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Aprender, caminho 
para abraçar as 
novidades do                        
Espírito 

Ir. Ieda Tomazini                                                                  
Conselho Geral

Fazer parte do Conse-
lho Geral é uma ex-
periência singular de 

congregação, de Igreja 
e de mundo. O fato de 
a congregação hoje está 
presente em 17 nações 
e ser membro ativo do 
Centro Internacional Le 
Puy, permite que, direta ou indiretamen-
te, tenhamos conhecimento e nos rela-
cionemos com uma pluralidade de situa-
ções e experiências que nos interpelam 
a viver um estilo de vida intercultural e 
profético. Experiências e situações das 
quais há muito a aprender, discernir e de 
nos perguntar como podemos nos aju-
dar mutuamente a expressar, na vida em 
missão, o Carisma de Unidade ao serviço 
dos mais fragilizados e manter-nos 
abertas às novidades do Espírito. 
Nestes oito anos de serviço à congrega-
ção, o olhar internacional me faz per-
ceber que muitas de nossas iniciativas 
de missão, tanto congregacionais como 
intercongregacionais, são uma resposta 
profética aos desafios da intercultura-

lidade, de sermos uma congregação 
menos instituição e mais relação, de ter 
mais paixão pela pessoa das “periferias 
geográficas e existenciais”, de sermos 
uma família carismática, de empenho 
em viver uma vida mais evangélica e 
aberta para acolher e responder às 
necessidades de “todo o caro próximo”, 
com especial atenção aos pobres e mar-
ginalizados. Em âmbito de congregação, 
multiplicam-se as comunidades com 
rosto e características internacionais: 
Bolívia, Brasil, Tanzânia, Itália, Noruega, 
França, Dinamarca. Cresce o número de 
comunidades que se abrem para incluir 
voluntárias leigas e juntas vivenciar 
o carisma e a missão da Irmã de São
José em diversas realidades, como em
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Foi um privilégio para mim, como 
membro da UISG, participar da XV 
Assembléia Geral Ordinária, Sínodo 

dos Bispos, realizada de 3 a 28 de 
outubro de 2018 em Roma, Itália, com 
o objetivo de cuidar e acompanhar os
jovens em sua jornada de discernimento
vocacional durante este tempo de
“mudança de época” na sociedade e
na Igreja. Os organizadores viam o
discernimento como um instrumento
pastoral, capaz de identificar os
caminhos que os jovens de hoje
devem seguir. O discernimento não foi
apenas para ajudar os jovens a ver seu
caminho mais claramente, mas, para a
Igreja ouvir sua realidade vista através
dos olhos dos jovens, para que ela
pudesse escolher fazer as mudanças
necessárias para abraçar os jovens com
suas esperanças, sonhos e perguntas,
permitindo que eles sejam líderes na
Igreja.
Conhecer a realidade da juventude em
nossa Igreja envolveu uma escuta atenta
de suas experiências e de suas buscas
de como melhor seguir Jesus e qual a
melhor maneira de encontrar Deus. Era
essencial que os Cardeais, os Bispos e
todos os participantes vissem o contexto

atual em que os jovens vivem, não o 
que presumimos ser sua realidade. 
Isso aconteceu no Salão do Sínodo, 
em pequenos grupos de discussão e 
durante os intervalos e saídas. Fiquei 
impressionada com o nível de abertura e 
aceitação de todos os participantes, mas 
especialmente dos cardeais e bispos, 
que realmente tentaram escutar uns aos 
outros e aos jovens e permitir que os 
jovens respondessem ou reagissem à 
sua própria maneira, incluindo aplausos 
no Salão do Sínodo, quando ouviram o 
que consideraram apresentações cheias 
de esperança.

Alguns dos jovens participantes do 
Sínodo e os que estiveram presentes 
nas reuniões pré-sinodais nem sempre 
se sentiram em casa ou foram bem-
vindos à nossa Igreja. Enquanto muitos 
estavam envolvidos de alguma forma 
com a Igreja, muitas vezes como 
ministros da juventude ou diretores 
diocesanos da juventude, outros eram 
menos engajados. Uma jovem, criada 
como católica, nomeou-se agora como 
ateia, no entanto,  uma pessoa que 
estava a procura.
Os jovens pediram que os escutássemos, 
de maneira diferente, sem 

Ir. Sally Hodgdon  
Conselho Geral

O Jovem, a fé e o 
Discernimento Vocacional

Ir. Sally (4ª da Direita) com alguma delegação dos EUA no Sínodo

Goiânia e Espírito Santo no Brasil e em 
Le Puy, na França. São significativas as 
parcerias em nível intercongregacional 
onde Irmãs de São José, oriundas de 
duas ou mais congregações, vivem em 
comunidade com a finalidade de expan-
dir nosso carisma de unidade. Exemplos 
disso são as comunidades de Santarém, 
no norte do Brasil, e do Noviciado, em 
Campinas, São Paulo, que atendem aos 
pobres das periferias destes locais e ao 
processo formativo de noviças do Haiti. 
Outros são as comunidades de Bois 
Jolie e de Lyon, na França, que acolhem 
Irmãs de Madagascar, e outra ainda é a 
comunidade do Centro Internacional Le 
Puy, formada por uma Irmã de São José 

