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Voltar a desejar

Ir. Mariaelena Aceti                                                          
Conselho Geral

Uma proposta de formação para
manter aceso o sonho

requerem  a tua 
melhor parte, inven-“Se os tempos não    

 

ta outros tempos.” Um
convite a redescobrir a 
capacidade de imaginar, 
de deixar-se atrair pelos 
sonhos, de projetar-se 
em projetos que temos e a força de 
extrair o que temos de melhor dentro 
de nós. Uma palavra de Stefano Ben-
ni, escritor e jornalista italiano, que 
comenta de forma leiga o título da 
próxima Sessão Internacional das For-
madoras, “Formadas por Jesus para 
concretizar o sonho”.
De fato, são muitas as temáticas da 
agenda para essa sessão de “aggior-
namento” das formadoras e revisão 
das linhas-guia da formação inicial. A 
colocação em confronto com as res-
postas da pesquisa sobre formação, 
feita por mais de 50 formadoras e 70 
jovens em formação, abre perguntas 
incríveis, que serão objeto de con-
fronto entre as formadoras. Em alguns 
casos, os desejos de quem acom-
panha e de quem está em formação 
coincidem. Acontece isto, muito segui-
damente, por sorte. Em outros casos, 
a oferta formativa não coincide com a 
pergunta, isto é, com as expectativas 
das novas gerações. É aqui que, com 
um pouco de coragem, se abrem as 

melhores oportunidades.
Um aspecto formativo relevante diz 
respeito ao discernimento e à disponi-
bilidade para a missão. Uma dimensão 
que Santo Inácio vê fundada sobre o 
desejo e movida pela atração de um 
“magis”, a parte melhor, para ser 
precisa. Com efeito, viver de desejos 
coloca em círculo uma sadia 
inquietude, um impulso para um 
caminho de saída, na procura de 
horizontes e de futuro. Por isto, o 
motor do discernimento e do elã 
missionário inaciano não podem ser 
outros a não ser os desejos. Sem 
desejos, para Santo Inácio, mas antes 
deles pela Sagrada Escritura, não há 
espaço para que Deus possa agir, para 
que Deus possa enviar em missão.
Mas os desejos não são um ato de 
vontade. São suscitados em nós e nós 
somos como que chamadas por eles. 
Então, qual é o desafio formativo? 
Antes de tudo, o de ter em conta que 
hoje quem bate à porta das nossas 
comunidades, nos diversos continen-
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Conselho Geral
Itália

Rumo a um Planeta
50-50 em 2030

tes, são filhas de uma geração que há 
décadas fechou os sonhos na gaveta. 
A incapacidade de sonhar e a falta de 
futuro dos habitantes da aldeia global, 
particularmente triste porque atingem 
os jovens, sonhadores por natureza, é 
fruto de diversos fatores que não se 
pode deixar de analisar. Mas que 
formação poderemos imaginar 
partindo novamente do sonho? 
Provavelmente uma aventura forma-
tiva que treina os novos membros a 
descobrir os sonhos que trazem den-
tro de si, um projeto que expõe a ex-

periências fortes e desafiadoras para 
despertar o desejo do "mais". Para 
que o desejo e o grande horizonte que 
levam consigo, possam ser 
encorajados, possam ser formados. Na 
formação à vida consagrada, o 
“personal trainer” é Jesus. É Ele que 
faz descobrir o ápice do amor incon-
dicional de Deus para cada pessoa, é o 
seu sonho de anunciar esta boa notícia 
de um confim a outro da terra que 
coloca a vida a caminho. Deste sonho 
nasce uma “comunidade em 
dispersão” aberta ao aprofundamento 

do dom recebido, a caminho, à preca-
riedade, ao encontro”. (P. Gianfranco 
Matarazzo, Superior da Província 
Euro-Mediterrânea dos Jesuítas). Eis 
desenhado o projeto da vida consa-
grada que a formação inicial pode 
favorecer.
Mas, se hoje alguém viesse a você, a 
mim, não Jesus, mas antes, o gênio 
da lâmpada, estaríamos muito 
intimidadas, e nos dissesse: ”dize-me 
um desejo seu e, hoje, eu o 
atenderei”.  Nós consagra-das, 
professas de vários anos, o quê 
pediríamos?

