 barcos com 
motor duplo e 300 nadadores 
habilidosos. Eles abriram sua própria 
sala de controle no Sindicato de 
Trabalhadores Independente de 
Pesca de Kerala e começaram a se 
comunicar com a administração do 
distrito, a Equipe de Gerenciamento 
de Desastres, a Guarda Costeira 
Indiana e a Polícia na região afetada 
pelas enchentes. Eles resgataram 
milhares de pessoas da zona de 
desastre de alto risco.

As equipes  de resgate estavam em 
andamento o tempo todo. Muitos 
Estados contribuíram para o fundo 
de socorro de Kerala em dinheiro 
e em espécie. O governo dos 
Emirados Árabes Unidos ofereceu 
7 bilhões de rúpias para o alívio de 
enchentes em Kerala, que ainda não 
foi sancionado pelo governo indiano, 
liderado pelo primeiro-ministro 
Modi. Kerala está sofrendo perdas 
de cerca de 210 bilhões de rúpias. 
O primeiro-ministro da Índia fez um 
levantamento aéreo e sancionou 6 
bilhões de rúpias, o que é apenas 
uma ninharia diante dessa grave 
perda e calamidade. Há pressão 
por toda parte para declarar as 
inundações como um Desastre 
Nacional. No entanto, um silêncio 
mortal prevalece entre os líderes da 
nação. 

Ir. Maurice George                                                    
Província de Pachmarhi

Chuvas Incessantes Devastam 
Kerala, Índia
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Trabalho de alívio para Kerala 
atingida por enchentes                                     
Ir. Navya Neelam                                                    
Província de Pachmarhi

Irmãs Staniya e Helen de Idgah Hills, Bhopal, em Kerala, pelo 
trabalho de assistência 

Por iniciativa das quatro 
provinciais, as Irmãs de 
São José de Chambéry, das 

províncias indianas, ajudaram 
as vítimas das inundações de 
Kerala, na Índia, com dinheiro e 
em espécie. Quase todas as Irmãs 
contribuíram de seu próprio bolso, 
dando uma ou duas mesadas para 
o alívio da enchente. Algumas 
Irmãs de diferentes conventos 
e instituições foram a Kerala 
para prestar serviço voluntário, 
enquanto as Irmãs que viviam em 
Kerala estenderam sua ajuda às 
áreas afetadas pelas enchentes 
locais. Tanto estudantes quanto 
funcionários de nossas escolas e 
outras instituições contribuíram com 
uma soma enorme para as vítimas 
das enchentes.

A maioria das Irmãs de São José na 
Índia (60 a 70 por cento) são do 
estado de Kerala. Muitas de suas 
famílias e parentes foram afetados 
pelo dilúvio, com todo o sofrimento 
que essa situação trouxe consigo.

Tanto a televisão quanto a mídia 
social estão cheias de histórias 
sobre a ajuda oferecida por 
várias organizações e indivíduos 
às pessoas afetadas pelas 
recentes inundações. Em um 
caso, os paroquianos da igreja de 
Manjummel Amalothbhava, Kochi, 
Kerala, doaram às vítimas das 
enchentes 200 gramas de ouro 
tirados de ornamentos de estátuas 
de Jesus e da Maria. Centenas de 
histórias semelhantes inspiram a 
todos. A mídia, portanto, se afastou 
de seu enfoque habitual, o que 
evita qualquer menção de ajudar 

os pobres e os necessitados e está 
encorajando as pessoas a ajudar 
aqueles que perderam tanto. O 
valor estimado da destruição “é 
mais do que o gasto anual de nosso 
estado”, disse o ministro-chefe 
Pinaray Vjayan na quinta-feira, 30 
de agosto. Com 1.450.000 pessoas 
em campos de resgate, mais de 
20.000 casas danificadas e um total 
de 57.000 hectares de plantações 
destruídas as famílias enfrentam 
a tarefa hercúlea de limpar os 
escombros e a reconstrução. As 
avaliações de danos ainda estão 
em andamento e a incidência de 
suicídio entre os agricultores está 
aumentando vertiginosamente.

Para aumentar a tragédia, o estado 
de Kerala enfrenta agora um surto 

de leptospirose, ou febre dos 
ratos, após as inundações 
devastadoras em agosto. 
Com pelo menos 1006 casos 
confirmados e muitos mais 
casos suspeitos, esta doença, 
transmitida de animais para 
humanos, especialmente durante 
as inundações, já causou 42 
mortes.