de Chambéry, brasileira, e uma leiga do 
Pequeno Projeto, americana. 
A pluralidade de nacionalidades, lín-
guas, culturas e etnias presentes em 
nossas comunidades, ao mesmo tempo 
que agregam uma grande riqueza, 
traz consigo grandes desafios e situa-
ções de conflito. Estes são inerentes a 
qualquer grupo humano. O importante 
é sermos capazes de enfrentar os 
problemas e situações que emergem. 
Cultivar a esperança, a ternura, a sim-
plicidade, a fé e a alegria na prática da 
solidariedade em nossas comunidades 
e entorno social. 
Nosso Centro Internacional, localizado 
em Le Puy, França, exerce uma grande 

função na ampliação de uma visão 
global de nossa presença de Irmãs 
de São José no mundo, de divulgação, 
aprofundamento e partilha de nosso 
carisma, espiritualidade e missão, de 
experiências internacionais significa-
tivas. Além da ênfase no sentido de 
que somos uma família e temos uma 
casa comum no berço de nossa fun-
dação, Le Puy, há a preocupação de 
passar o belo legado que nos deixou 
padre Jean Pièrre Médaille aos leigos 
e leigas que trabalham ou convivem 
conosco. Para o ano de 2019, serão 
oferecidos seis incríveis progra-
mas que estão acessíveis no site                           
www.centerinternationalssj.org. 
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julgá-los e o que ouvíssemos em 
liberdade, estando dispostos a dialogar 
com eles. Os jovens querem que 
passemos tempo com eles e confiemos 
que não são jovens demais para serem 
responsáveis ou líderes em nossa Igreja. 
Os jovens são cheios de paixão, com 
experiências de vida variadas, algumas 
muito duras e dolorosas, como viver 
diariamente com a guerra no Iraque, 
ficar sem casa, ter pais abusivos.
Todos eles têm 

sede de aprofundar sua fé, conhecer 
mais sobre Deus e se envolver mais 
na Igreja. De nós, esperam respeito, 
aceitação, transparência, autenticidade, 
tempo, espaços onde possam se reunir  
conosco  e compartilhar de nossa 
vulnerabilidade e nós compartilharmos  
com eles.
Eles querem que todo o povo de 
Deus seja bem-vindo em nossas 
Igrejas, independentemente de seu 
gênero, orientação sexual, raça, status 

econômico. Os jovens nos oferecem 
grande generosidade, paixão por 
Deus, serviço aos mais pobres, 
energia para viver sonhos e apoiar a 
Igreja nos bons e maus momentos. 
De fato, em um dos últimos dias, ao 
oferecer ao Papa alguns pequenos 
presentes, um declarou: “e sempre 
apoiaremos você e nossa Igreja nos 
bons e maus momentos”. Foi um 
momento muito comovente e um apelo 
a cada um de nós.

Cultura molda a vida e os 
relacionamentos
Ir. Jaya  Nampally 
Província de Nagpur

Cultura refere-se ao padrão da ativi-
dade humana e aos símbolos que 
dão significado a ele. Por isso,mani-

festa-se em arte, literatura, vestuário, 
costumes, língua e religião. Qual é, 
então, o profundo significado da cultura? 
A maneira como vivemos e o que acredi-
tamos constitui nossa cultura. Para citar 
Marcus Garvey, “Um povo sem o 
conhecimento de sua história, origem e 
cultura é como uma árvore sem raízes”. 
Por isso, nossa cultura desempenha um 
papel importante em nossas vidas, 
cultivando nossas mentes e ampliando 
nossos espíritos. Ensina-nos a partilhar, 
a ouvir, a ver, a dialogar e a aceitar a 
cultura alheia, sem comprometer a nos-
sa; quando dou muita atenção à minha 
cultura, também respeito a cultura dos 
outros. É essencial para a vida porque 
nos dá uma identidade de valores e 
princípios morais pelos quais vivemos.                   
A nossa congregação é internacional. 
Com membros vindos de diferentes 
partes do mundo e diferentes países. 
Cada uma com seus valores culturais, 
idiomas, comida, vestimenta, cor, etc. 
Nós, Irmãs de São José, somos 
chamadas a viver o carisma da 
congregação 

com muito amor e respeito nesta família 
multi-cultural. Uma vez que a cultura não 
é biológica, mas aprendida no processo 
de viver. Aprendemos através de nossas 
experiências a interagir com os outros, 
vivendo em comunhão, amor e serviço. 
Minha cultura me dá uma identidade, 
moldando quem eu sou e o que posso 
ser no futuro. Às vezes esquecemos 
nosso enraizamento na cultura da qual 
viemos e a cultura dos outros. Isso 
pode levar a conflitos que não sabemos 
como resolver. Mas os conflitos entre os 
membros da família, bem como na co-
munidade e na sociedade, são normais 
e até saudáveis. Eles fazem parte dos 
relacionamentos, já que não se pode 
esperar que as pessoas concordem 
em tudo o tempo todo. O crescimento 

espiritual e pessoal de uma pessoa se 
dá graças a conflitos que nos dão a 
oportunidade de entender, praticar a 
paciência, aceitar e respeitar as ideias e 
valores dos outros de maneira saudável. 
Por que o conflito surge entre nós? Por 
causa de nossas diferenças, nossa 
discordância sobre valores, motivação, 
percepções, ideias e desejos dos outros 
e minha importância para o meu próprio 
pensamento. Quando sou incapaz de 
lidar com conflitos, posso prejudicar meu 
relacionamento com os outros, mas, 
quando tratado de forma respeitosa e 
positiva, o conflito oferece uma opor-
tunidade de crescimento, fortalecendo 
o vínculo entre duas pessoas. Existem
maneiras saudáveis e não saudáveis de
gerenciar e resolver conflitos. Muitas
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Volta ao Lar: chegando em 
uma Comunidade Multicultural 
Ir. Carmeline Fernandes    
Tanzânia