O caminho para o reconhecimento 
da dignidade e dos direitos das 
mulheres é talvez a mais longa 

revolução da história. 
Na agenda da ONU para o Dia 
Internacional da Mulher, o 8 de março, 
deste ano está o tema “Rumo a um 
Planeta 50-50 em 2030”. É um 
tema que busca reforçar o papel das 
mulheres em todos os níveis. Colocar 
o foco na igualdade de gênero, ainda 
por vir, requer políticas adequadas em 
matéria de remuneração e emprego, 
serviços públicos, incluindo proteção 
contra violência doméstica e sexual, e 
acesso à educação e tecnologia, a fim 
de promover o progresso de mulheres 
e meninas.
A pesquisa das Nações Unidas está 
longe de ser encorajadora. Menos da 
metade das mulheres adultas são 
empregadas no mercado de trabalho 
oficial e com um salário de 20 a 40%
mais baixo do que o dos homens em 
termos profissionais. Um terço das 
mulheres trabalhadoras deixam o 
emprego por causa da maternidade. 
Femicídio, estupro, assédio nas ruas e 
no trabalho, e os abusos e violências 
praticados on-line como continuação 
da violência doméstica são uma praga 
que quase todos os dias figuram 
vergonhosamente nos noticiários em 
todo o mundo. Não existe uma idade 
particular para este vórtice desumano 
de violência, que em muitos casos já 
ocorreu antes dos 20 anos de idade. O 
que estamos fazendo para mudar

a cultura e as tradições que nutrem e 
alimentam a desigualdade feminina? 
Como estamos comprometidas/os em 
derrubar a ordem que, como um dado 
“natural”, foi autorizada a continuar a 
dominação de um sexo sobre o outro 
por séculos?
O Papa Francisco observou 
recentemente que “a persistência 
de uma certa mentalidade machista 
existente, mesmo nas sociedades mais 
avançadas, transforma as mulheres em 
súditas e, na Igreja, seu serviço “se 
resume mais a papéis de servidão do 
que de serviço verdadeiro”.
As mulheres têm o direito de serem 
livres para viver sem medo, para se 
locomoverem ou se sentirem seguras 
em seus lares, para desenvolver seu 
potencial, para participar da tomada 
de decisões e serem reconhecidas em 
sua dignidade. Em diferentes áreas 
do planeta, nossas comunidades 
estão lutando ao lado das mulheres, 

construindo caminhos de avanço social e 
empoderamento, mas ainda é uma ação 
local. 
A desigualdade de gênero é universal, 
mas de maneira alguma é inevitável. 
Parar a desigualdade de gênero requer 
a mobilização de todos os movimentos 
nacionais de mulheres, líderes, 
organizações e indivíduos. Queremos 
fazer parte disso? Queremos contribuir 
para um mundo em que mulheres de 
todas as culturas e religiões tenham os 
mesmos direitos e a mesma liberdade 
que os homens? Vamos nos juntar às 
melhores iniciativas de mobilização e 
campanhas de conscientização em nossa 
sociedade e na Igreja Católica, buscando 
fortalecer as vozes de todas as mulheres 
e lutar por seu reconhecimento. 
Um Bom Dia para as Mulheres, para 
todas vocês, Irmãs, Leigos e Leigas e a 
todos os amigos do sexo masculino que 
reconhecem o gênero feminino e querem 
um “planeta 50-50”!
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Escuta Ativa
Ir. Elisa Fátima Zuanazzi      
Brasil