“Agora que a tragédia acabou, o 
trabalho de reabilitação tem 
que ter uma abordagem 
sistemática”, disse K.M. Mani, 
um veterano legislador da 
oposição de Kerala. O governo 
precisa de uma quantia 
enorme de dinheiro para 
reconstruir o estado, mas o 
partido governante da Índia, o 
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Celebrando com as mulheres                                     

Ir. Sana (à esquerda) com as mulheres comendo fora

Ir. Sana Bhatti                                                   
Paquistão

Partido Bharatiya Janata  (BJP), 
subestimou a perda incorrida no 
estado de Kerala. A realidade 
é que nenhum dos estados 
governados pelo partido do 
governo contribuiu com nada 
para o trabalho de ajuda, porque 
Kerala não é governado por eles. 

A inundação deixou um rastro de 
morte e destruição em todo o 
Estado de Kerala que é realmente 
inacreditável. As pessoas estão 
tentando juntas constuir suas 
vidas novamente. Embora tenham 
perdido tudo, há uma tremenda 
confiança e determinação para 

reconstruir Kerala novamente. 
Entre as decisões tomadas para 
apoiar esse esforço, o governo 
estadual decidiu não sediar 
eventos oficiais por um ano e 
usar o dinheiro economizado 
para alívio e reabilitação de 
enchentes.

Neste ano eucarístico de 
2018, a comunidade 
de Jamilabad, Multan, 

celebrou “A Eucaristia 
como fonte de União, Paz, 
Reconciliação e Perdão” em 
30 de agosto. Foi assim que 
escolhemos implementar 
nossa decisão durante a 
reunião regional: organizar 
encontros de ano eucarístico 
com pessoas para  levá-las a 
experimentar a unidade.

Convidamos mães, mulheres e 
jovens a virem a este dia 
de oração e celebração, 
organizado pela comunidade. 
Começamos com uma hora 
santa, a oração de abertura 
feita por Ir. Flonia. Ir. Catarina 
George desenvolveu o tema 
em detalhes, ligando-o com 
a nossa espiritualidade e 
carisma, com ênfase na 
unidade e na reconciliação. 
Ela falou da Eucaristia como 
uma extensão do amor 
e do fato de que somos 
parte dessa comunhão. O 
pároco, Pe.Shahzed Nutmeat, 
falou de modo semelhante, 
concentrando-se na Eucaristia 
como expressão do mistério 
da unidade, daquele amor 
que é a própria essência de 

Deus. Afirmou que a nossa 
participação na Eucaristia 
exige que denunciemos 
situações em que as 
pessoas sofrem de injustiça 
e exploração. É a Eucaristia, 
disse ele, que nos dá força 
e coragem para trabalhar 
incansavelmente para 
construir a civilização do 
amor.

O foco do dia era como 
poderíamos ser pessoas 
eucarísticas, oferecendo-nos 
com amor e compaixão pelos 

necessitados.

Após a oração de 
encerramento, feita por Ir. 
Sana, houve uma refeição 
festiva participada  por mais 
de cem pessoas, incluindo as 
mulheres, o coral e o comitê 
organizador da igreja.

Este foi um esforço feito pela 
comunidade de Multan para 
sermos pacificadoras e 
construtoras de pontes em um 
mundo que precisa tanto de 
ambas.
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Atender Aos Migrantes 
Venezuelanos          
Ir. Katia Rejane Sassi                                                   
Brasil

Ir Delcia e Ir Ana Maria visitando uma familia em Pacaraima

Inspiradas nas provocações do 
Capítulo Geral de 2015, refletimos 
na Assembleia Provincial de 2018, 

vários apelos missionários e tomamos 
como decisão priorizar o estudo e 
a concretização de uma parceria 
no atendimento aos migrantes 
venezuelanos, no estado de Roraima, 
no norte do Brasil. 