vezes, pretendemos administrá-lo de 
maneira não saudável, como  resultado 
nos machucamos e nos sentimos 
desapontadas. Quando lidamos com 
conflitos de maneira saudável, no en-
tanto, aumentamos nossa compreensão 
sobre o outro, construímos confiança 
e fortalecemos o relacionamento.                                 
Tendo presente o Carisma de nossa 
Congregação, podemos administrar e 
resolver conflitos crescendo em maturi-

dade emocional, autocontrole e empatia, 
utilizando as seguintes diretrizes: tornar 
o relacionamento sua prioridade e não
“vencer” o argumento, sempre respeita-
ndo os outros e seu ponto de vista;
concentrar-se no presente, no que você
pode fazer no aqui e agora para resolver
o problema, em vez de olhar para o
passado e agarrar-se a velhas mágoas e
ressentimentos; escolher suas batalhas,
considere se a questão é realmente

digna do seu tempo e energia; esteja 
disposta a perdoar, pois, a resolução do 
conflito é impossível se você não estiver 
disposta a perdoar; saber quando ‘dei-
xar algo ir’ e concordar ou discordar e 
seguir em frente. 
Se fizermos isso, podemos viver uma 
vida feliz e significativa na comunidade, 
pronta para aceitar e respeitar a cultura 
de cada uma com o verdadeiro espírito 
de uma filha de São José.

Uma pessoa que mergulhou em outra 
cultura ajuda a tornar a 
comunidade, a sociedade mais 

criativa, porque está disposta 
a considerar alternativas para o 
modo como as coisas são feitas 
atualmente e ver objetos, pessoas e 
situações de diferentes perspectivas.                                                         
Quando comecei a pensar em escrever 
minha experiência de viver em uma 
comunidade multicultural com Irmãs 
do Brasil, da Irlanda e da Índia, fiquei 
perdida na jornada que me levou à 
Tanzânia. Para mim, foi uma grande 
experiência de “Volta ao Lar”: voltar 
à minha terra ancestral depois de 
centenas de anos. Fiquei emocionada e 
senti que Isaías 43 (“Eu dou às pessoas 
em troca de você, nações em troca de 
sua vida”) estava ganhando vida em 
minha vida quando cheguei à Etiópia e 
depois aterrissei em Dar es Salaam. Meu 
coração ficou tomado de alegria quando 
fiquei cara a cara com meu povo. Saindo 
do aeroporto, vi minha comunidade 
amorosa me esperando, com sorrisos 
largos, abraços calorosos para me 
receber. No entanto, naquele momento, 
eu me perguntei e me questionei: “Eu 
poderei viver nesta comunidade?”   
Olhando para trás ao longo do ano 
desde que cheguei, percebo que ganhei 
uma grande fortuna em minha vida. Os 
talentos, experiência e partilha de todas 
as Irmãs ampliaram minha visão interior. 
Minha família ficou grande. Nos sentimos 
unidas umas pelas outras, interessadas 

em conhecer as culturas umas das 
outras. Os problemas da pátria de todas 
as Irmãs também se tornaram meus 
próprios problemas. 
Nossos hábitos alimentares são 
diferentes, mas as Irmãs se ajustam 
de acordo com a comida que cada 
uma prepara. Mesmo quando cozinhei 
a comida com um pouco de tempero, 
todos gostaram, até mesmo a Irmã 
Marian. Tudo isso me ajudou a me 
ajustar à comida, embora às vezes eu 
ache difícil comer comida cozida. Mas 
o amor e a compreensão da minha
comunidade me ajudaram a me superar.
As palavras de Jeremias no capítulo
1, versículo 4  me encorajaram e me
deram um empurrão para me lançar nas
profundezas. Quando fiquei cara a cara
com meu povo, minha alegria não teve
fim. Cada um deles me aceitou como um
deles. Quando digo às pessoas que sou
da Índia, elas não acreditam em mim,
pensam que estou brincando. Quando
me apresentei na igreja certa manhã, as

pessoas ficaram muito felizes em saber 
que, mesmo na Índia, temos uma tribo 
chamada tribo Siddi e existe hoje, 700 
anos depois. 
Como eu interajo diariamente com 
muitas pessoas e crianças, eu aprendo 
e experiencio muitas coisas novas: a 
cultura, a unidade entre as pessoas 
ajudando a resolver as necessidades 
um do outro, a missa  que dura de 
duas a quarto horas. O canto, a 
dança e as grandes festas que duram 
o dia todo, a refeição da comunhão
compartilhada pela comunidade são
muito interessantes. Eu amo a paz e
a harmonia da Tanzânia. Quando vejo
os olhos cintilantes das crianças, seus
sorrisos e amor me ajudam a sair do
meu caminho para dar o melhor que
posso. Estou vivendo as palavras que
Deus falou a Jeremias: “Certamente
conheço os planos que tenho para você,
planos para o seu bem-estar e não por
danos, para lhe dar um futuro cheio de
esperança”.