A escuta ativa é um dos 
elementos importantes na 
comunicação e talvez uma 

das habilidades mais difíceis de 
se praticar nos relacionamentos 
humanos. A escuta ativa aconte-
ce, quando dentro de um diálo-
go há abertura e espaço para o 
outro, ou seja, há uma atenção 
plena e amorosa de ambos os 
lados. 
O autor José Tolentino Mendon-
ça, ao escrever sobre “escutar 
a melodia do presente”, nos diz 
que “a escuta talvez seja o sen-
tido de verificação mais adequa-
do para acolher a complexidade 
do que uma vida é”. Contudo, 
escutamo-nos tão pouco e, 
dentre as competências que 
desenvolvemos, raramente está a arte 
de escutar. Em uma das Regras de São 
Bento, há uma expressão essencial para 
ativar uma escuta autêntica: “abre o ou-
vido do teu coração”. Isto significa que a 
escuta não se faz apenas com o ouvido 

exterior, mas com o sentido do coração, 
com a atitude de inclinar-se para o outro 
e escutar o inaudível. 
Escutar de forma ativa exige respeito e 

hospitalidade. É uma ferramenta que 
nos leva em direção a uma qualidade 
de conexão entre pessoas, onde as 
necessidades de todos são valorizadas 
e atendidas, através da compaixão e/
ou da felicidade de contribuir para com 
o outro.
Marschall Rosenberg nos diz que 
existem duas maneiras de melhorar as 
conexões e compreensões: “vulnera-
velmente expressar nossos próprios 
sentimentos e necessidades, ou em-
paticamente ouvir os sentimentos e 
necessidades do próximo. Estas são 
escolhas radicalmente diferentes das 
quais estamos acostumados a vivenciar 
durante um conflito, onde, basicamente 
aprendemos lutar, brigar ou fugir”.
A habilidade de se comunicar bem re-
quer um alto nível de autoconhecimen-
to.  A compreensão de seu estilo pes-
soal de comunicação o ajudará a criar 
relacionamentos fortes, duradouros e 
você evitará conflito e mal-entendidos. 
Portanto, Mendonça afirma: “a arte da 
escuta é um exercício de resistência”. 
Sem a escuta, rapidamente a nossa 
vida se torna invadida, colonizada, uma 
vida que não nos pertence.
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Ir. Emmanuelle Bruggemann (91) Dinamarca 12.12.2018

Ir. Elvira Teresa Debastiani (85) Brasil 16.12.2018

Ir. Raphaèle-Maria Wessing (80) Dinamarca 22.12.2018

Ir. Michaela-Maria Niepelt (81)  Dinamarca 27.12.2018

Ir. Louise Marguerite Marillet (98) França  31.12.2018

Ir. Joséphine Arnollet (98) França  03.01.2019

Ir. Anais Luvison (91) Brasil 04.01.2019

Ir. Joan O’Connor (88)  Estados Unidos 15.01.2019

Ir. Carmelita Gonçalves (100)  Brasil  17.01.2019

Ir. Regis Chiramel (79)  Pachmarhi 13.02.2019

                   

NOVAS

SANTAS

Três Anos De Uma Experiência 
Única De Escuta Ativa
Ir. Geni Estegues Pereira    
Brasil

Quando nos foi solicitado 
relatar uma experiência 
prática do exercício da 

“escuta ativa”, pensamos em 
dizer alguma coisa sobre a 
caminhada destes três anos de 
serviço como membro da Equipe 
de Coordenação Provincial. 
Acolhimento, escuta, empatia, 
respeito... Um desafio 
permanente no exercício da 
liderança! Neste tempo, quantas 
“escutas ativas” precisamos 
fazer nos níveis pessoais, 
comunitários, de núcleos e de 
Província para dissipar conflitos 
oriundos da comunicação 
violenta, malfeita ou 
simplesmente não comunicação, 
a fim de que as relações fossem 
mais transparentes e 
verdadeiras. Neste tempo, 
quantas vezes precisamos fazer 
o exercício da “escuta ativa” não 
só das palavras, mas sobretudo 
da linguagem corporal, sempre 
que nos colocamos frente a 
frente ou no círculo com nossas 
Irmãs. Neste tempo, quantas 
vezes precisamos deixar vir à 
tona 

tudo o que feriu, machucou, não 
foi entendido ou integrado nas 
vidas e nos relacionamentos para 
fazer acontecer o processo de 
perdão e reconciliação. 
Neste tempo, quantas vezes 
precisamos, depois de um 
embate forte, ter a humildade 
de silenciar diante do mistério da 
outra/o, colocando-nos em sua 
pele para melhor compreendê-

la/o e amá-la/o.
Neste tempo de aprendizado, 
quanto crescemos juntas na 
“escuta ativa” que fizemos e 
testemunhamos nos encontros 
de repasse do tema: “Diversidade 
Cultural e Gestão de Conflitos”, 
bem como na aplicação das 
ferramentas a nós oferecidas por 
ocasião do Programa do Puy/
França.
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PROVÍNCIA/REGIÃO/MISSÃO