Nos últimos anos, a crise política, 
econômica e social da Venezuela, 
levou a um número cada vez maior 
de seus cidadãos, incluindo a 
população indígena, a atravessar a 
fronteira Venezuela/Brasil através do 
estado de Roraima. A escassez de 
itens básicos para o consumo diário, 
como alimentos, medicamentos, 
energia, higiene básica, entre outros, 
resultou grande fluxo migratório – 
muitos se estabeleceram na cidade 
de Pacaraima e na capital de Boa 
Vista, em Roraima – em busca 
de melhores condições de vida, 
solicitando status de refugiado ou 
vistos humanitários. De 2015 a 2018, 
o Brasil já recebeu entre 40 e 60 mil 
migrantes e refugiados venezuelanos. 
O fluxo tem aumentado diariamente, 
com cerca de 400 venezuelanos que 
cruzam a fronteira.

Na cidade de Pacaraima, principal 
porta de entrada para os 
venezuelanos que chegam ao 
Brasil, encontramos em torno 
de 600 indígenas venezuelanos, 
da etnia Warao. Inicialmente, 
encontravam-se em situação de 
extrema vulnerabilidade. Eles não 
possuem conhecimento sobre seus 
direitos: seja enquanto imigrante 
seja enquanto indígena. Têm 
dificuldade com a língua espanhola 

e portuguesa. As crianças e jovens 
não frequentam a escola. Há nove 
meses estão abrigados num ginásio 
e assistidos pela Força Tarefa 
Humanitária, liderada pelo Exército. 

Os não-indígenas venezuelanos que 
permanecem em Pacaraima são 
milhares. Eles estão nas ruas ou 
vivendo de aluguel. A maioria deles 
continua a viagem para a capital 
Boa Vista ou outros estados em 
busca de trabalho e condições 
dignas de vida. Diante desta 
situação de miséria, mulheres, 
jovens e crianças tornam-se 
especialmente vulneráveis ao tráfico 
de pessoas, em especial para fins 
de exploração sexual e trabalho 
escravo.

Após diálogo com Dom Mário 
Antônio da Silva, bispo de Boa Vista/
RR e com Pe. Jesus Lopes, pároco 
de Pacaraima/RR, comprometemo-
nos a somar com quem já está 
atendendo a população venezuelana 
e brasileira que vive uma realidade 

de stress e conflito. 

No dia 10/08, Ir. Delcia Decker e Ir. 
Ana Maria Silva, acompanhadas 
pela provincial Ir. Luiza Rodrigues, 
chegaram na nova missão. Nas 
primeiras semanas, as Irmãs 
presenciaram atos violentos da 
população local contra as mulheres, 
homens e crianças, refugiados 
venezuelanos. Assim como, 
testemunharam a solidariedade de 
pessoas, instituições e comunidades 
que acolhem e protegem os irmãos e 
irmãs migrantes.

Através destas nossas missionárias, 
nosso carisma congregacional 
vai alargando a tenda. Elas são 
chamadas a ser uma presença 
feminina no acolhimento 
humanizado nos abrigos e nas 
ruas, indo ao encontro, escutando, 
estando próximas e fazendo os 
encaminhamentos, conforme as 
necessidades. Ser elo de unidade 
e somar forças na parceria de 
atendimento aos migrantes.
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NOVAS 
   SANTAS

Ir. Magdalene Pallan (82)    Tanmaya    22.06.2018
Ir. Ann Sabol (91)    Estados Unidos   01.07.2018 
Ir. Zenaide Bortoluzi(85)    Brasil   03.07.2018
Ir. Elisabeth Loisel (98)   França   08.07.2018
Ir. Maria Zandonà (92)    Brasil   13.07.2018
Ir. Rosa Saporito (94)    Itália   13.07.2018
Ir. Ignes Therezinha Mezzomo (86)   Brasil   21.07.2018
Ir. Edith Mary Madekunnel (88)  Tanmaya    28.07.2018
Ir. Maria das Neves Borghetti (86)   Brasil   31.07.2018
Ir. Terenzia Coniglio (88)    Itália   03.08.2018
Ir. Emma Martensen (87)   Dinamarca  07.08.2018
Ir. Guiomar Theresinha Chemello (82)   Brasil   07.08.2018
Ir. Annie Paul Mazhuvanchery (86)   Nagpur   10.08.2018
Ir. Anselm Ukken Tresakutty (81)  Nagpur   19.08.2018
Ir. Louise Antoinette Duc (94)  França   30.08.2018
Ir. Ellen Mary Doherty (98)   Estados Unidos  31.08.2018
Ir. Maria Dalla Santa (89)   Brasil   10.09.2018

América em missão, alegría do 
Evangelho                             
Ir. Ortenilla Furlanetto                                           
Bolívia

Ir. Ortenilla Furlanetto (primeira da esquerda) e jovens da 
Pastoral Juvenil 

A cidade de Santa Cruz de la 
Sierra – Bolivia, de 09 a 14 
de julho de 2018, realizou o V 

Congresso Americano - Missionário.