Irs: Carmeline, Lilly, Mônica (uma de nossas candidatas), 
Nilza,               Josiane, Marian e Valesca
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Província/Região/Missão

Ir. Cecile Coutinho       
Província de Nagpur

Líderes como Fermento
 –  Índia

        Discussões de mesa durante o encontro de abertura

As Congregações de Lyon, Annecy 
e Chambéry reuniram-se para o 
encontro de abertura de Líderes 

como Fermento - Índia, de 15 a 18 de 
novembro de 2018, em Bangalore, Índia. 
Foi um grupo de quase 74 Irmãs de São 
José, 24 participantes e suas mentoras, 
juntamente com o comitê de 
planejamento e pessoas capacitadas. 
Os quatro dias foram preenchidos com 
informações, tempo para reflexão pes-
soal, trabalho em grupo e conversas 
entre participantes e mentoras. Ao rece-
ber o grupo na primeira manhã, a Irmã 
Adaikala (Lyon), membro do comitê de 
planejamento composto por cinco pes-
soas, observou que “estando inseridas 
em uma sociedade indiana altamente 
hierárquica e patriarcal, nós, religiosas, 
temos que desenvolver nosso potencial 
de liderança e construir nossa capaci-
dade para que estejamos bem equipa-
das para combater desafios e trazer 
mudanças sistêmicas ”.
Líderes como Fermento - Índia é um pro-
grama de desenvolvimento de liderança 
para as Irmãs de São José na Índia entre 
as idades de 35 a 55 anos com duração 
de um ano. O programa baseia-se na 
crença de que toda Irmã de São José é 
chamada à liderança na Igreja, no 
ministério e na sociedade. Inclui dois 
encontros de quatro dias em Bangalore, 
um no início e um no final do ano, um 
perfil de liderança e sessão de coaching 
para cada participante, mentoria mensal, 
vários módulos de aprendizagem em 
curso, bem como o desenvolvimento de 
relacionamentos em grupos de pares. 
Esta é uma iniciativa importante no de-
senvolvimento do potencial de liderança 
de nossas Irmãs na Índia, dando às par-

ticipantes, e também as mentoras, uma 
compreensão diferente de liderança. 
No primeiro dia, as Irmãs Flora (Lyon), 
Flávia (Chambéry) e Regina (Annecy) 
deram o tom vinculando nosso carisma 
e espiritualidade à liderança, cada uma 
dando exemplo de uma líder 
empoderada de sua própria congrega-
ção. Kathia Laszlo, uma facilitadora do 
Grupo do Círculo Completo, começou o 
segundo dia descrevendo a evolução 
da liderança, passando de uma com-
preensão de liderança como hierárqui-
ca e controladora para uma liderança 
como circular, incluindo a sabedoria 
de todos na tomada de decisões. Lide-
rança efetiva é entendida agora como 
amor e serviço, influenciando as outras 
em vez de comandá-las. Como Irmã 
Barbara Bozak (Chambéry), diretora do 
programa, lembrou ao grupo, dois dos 
maiores líderes que o mundo co-
nheceu são Jesus de Nazaré e Mahat-
ma Gandhi, nenhum dos quais tinha 

um título ou autoridade, mas ambos 
influenciaram outros e mudaram o 
mundo.
Durante o tempo juntas, as par-
ticipantes foram guiadas em um 
processo para identificar onde elas 
gostariam de colocar seus esforços à 
medida que crescem em sua liderança 
e melhoram, como elas se relacionam 
e influenciam os outros. As mentoras 
compartilharam muito desse processo 
de identificar onde elas também preci-
sam crescer. Elas foram lembradas de 
que mentoring não é aconselhamento 
ou direção espiritual, mas o acompa-
nhar a participante em sua jornada 
de descobrir e desenvolver seu self  
único. Uma mentora eficaz sabe ouvir 
profundamente e fazer perguntas 
poderosas que ajudarão a outra a 
encontrar seu próprio caminho. 
Os primeiros passos foram dados 
para responder ao importante desafio 
articulado por Ir. Adaikala no início.
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Uma Paróquia que tem no 
centro a caridade     
Ir. Maria Cristina Gavazzi        
Itália

No domingo, dia 7 de outubro de
2018, iniciou oficialmente a nova
comunidade da Província Italiana

da nossa Congregação, em Ravenna. A 
Comunidade é formada por Ir. Clementina 
Copia (assistente social), Ir. Piera Di 
Prima (enfermeira), Ir. Teresa Lombardi 
(professora).
A Paróquia de São Roque, na qual a 
comunidade está inserida, conta com 
13.000 habitantes.  A dimensão da 
caridade é muito viva, com “uma mesa” 
que serve, em média, 150 a 170 
almoços diariamente; um supermercado 
solidário onde são distribuídos 
alimentos, gratuitamente, assumindo 
os gastos de famílias da localidade e 
de imigrantes que vivem em situação 
de pobreza; um dormitório com 38 
camas, sendo que dez são reservadas 
aos migrantes do “Mare Nostrum”, 
enviados pela Prefeitura, quatro lugares 
reservados às mulheres; um serviço 
de banho; um centro de escuta; duas 
casas  para pessoas idosas; casa-
família  “Arcobaleno” (Arco íris) para oito 
menores italianos enviados pelo Tribunal; 
acolhida de dez presidiários com 
prisão domiciliar na “Casa Samaritano; 
ambulatório que oferece diariamente, 
serviços de enfermagem.
Um condição indispensável para poder 
entrar numa realidade deste tipo é, 
antes de tudo, como diz e repete Dom 
Ugo, que a pessoa tenha a láurea 
do bom senso e de humanidade...., 
juntamente com as competências 
específicas. No complexo paroquial é 
reservado para a comunidade das 
Irmãs , um apartamento confortável e 
independente. Tudo está sob o encargo 
da Paróquia, inclusive a contribuição em 
dinheiro que é devida à comunidade, à 
contratação de uma ou mais Irmãs, seja 
no âmbito do serviço social que a 
Paróquia oferece, seja na 