Ir. Laveena D’souza 
Tanmaya

Acompanhando a juventude 
socialmente marginalizada 
através da Competência na 
Índia Skilling

        Ir. Sarita fornecendo kit para um estagiário

Migração, pobreza, falta de moradia 
e desemprego são o que 
torna a juventude socialmente 

marginalizada na Índia. Esses jovens 
socialmente marginalizados são o grupo 
mais vulnerável. Se treinados e guiados 
eles podem se tornar construtores da 
nação; se não, eles podem destruir a 
nação inteira. Separados das famílias e 
da sociedade maior em que vivem, esses 
jovens têm pouco ou nenhum sistema de 
proteção social. O único apoio social que 
recebem é geralmente de colegas que 
vivem em circunstâncias semelhantes. 
Desde 2015, duas Irmãs da nossa 
Província, Sarita e Rani ,estão 
intimamente associadas a trazer esses 
jovens socialmente marginalizados para 
o comum da sociedade. Em parceria
com “Skilling India” - um projeto
nacional iniciado pela Don Bosco Tech
Society administrada pelos padres
salesianos, que conseguiu atingir mais
de 6ooo jovens. Este projeto tenta ser
uma ponte entre a crescente divisão
digital, financeira e social entre aqueles

que têm acesso a oportunidades e 
aqueles que estão cada vez mais sendo 
marginalizados dos empregos da nova 
economia.
 Tendo passado por um programa de 
treinamento intensivo e muitas visitas 
de exposição a diferentes partes 
da Índia, Ir. Sarita trabalha como 
Coordenadora Estadual de Madhya 
Pradesh e Ir. Rani nas áreas do MIS 
(Sistema de Informações Gerenciais) 
e M & E (Monitoramento e Avaliação). 
Suas principais responsabilidades são 
visitar e monitorar o funcionamento 
dos 15 Centros existentes em Madhya 
Pradesh e abrir novos centros de 
acordo com a necessidade. Cada centro 
tem de 2 a 4 regiões e cada grupo 
consiste em 30 alunos por região. 
Cada grupo passa por um Programa de 
Treinamento de três meses na região 
escolhida. Junto com isso, eles recebem 
Treinamento Básico de Computador, Soft 
Skills, Estudo da Língua Inglesa, 
Aconselhamento e Valores que precisam 
para incutir em suas vidas. Durante o 
período de formação, os formandos são 
acompanhados de perto. Uma vez que 
os candidatos concluam seu treinamento, 
o Centro vê que eles recebam vagas.
Todos estes programas de treinamento

são gratuitos para os estagiários e são 
patrocinados por várias empresas. 
Cada jovem que entra nesses centros 
tem sua própria história. Histórias de 
fraqueza, pobreza e fome, histórias de 
sonhos que visam atingir as alturas. Ir. 
Rani, ao compartilhar sobre seu 
ministério, disse: “Sinto uma sensação de 
satisfação em fazer algo pela juventude 
dos setores pobres 
da sociedade. Não é apenas fornecer 
treinamento ou fazê-los ficar de pé, mas 
ouvir suas histórias e os anseios de suas 
almas. Acompanhar a juventude me faz 
tocar e ver a beleza de suas almas ”. 
A Sra. Rani Madanlal, uma das 
estagiárias do Centro Ashta, disse: 
“Somos sete na família e meu pai é um 
assalariado diário. Vendo minha luta 
para continuar meus estudos, as Irmãs 
de São José me incentivaram a ingressar 
no DB Tech Center em Ashta. Agora sou 
treinada como operadora de computador 
e ganho  7.000 Rúpias / - por mês. Sou 
grata às irmãs e ao centro porque sua 
orientação mudou minha vida. ”
Ir. Sarita compartilhou: “Acompanhar a 
juventude através da Skilling India 
não é tarefa tão fácil quanto parece à 
primeira vista. Todos os dias novos e 
grandes desafios e responsabilidades 
surgem em nosso caminho. Nossa tarefa 
não é apenas treinar os jovens, mas 
fazermos muito mais. Também fazemos 
atualizações constantes em cada centro 
em relação à mobilização, treinamento, 
colocação, acompanhamento, 
treinamento avançado e avaliação da 
qualidade.”
As Irmãs Sarita e Rani, sentem grande 
satisfação e alegria neste ministério. Elas 
adoram trabalhar 
para os jovens porque os vêm como 
construtores de nações. “Para construir 
um mundo melhor, uma nação melhor, 
uma sociedade melhor, precisamos 
construir a juventude de hoje. São os 
jovens que têm tremendo potencial 
dentro deles para transformar a 
humanidade”, disse Ir. Rani.
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Ir. Cristina (3ª da esquerda) interage com seu grupo de mesa