Incentivados por este evento, toda a 
Igreja se pôs a caminho, preparando-
se para este grande acontecimento 
eclesial, envolvendo todas as 
forças vivas da Igreja. Nas diversas 
pastorais, foi dado enfoque ao lema 
“América em missão, o Evangelho é 
alegria”. Nós, Irmãs de São José, nos 
propusemos estar mais próximas aos 
jovens. Nossa comunidade planejou 
duas Jornadas Vocacionais com 
jovens que estão se preparando 
para o Sacramento do Crisma (120 
jovens), e três encontros com jovens 
de comunidades mais distantes, 
que estamos acompanhando. Nos 
encontros, aprofundamos o aspecto 
Vocacional Missionário – Igreja em 
saída.

Sentimo-nos desafiadas a 
compreender o mundo da juventude, 

suas inquietações diante da família, 
da tecnología, do mundo virtual 
enganoso, da motivação à vida de fé 
e do compromisso de transformação 
da realidade ao seu redor. É 
grande a indiferença e o medo de 
comprometer-se. Eles são a alegria, a 
esperança da Igreja. Sobre eles está 
o olhar terno e compassivo de Jesus 
que chama ao serviço do Povo de 
Deus.

É gratificante e desafiador trabalhar 

na Pastoral Juvenil Vocacional. É uma 
alegria estar com eles, dar-lhes uma 
palavra de ânimo, de entusiasmo e de 
força; ajudá-los na busca do caminho 
da verdadeira felicidade que é Jesus.

Aprendemos que, para estar com os 
jovens, é necessário muita oração, 
paciência, compreensão e, sobretudo, 
perseverança. Agradecemos a Deus 
pela graça de seguir nesta missão 
que o Senhor nos confiou, com 
esperança e alegría. 
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Os jovens pedem para serem 
reconhecidos                           
Ir. Rosalba Scaturro                                   
Italia

Um grupo de jovens peregrinos com Irmã Vanessa (4ª da E) 
descansando ao longo do caminho.

O Sínodo dos Jovens desejado 
pelo Papa Francisco já está 
às portas. Para preparar este 

evento, os jovens, as pessoas que 
os acompanham, toda a Igreja, 
o Serviço Nacional da Pastoral 
dos Jovens (SNPJ) pensaram em 
duas ocasiões particulares: “Por 
mil caminhos”, uma peregrinação 
diocesana dos jovens e “Estamos 
aqui”, um fim de semana romano 
com o Papa nos dias 11 e 12 
de agosto de 2018. Quarenta 
mil jovens colocaram-se em 
peregrinação e, mais de setenta 
mil, para o encontro com Francisco, 
sábado à tarde, no Circo Máximo, 
em Roma, e, para a Santa Missa na 
Praça São Pedro, no domingo de 
manhã.

“A Igreja não pode ficar sentada 
num banco esperando os jovens. 
Deve estar ao lado deles para 
indicar-lhes a direção. Deve 
acompanhá-los para olharem ao 
alto, como somente as águias 
sabem fazer. A Igreja deve ajudá-
los a que olhem para o alto. Não 
podemos ignorar esta missão, não 
podemos limitar-nos somente às 
necessidades materiais dos jovens, 
embora precise tê-las presente. 
Os jovens têm sede do “alto”, 
disse o Cardeal Gualtiero Bassettti, 
presidente da Conferência Episcopal 
Italiana.

 E é mesmo esta sede de Deus que 
transparecia nos rostos dos 
milhares de rostos a caminho pelas 
estradas da Itália.  Ir. Vanessa Perna 
acompanhou os jovens da Diocese 
de Salerno e disse: “Chegamos 
juntos a Roma, a pé, com um 
único pedido, grande, profundo 

e verdadeiro, escrito em seus 
corações, em seus sorrisos, em 
seus gestos: ‘Mestre, onde moras?’ 
Os jovens do terceiro milênio têm 
um coração generoso e procuram 
a verdade. Seus corações têm sede 
do Eterno, de Deus. O caminho 
foi cansativo e sem conforto pelo 
interior da Diocese de Salerno 
(Campânia) até chegar a Roma, mas 
valeu a pena!!! Apesar do cansaço, 
os jovens nunca perderam a meta. 