Escola Diocesana.
Diante de um pedido assim, inesperado 
e imprevisto, vindo do nordeste da 
Itália onde, talvez, nunca teríamos 
imaginado ir  e que responde, 
em cheio, aos apelos da Igreja e da 
congregação para estar a serviço dos 
migrantes e daqueles que se encontram 
em situações de pobreza e de grandes 
dificuldades sociais (imigrantes, 
prisioneiros, menores em situação de 
risco, sem teto....), pareceu ao Conselho 
Provincial de ver no pedido, um claro 
sinal do céu que desafia a ousar 
e a sair com coragem e generosidade  
daquilo que já estamos acostumadas a 
viver e a experimentar e ir ao encontro 
da novidade de Deus. 
Extraio uma parte da saudação do 
Secretário do Conselho Pastoral às 
nossas Irmãs: “Com muita alegria vos 
dizemos BEM VINDAS e OBRIGADO por 
terem vindo viver conosco a maravilhosa 

aventura cristã da fé, da esperança e da 
caridade. A nossa Romagna e Ravenna 
é uma terra dura no que diz respeito 
à possibilidade de viver a fé. Por isto, 
precisamos de vós para conservar, antes 
de tudo, a fé e transmiti-la aos filhos... 
A nossa Paróquia leva como sinal o 
distintivo da caridade: toda a pessoa 
que bate  à porta é sempre o irmão que 
Deus nos manda, cada pobre é um dom 
e não um estorvo. Nosso Pároco nos 
lembra sempre que uma paróquia sem 
pobres é, um pouco, como uma casa 
sem crianças, por este motivo a nossa 
paróquia tem muitas crianças, de todas 
as idades e de todas as cores. A vossa 
presença será, sem dúvida alguma, 
muito preciosa para que a resposta 
às necessidades de tantos irmãos seja 
sempre mais adequada, o serviço seja 
bem feito e os recursos humanos, vocês 
poderão direcioná-los, sem dúvida, com 
sabedoria”. 

Irs: Teresa, Piera e Clementina
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Condição das mulheres            
no Paquistão   

Irs. Shakira e Saiqa com Bano

Ir. Saiqa Anwar     
Paquistão

Uma mulher é uma criação 
especial e única de Deus neste 
mundo. Nascer no Paquistão 

não é um problema real, mas nascer 
uma menina/mulher no Paquistão é 
o que a torna diferente. As mulheres
são o grupo vulnerável que sente
suas lutas agudamente. Deixando de
lado o que pode acontecer nos
shopping centers e escritórios, elas
não estão seguras nem são bem
tratadas nem mesmo em suas casas.
Ser uma mulher cristã ainda é pior.
Para lhe dar uma compreensão mais
clara, deixe-me compartilhar com
você algumas histórias das mulheres
com quem entro em contato na vida
cotidiana.
Bano, uma viúva cristã de 65 anos,
casou-se em Lahore, no Paquistão.
Ela tem seis filhas e dois filhos. Seu
marido morreu quando ela era jovem.
Apesar de ele estar trabalhando na
Corporação Municipal; após sua
morte, a família não recebeu
nenhuma pensão do governo. Ela,
portanto, tem que encontrar
trabalho, então, limpa as ruas e
recolhe o lixo de casa em casa para
atender às necessidades de seus
filhos. Sua vida é cheia de
dificuldades, dor  e sofrimento, mas
ela nunca perde a esperança. Bano
continua a lutar com a vida. Sendo
cristã, ela foi decepcionada muitas
vezes pelos outros. É ferida, abusada
e humilhada e ainda assim continua a
trabalhar e lutar. Enquanto
conversava com  Bano, ouvi uma
história semelhante. Ela disse:
“Minha vida não é diferente de
qualquer outra mulher que vive na
pobreza aqui no Paquistão.”
Summera pertence a uma grande
família de nove irmãos, seis homens
e três mulheres. Quando criança,

seus pais a rejeitaram. Sua família 
era tão pobre que 
mal conseguia comer uma refeição 
por dia. Summera era 
frequentemente privada disso 
também. Ela costumava pegar 
comida de um monte de lixo nas 
proximidades para matar  a fome. 
Embora não fosse a mais velha, foi 
enviada para o trabalho para 
sustentar a família. Na verdade, 
nenhum de seus irmãos foi para a 
escola. Quando  cresceu, casou-se 
com um muçulmano e teve dois 
filhos dele. Após a morte do 
marido sua vida foi mais uma vez 
cheia de sofrimento, lutas e 
rejeição. Agora mora em uma casa 
alugada perto do cemitério com 
seus dois filhos. Ela quer educá-
los porque não quer que eles 
compartilhem seu destino. Não 
tem nenhum trabalho adequado,  
vai de um lugar para outro, de 
casa em casa para ganhar algum 