“Valorizar nossa diversidade 
através da interculturalidade”
Ir. Maria Cristina Gavazzi   
Itália

Ir. Rashmi Ir. Dolores  fala sobre  seu

Este foi o assunto escolhido para o 
primeiro “workshop” sobre o tema 
da interculturalidade na vida reli-

giosa, que aconteceu de 21 de janeiro 
a 1º de fevereiro de 2019, junto à UISG 
(União Internacional das Superioras Ge-
rais), em Roma.
As 180 participantes são religiosas per-
tencentes a 45 Congregações diferentes, 
provenientes de mais de 50 Países do 
mundo: com prevalência da África e Ásia 
(23% e 20% respectivamente); 10% da 
América do Norte e 3% da Oceania.
O workshop teve o objetivo de formar 
quatro religiosas de cada Congregação 
que, por sua vez, poderão formar outras 
na própria congregação, no país onde 
estão em missão e estar a serviço da 
Igreja. Para a Congregação de Chambéry 
participaram Ir. Dolores Lahr (USA), Ir. 
Rashmi Chalissery (Índia), Ir. Eliane Costa 
Santana (Moçambique), Ir. Maria Cristina 
Gavazzi (Itália).
“A interculturalidade é um grande de-
safio para a vida religiosa. O trabalho 
da UISG é apoiar, com a formação, as 
congregações e estimular processos de 
formação contínua nas diversas partes 
do mundo”, afirmou Ir. Patrícia Murray, 
secretária executiva da UISG.

Para este Seminário, alternaram-se onze 
religiosas (SSPS) e religiosos (SVD), 
provenientes de vários países, para 
animar um programa intenso de dez 
dias onde o tema da interculturalidade 
foi exposto sob diversos pontos de vista, 
incluindo trabalhos de grupo, atividades 
criativas e espirituais, análise de instru-
mentos sociológicos e psicológicos para 
mesclar as competências interculturais 
necessárias para viver a interculturalida-
de encarnada.
Como foi afirmado muitas vezes, a inter-
culturalidade reconhece as diferenças 
culturais como revelação do rosto da 
humanidade criada à imagem e seme-
lhança de Deus, enriquecida pelas per-