E depois, a “noite branca”, a 
caminho, a noite toda, pelas 
estradas de Roma, de Igreja em 
Igreja, onde eram contadas as 
verdades sobre a vida de hoje, 
às vezes trágicas, mas sempre 
ricas da esperança colocada em 
Jesus; momentos de oração que 
nos têm acompanhado até chegar 
a São Pedro, às três horas da 
manhã, esperando que abrissem 
os portões. E, após, a longa 

espera pelo Santo Padre, sob o 
sol,  com cantos e “banhos de 
jatos de água” para não perder 
a lucidez... tanta espera, tanta 
emoção... E o Santo Padre chegou 
e nós “explodimos” num louvor 
de agradecimento. Toda a Praça 
estava ali para ver “aquele vulto 
capaz de ouvir verdadeiramente e 
de dar respostas precisas”. 

“Um jovem que não sabe sonhar é 
um jovem anestesiado e não 
poderá compreender a força da 
vida; os sonhos vos despertam 
– disse Francisco – são a vossa 
responsabilidade e o vosso 
tesouro; fazei que sejam também 
o vosso futuro. Os sonhos dos 
jovens dão medo aos adultos 
que esqueceram de sonhar e de 
arriscar. Mas vós, não deixeis que 
roubem vossos sonhos! Sede 
peregrinos na estrada dos vossos 
sonhos”.
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Celebrar o passado para 
animar o presente e estimular 
o futuro                           
Ir. Dominga Zolet                                    
França

Celebrar o passado para revigorar 
o presente e estimular o futuro 
foi o tema do dia diocesano em 

Moutiers, 07 de julho de 2018, onde 
as Irmãs de São José (francesas, 
brasileiras, indianas) fizeram  
memória de todas as Irmãs enviadas 
em missão e mais particularmente as 
da Tarentaise, que partiram para o 
Brasil e Estados Unidos. De fato entre 
1854 e 1887, 35 Irmãs deixaram 
Moutiers para Carondelet (EUA) para 
ajudar a esta congregação, fundada 
pelas Irmãs de São José de Lyon, e 
entre junho de 1896 e outubro 1928, 
87 Irmãs partiram de navio para o 
Brasil em 16 viagens sucessivas .

Irmã Dominga, Irmã do Brasil em 
missão na França há dois anos, 
durante os meses anteriores a esta 
celebração, percorreu a diocese 
em busca de famílias de Irmãs que 
partiram em missão no século 19. Os 
membros dessas famílias estiveram 
presentes entre nós para celebrar 
este belo dia, amistoso e fraterno, 
rico em ensino, partilha, intercâmbio 
sobre o impulso missionário da 
diocese de ontem, hoje e amanhã. 

A palestra altamente apreciada de 
Jean-Paul Bergeri nos ajudou a 
entender melhor o incrível ímpeto 
que levou esses homens e mulheres 
de Tarentaise a viverem o amor 
de Cristo, longe de casa. Houve 
também uma apresentação do que 
ainda está acontecendo hoje no 
Brasil, nos EUA, graças ao impulso 
missionário de ontem. Utilizando 
depoimentos e principalmente o 
vídeo refazendo a ação de Jerome 
Jarre, membro da família de uma 

das Irmãs do Brasil, que, com os 
meios atuais, continua hoje com esse 
impulso missionário! Que dinamismo 
e que testemunho esperam!                                                      
No que diz respeito ao futuro, coloca-
se uma questão aos participantes: 
“Herdeiro deste impulso missionário, 
como me sinto desafiado, qual 
é o meu sonho para a Igreja de 
Tarentaise de amanhã?” Tempo 
para trocas e compartilhamento em 
pequenos grupos. Um momento rico, 
vivido com toda a sinceridade sobre a 
realidade da atual Igreja da qual cada 
um é um membro responsável.

A oração, a música, os testemunhos, 
as fotos recebidas, os vídeos 
preparados, as trocas, a refeição 
compartilhada, a face internacional 
desta assembléia de 7 de julho, 
em Moûtiers, fizeram dela um 
dia magnífico, fonte de um novo 
dinamismo e de uma experiência 
especial em prestar atenção às 
famílias, às comunidades humanas 
e cristãs e à Congregação da qual 
partiram essas missionárias. 