dinheiro para sua família.  Ela sente 
que no Paquistão, se você é pobre 
e sem instrução, você só precisa 
esperar o dia em que sua vida 
acabará.
Apesar de suas lutas e sofrimentos, 
estas mulheres sofredoras ainda 
são capazes de ver um raio de 
esperança, quando as Irmãs de São 
José as visitam, ouvem suas histórias 
e as consolam. Elas acreditam 
que um dia todos os seus medos, 
rejeições e lutas serão queimados 
até as cinzas, assim, serão capazes 
de ver a luz brilhante. 
Muitas vezes, no Paquistão, os 
sonhos das mulheres são destruídos, 
suas esperanças são quebradas 
e seus esforços anulados. Ainda 
assim, não perdem a esperança 
e continuam dizendo que nunca 
desistirão. Elas enfrentam todos os 
desafios que a vida e a sociedade 
lançam diante delas e lutarão até 
conseguirem respeito e dignidade.
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10 Anos fazendo a diferença no 
trabalho social  
Irs: Adelina Batista Lacerda  e 
Edilse Bernadete Klein

Brasil 

Participação na caminhada contra dengue

Oficina de música

O Projeto Crubixá - José Homem 
Justo é responsabilidade da 
paróquia e da Cáritas Diocesana 

de Colatina e tem sede na cidade 
de João Neiva no Espírito Santo. As 
Irmãs de São José Adelina Batista 
Lacerda e Edilse Bernadete Klein 
coordenam os trabalhos da entidade 
com carinho, amor, dedicação e 
profissionalismo.  O Projeto atende 
55 crianças e adolescentes, na 
faixa etária de 6 a 15 anos, em 
vulnerabilidade social. Recebem 
alimentação, orientação psicossocial 
e pedagógica e também participam 
das diversas oficinas como: capoeira, 
informática, apoio pedagógico, 
esportes, artesanato e música. 
São realizadas ainda atividades 
que proporcionam interação, 
entretenimento, cooperação, e 
desenvolvimento de dons e 
habilidades. 
Com a equipe de funcionários/as, 
voluntários/as, e colaboradores/
as, a comunidade acolhe a vida 
vulnerável, aponta opções de 
futuro, abre espaço de socialização. 
Em meio às dificuldades do dia 
a dia é possível ver o carisma de 
Unidade  acontecendo, fazendo a 
diferença, nos rostos que respondem 
positivamente à presença das Irmãs 
de São José.
Este ano foi realizado mais um 
“Arraiá da Solidariedade” que,  na 
expressão da colaboradora Jaiza 
Guzzo Fraga é “Um momento onde 
a fraternidade se solidifica e a 
solidariedade se concretiza, com a 
participação de pessoas agradáveis, 
humildes e alegres."   "A cada ano nos 
encantamos mais com os alunos 
prodígios sendo revelados, com belas 
apresentações de capoeira, que mais 

parecem uma dança ensaiada de tão 
belos movimentos feitos por crianças 
de várias idades.Um grupo musical 
que traz a música clássica até a 
população mais humilde, eliminando os 
estigmas sociais,” afirma Claudio Bitti, 
tio de um dos atendidos no projeto.

Este sonho realizado está contribuindo 
para que crianças e adolescentes sejam 
protegidas,  cresçam consciente de seus 
direitos, promovendo a justiça e a paz. 
Torna, também “o mundo mais justo e 
fraterno, onde cada pessoa seja 
reconhecida em sua dignidade de filho/a. 
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Encontro das Irmãs
    Indianas da LAC 
Irmãs Inácio (Lyon),          
Anila (Annecy) e 
Jayarani (Chambéry)

De 30 de agosto a 02 de setembro 
de 2018, em Bellecombette, uma 
pequena aldeia na região de Sabóia 

perto de Chambéry, uma reunião das 
Irmãs indianas das Congregações das 
Irmãs de São José de Chambéry, Lyon e 
Annecy foi realizada na França.
Na chegada, as Irmãs indianas de 
Chambéry, bem como as três 
noviças indianas, receberam as suas 
compatriotas com alegria. Foi uma 
aceitação mútua, instantânea, visível, no 
modo como cada uma acolheu a outra, 
uma alegria ainda maior para algumas, 
que se surpreenderam ao  reconhecer 
uma ou duas membros do grupo que já 
tiveram a oportunidade de conhecer no 
passado.
Esta  feliz agitação logo abriu caminho 
para a sessão de abertura. Em torno de 
uma vela acesa, a Irmã Annie Palimattam 
introduziu uma dinâmica no qual o 
grupo compartilhava várias informações 
básicas sobre cada participante.  
Desde a manhã do primeiro dia, Irmã 
Marie Pierre Ruche, de uma maneira 
muito simples, e por experiência própria, 
expôs ao grupo a história da Federação 
Francesa das Irmãs de São José. Esta 
história encheu de  energia cada uma

das participantes, especialmente desde 
que a narração terminou com uma 
interpelação direta: "A semente foi 
semeada, cabe agora a você assumir a 
responsabilidade, fazendo-a produzir 
30, 60 ou 100 por um"
O grupo estava  muito animado, atento 
a tudo o que foi compartilhado durante 
os três dias, reconhecendo como uma 
bênção ter a chance de se encontrar,  
algumas pela primeira vez.  A noite foi 
relaxante: visita à cidade de Chambéry 
em um pequeno trem parecido com um 
brinquedo de criança; visita apreciada, 
cada uma se sentiu beneficiada tendo 
aproveitado bastante, antes de o 
dia terminar com uma oração de 
agradecimento.
No dia seguinte, durante a oração 

matinal na capela, cada participante 
foi convidada a experimentar a paz e 
a felicidade, ouvindo umas as outras 
expressar sua alegria de estar lá e 
de estar juntas. O resto da manhã 
foi ocupado pela partilha da missão 
de cada uma. Para o almoço, o 
grupo era esperado na comunidade 
de Bois Joli, onde uma recepção 
calorosa foi reservada para elas. Lá, 
também, a missão da comunidade foi 
compartilhada assim como as várias 
atividades dos moradores leigos entre 
os quais as Irmãs vivem. Este tipo 
de residência completamente nova 
tem sido uma fonte de admiração e 
questionamento.
À tarde, depois da partilha do estado 
do coração, o grupo juntou-se às Irmãs 
da Casa de Repouso, Clos São José, 
para a Eucaristia. Depois da missa, o 
grupo ofereceu um breve programa 
cultural. A participação ativa das Irmãs 
idosas nas dinâmicas e nas músicas 
foi uma surpresa, um encanto e um 
grande momento de alegria! No último 
dia, a Irmã Agnès Moussière  contou 
a história das Irmãs de São José 
durante a visita  as Salas da Memória. 
Sentimos muito orgulho das nossas 
missionárias. Constatamos  durante a 
visita  que nossas Irmãs tinham vindo 
para a Índia em 1851, uma grande 
alegria nos dominou. Saímos novamente 
enriquecidas, o coração cheio de 
alegria, desejos e confiança, enviando 
um agradecimento especial a Ir. Jona e 
suas assessoras pela iniciativa tomada 
para organizar esta reunião do LAC.

Ir.  Agnes Moussiere (E) explicando a exposição da nossa herança histórica

As Irmãs indianas do LAC  que são missionárias na França
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Seminário discute tema da 
não-violência nas escolas         
da Tanzânia                           
Séfora Monaco 
Tanzânia

Professores reunidos para o seminário

Dinamarca 25.09.2018 
Brasil 26.10.2018
USA 04.11.2018
Brasil 22.11.2018

Ir. Renate Hanish (90)
Ir. Zilda Hilda Marino (92)
Ir. Lucy Scata (86)
Ir. Ignes Aurora Oltramari (95)
Ir. Virginia da Imaculada Scapin (93) Brasil 22.11.2018

                        

NOVAS
SANTAS

A partir da experiência das Irmãs de 
São José em uma cidade da 
Tanzânia no que diz respeito 

a punição corporal na escola, um 
seminário envolvendo todas as escolas 
da região foi organizado pelas Irmãs 
juntamente com a ONG Cooperazione 
Paesi Emergenti (Cooperação com 
os países emergentes) na cidade de 
Nambehe, onde ambos trabalham desde 
2007.
A lei da Tanzânia autoriza o uso de 
punições corporais se os alunos não se 
comportam bem.  Com o dano tremendo 
que esta prática brutal traz nos níveis 
físicos e psicológicos, as Irmãs decidiram 
convidar um psicólogo tanzaniano de 
Dar Es Salaam para dar um seminário 
para os professores como  forma de 
reforçar a excelência acadêmica, sem 
violência e castigos corporais, e mostrar 
o papel psicológico do professor para a
melhoria do desenvolvimento psicofísico
da criança. O seminário aconteceu
de 4 a 7 de julho de 2018, graças à
cooperação entre as Irmãs, a ONG CoPE
e o oficial de Educação do distrito que se
comprometeram a continuar oferecendo
estes seminários  e a estender a
participação a muitos mais professores.
O seminário se concentrou em como é

errado pensar que se pode corrigir 
a mente de um aluno, por meio de 
chicotadas, que não fazem nada além de 
empobrecer a capacidade da criança de 
se relacionar. Ele também abordou o fato 
de que essa prática leva os estudantes 
a vivem constantemente com medo de 
serem espancados. Assim, o facilitador 
convidou os professores a discutir juntos 
a existência de punições alternativas, e 

não o uso da violência.
O seminário afetou positivamente a 
grande maioria dos professores 
presentes. Nunca haviam considerado 
os tópicos tratados pelo psicólogo. 
A discussão final incluiu apenas um 
feedback positivo e mostrou um desejo 
claro por parte dos professores de fazer 
o melhor para reduzir o castigo corporal
ou para aboli-lo.
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Trabalhadores Migrantes: Uma 
Experiência Ásia-Pacífico            
Ir. Philomina Pichapilly                         
Província de Nagpur
Ir. Molly Manikatt      
Província de Tanmaya