Lembramos e agradecemos juntos, 
padres, leigos, religiosos e 
religiosas; também nos tornamos 

mais conscientes de que agora 
são missionários vindos da África, 
Índia, Brasil, Vietnã ... que vêm a 
nós “para vivificar o hoje” e “para 
estimular o futuro”.

O dia terminou na Catedral de 
Moûtiers com uma bela celebração 
eucarística presidida por Dom Ballot, 
nossos olhos e nossos corações 
voltados para o mundo. Aqui, mais 
uma vez, estávamos ligados à 
missão universal pela decoração, 
pelos cantos, pela oração, pela 
homilia do padre Bernard Turquet 
(sacerdote francês, missionário no 
Brasil, que retornou à França depois 
de um grave acidente que o deixou 
deficiente) e em ação de graças 
expressa por danças indianas.

No final da missa, última oração, 
canções e fotos na frente da catedral 
antes de nos separar, o coração 
em alegria, convencido de que 
“O elan missionário não é outro 
senão o dinamismo que empurra 
para compartilhar a alegria de 
conhecer Jesus e para isso servir 
nossos irmãos e nossas irmãs 
humanas, especialmente os mais 
necessitados!”
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As mulheres celebram suas 
conquistas                          
Ir. Lucy Parakkattu                                     
Congregação de Lyon, Índia

A Sociedade de Serviço Social 
Diocesano de Raipur, uma 
organização comprometida 

com a causa das pessoas que são 
empurradas para a periferia, realizou 
uma Convenção das Mulheres em 23 
de julho de 2018. Esta Sociedade de 
Serviços Sociais, nos últimos vinte e 
seis anos trabalhou para promover a 
justiça, a igualdade e a fraternidade 
no estado de Chhattishgarh, Índia, 
capacitando os que não têm voz, 
especialmente mulheres, crianças, 
jovens, pequenos agricultores e 
trabalhadores através da promoção 
da integração e sustentabilidade. 
A principal estratégia usada é: 
fortalecer organizações baseadas na 
comunidade; capacitação; trabalho 
em rede com ONGs; transformando 
Panchayats (conselhos de aldeias) 
em “Gram Sansads” (programa 
de desenvolvimento de aldeias), 
acessando esquemas governamentais 
e promovendo programas de 
geração de renda e sistemas de 
distribuição pública, entre outros.                                
Consciente do papel essencial 
que as mulheres desempenham 
no desenvolvimento das áreas 
rurais, uma convenção de um dia 
foi organizada no centro. Setenta 

mulheres, todas elas líderes 
de federações de seis distritos 
diferentes, participaram deste 
programa. A força dessas mulheres 
é visível em sua campanha coletiva 
para participar do conselho da 
aldeia. Elas cresceram em seu 
trabalho com sua rede de contatos 
com os departamentos do governo 
para garantir vários esquemas de 
bem-estar social. Como grupo, as 
mulheres estão tomando  coragem 
de lutar contra os males sociais, 
como o alcoolismo, a opressão 
das mulheres, o analfabetismo e 
o casamento infantil. Elas estão 
alertas para verificar e manter a 
qualidade das refeições do meio-
dia nas escolas de suas aldeias. 
Elas tomam medidas para reduzir o 
número de desistências escolares. 
As federações até criaram seus 
próprios estatutos, o que as ajuda 

a funcionar melhor. Desde que as 
mulheres estão se tornando mais 
conscientes de seus direitos e 
deveres para o desenvolvimento 
de suas próprias aldeias. Esta 
convenção foi uma oportunidade 
para celebrar suas conquistas na 
forma de dança, música, discursos 
e peças curtas. Pertencente a 
diversas castas e tribos, cada grupo 
exibiu sua identidade cultural única, 
trazendo muita cor à celebração. Foi 
verdadeiramente uma experiência de 
multiculturalismo dentro do mesmo 
estado. O Rev. Dr. Victor Hendry 
Thakur, Arcebispo de Raipur, em seu 
discurso presidencial, parabenizou as 
mulheres por seus esforços unidos e 
incansáveis pelo desenvolvimento das 
massas rurais. No final do dia, que 
terminou com um ágape, as mulheres 
receberam presentes, como sinal de 
encorajamento e felicitação. 
 