Ir. Philo no painel

As ONGs internacionais baseadas na 
fé nas Nações Unidas, em Nova 
York, organizaram uma conferência 

em nível asiático sobre  “Trabalhadores 
migrantes: uma experiência Ásia-
Pacífico” de 09 a 11 de setembro de 
2018 em Nova Delhi, Índia. Esta foi a 
terceira conferência sobre migrantes, 
cada uma realizada em um continente 
diferente. Organizada em colaboração 
com organizações regionais, nacionais 
e locais que trabalham a nível de base 
na Ásia, reuniu 161 participantes, 
incluindo 28 Irmãs de São José com 
14 Irmãs pertencentes às quatro 
províncias indianas de Chambéry.                                 
O objetivo desta conferência foi 
compreender a migração e os 
trabalhadores migrantes em contextos 
globais e asiáticos. Também desenvolver 
uma compreensão mais profunda 
das questões e políticas ligadas à 
migração. Bem como fornecer um 
fórum para compartilhar e aprender 
um com o outro sobre as melhores 
práticas para abordar o problema. 
Também promoveu e fortaleceu a 
colaboração, parceria e trabalho 
em rede nos níveis local, nacional, 
regional e global. Além disso, desde 
que as Nações Unidas desenvolveram 
um Pacto Global para uma Migração 
Segura, Ordenada e Regular a ser 
adotada no Marrocos, de 10 a 11 de 
dezembro de 2018, os organizadores 
consideraram que esta era uma grande 
oportunidade para a sociedade civil 
participar de sua implementação. E 
assim, esta conferência foi realizada 
em Delhi para conhecer, discutir e 
encontrar um caminho em frente para 
tornar a migração segura, ordeira e 
regular para todos e especialmente 
para os trabalhadores migrantes.                                 
Em seu discurso inaugural, Ir. 
Justine Senapati, que representa as 
Congregações de São José da ONU 
em Nova York, disse: “A migração e os 

trabalhadores migrantes atualmente 
atraem a atenção global na política e na 
prática internacional. . . O deslocamento 
global está em um recorde, com o 
número de deslocados internos em mais 
de 40 milhões e o número de refugiados 
em mais de 22 milhões de acordo com 
o Relatório Migração Mundial de 2018;
destes 48% são mulheres. As atuais
realidades da migração, incluindo
deslocamento, migração insegura e
forçada, não são apenas causadas pela
situação econômica, mas também por
crises ecológicas, desastres naturais,
conflitos e guerras, assim como políticas
de desenvolvimento inadequadas ”.
Houve discussões em painel e
compartilhamento das melhores práticas
sobre tráfico, trabalhadores domésticos,
pessoas deslocadas internamente e
trabalho infantil migrante. Ir. Philomena
Pichappilly, CSJ, Provincial da província
de Nagpur e defensora da justiça,
como membro do painel, compartilhou
suas experiências de trabalho com
os migrantes nas favelas de Nagpur.

Outros palestrantes incluíram as Irmãs 
Leena Jacob e Dominic Muthiyaparayil, 
ambas da congregação de Annecy e 
as Irmãs Arul Vinnarasi Antonysamy e 
Lilly Therese Lourdu, da congregação 
de Lyon. O último painel incluiu 
discussões em grupo, planejamento 
e trabalho em rede e esboço de um 
roteiro de colaboração para promover 
e fortalecer o trabalho em rede nos 
níveis local, nacional, asiático e global.     
Os participantes também tiveram a 
oportunidade de ouvir as vozes dos 
sobreviventes e das experiências de 
base dos trabalhadores domésticos, 
os que foram atingidos pelo trabalho 
infantil, o tráfico e os deslocados 
pelo conflito. Nas palavras de um 
participante, “As sessões nos 
enriqueceram e aprofundaram nosso 
conhecimento das questões. Esperamos 
entender melhor a migração e os 
trabalhadores migrantes nos contextos 
asiático e global e assumir o desafio 
de trabalhar para esses migrantes em 
níveis locais e regionais. ”

06_01: Irmãs de São José de Lyon, An-
necy e Chambéry

06_02: Ir. Philo no painel

06_03: Foto do Grupo 
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Grupo Conviver                   
Ir. Ana Paula Ribeiro 
Brasil

O Projeto Grupo Conviver é 
desenvolvido no Bairro Santo 
Antônio e Aparecida no município 

de Veranópolis/RS. Participam deste 
projeto 30 mulheres idosas de baixa 
renda. O objetivo é proporcionar 
às pessoas idosas aprendizado de 
trabalhos manuais e artesanais a fim de 
aumentar sua renda familiar.
O projeto é mantido pelo município que 
oferece os recursos materiais para a 
realização dos trabalhos manuais e 
artesanais. Conta também com o apoio 
do Instituto Federal através do trabalho 
de estagiários que realizam pesquisas 
na área da saúde; da Paróquia São 
Luiz Gonzaga; do Conselho de Pastoral 
Paroquial; da Comunidade Santo 
Antônio e Aparecida; e das Irmãs de 
São José de Chambéry.
O grupo reúne-se nas quartas-feiras à 
tarde. Além dos trabalhos manuais, há 
momentos de diálogo, partilha, reflexão, 
troca de experiências, brincadeiras, 
exercícios de alongamentos e 
relaxamento, lanche entre outros.
As Irmãs de São José da Comunidade 
de Veranópolis no sul do Brasil, 
marcam presença com trabalho 
voluntário de apoio, incentivo e 
diálogo proporcionando momentos 

de espiritualidade e reflexão; 
otimizando atividades de 
alongamentos, técnicas de 
relaxamento e dicas em saúde.
Este projeto ajuda na busca de 

uma vida digna a essas pessoas 
idosas, garantindo assim acesso a 
condições básicas de sobrevivência e 
promoção da pessoa humana como 
sujeito de sua própria história.