 país e sua cultura

mutas (trocas), sempre mais profundas, 
entre elas. A interculturalidade não é, 
portanto, um fim em si mesma, mas um 
meio pelo qual criamos as condições 
para viver plenamente nossa humanida-
de. Contribui para humanizar as pessoas, 
as culturas e os povos. A reflexão sobre 
a interculturalidade nos conduz para 
além do fato de reconhecer que existi-
ram e existem muitas culturas no mundo 
(multiculturalidade), por centrar-se na 
tentativa de construir pontes entre elas e 
de estabelecer uma verdadeira comuni-
cação. Uma tentação da vida consagrada 
é, seguidamente, a de conformar-se com 
a multiculturalidade como uma expres-
são da sua universalidade. Conformar-se 
com um bom conviver entre pessoas 
de diferentes culturas que vivem juntas 
sob o mesmo teto, mas separadas, seria 
perder a ocasião de experimentar um 
sério caminho de conversão no interior 
da própria comunidade religiosa. 
Anthony Gittins, um dos onze relatores 
presentes no seminário da UISG, tem 
falado, constantemente, que o fato de vi-
ver junto nas diferenças é uma revolução 
nova e obrigatória na vida consagrada: 
significa viver junto no modo internacio-
nal, na solidariedade entre grupos cultu-
rais diversos, partilhando a mesma fé. O 
estilo de vida intercultural é o futuro da 
vida religiosa internacional. Se as nos-
sas comunidades internacionais não se 
tornarem interculturais, não conseguirão 
sobreviver. Este é o grande desafio e/
ou oportunidade a que somos chama-
das a acolher e a relançar em nossa                                                 
congregação.
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Experiência missionária no 
sudeste do Paquistão   
Ir. Saiqa Anwer    
Paquistão

  Ir. Saiqa (3ª da esquerda) com mulheres

 Ir. Saiqa com um grupo de garotas

À medida que nos movemos 
para o futuro, cada 
uma de nós na região 

do Paquistão está buscando 
maneiras de compartilhar o 
amor de Jesus onde quer que 
tenhamos oportunidade. Eu 
tive a oportunidade de fazer 
isso em Sindh, uma das quatro 
províncias do Paquistão. 
Localizada no sudeste do país, 
é a terceira maior em área e a 
segunda maior em população. 
Também tem um grande 
número de pessoas pobres 
e vulneráveis   que enfrentam 
muitos riscos inesperados, 
incluindo desastres naturais, 
doenças e desemprego.
Sabemos que todo país abraça muitas 
culturas e aqui, na província de Sindh, 
enfrentei uma cultura completamente 
diferente, na verdade várias culturas 
diferentes, já que vários grupos étnicos 
diferentes, com línguas diferentes, 
estão vivendo lá. Um grupo onde eu 
estava presente eram indianos de fala 
hindu que migraram para o Paquistão 

depois da independência. Naquela 
época, eles foram convertidos ao 
cristianismo pelos missionários. Agora, a 
segunda geração fez do Paquistão sua 
casa. Os missionários tentaram ajudar 
essas pessoas e construíram escolas, 
dispensários e igrejas para eles. Mas 
nem todos têm um lugar decente para 

viver.
Alguns ainda vivem em pequenas caba-
nas, feitas com paus e sacos de plástico, 
sem banheiros ou água limpa. Forçados 
a usar água suja até mesmo para beber 
e cozinhar, muitos pegam doenças. Como 
não há um bom hospital para receber 
tratamento adequado, muitos morrem. 
Sua comida é muito simples. Por muitas 
gerações eles trabalharam no campo de 
manhã à noite, especialmente as mulhe-
res, com as crianças trabalhando nos 
campos depois da escola. No entanto, 
eles não possuem essa terra, mas re-
cebem salários diários dos proprietários 
de terras. Claramente, o desejo deles é 
possuir seus próprios campos.
Apesar de sua vida difícil, eles são pes-
soas muito generosas que abrem suas 
portas para os outros, abraçando os 
princípios de hospitalidade, responsabi-
lidade e participação. Eles estão felizes 
pela companhia dos missionários. 
Essa experiência missionária me desafiou 
para a ação e me inspirou com paixão 
pelos perdidos e feridos. Foi uma época 
para eu desenvolver um coração mais 
compassivo e ganhar uma nova pers-
pectiva e visão para a missão e para o 
ministério que está à frente no futuro.
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Dia de retiro para associados 
na Dinamarca e na Suécia                            
Marian Bridget Connolly, 
editado por Ir. Gisela Heitz

Dinamarca

“Não negligencie mostrar hospitalidade a 
estranhos, pois alguns entretêm receberam os 

anjos sem saber”. Hebreus 13,2

O Dia do Retiro Anual para os três 
grupos de associados das Irmãs 
de São José na Dinamarca e na 

Suécia é um dia que todos aguardam 
ansiosamente. Em outubro de 2018, 
o tema do dia foi a situação real
dos refugiados na Dinamarca. Uma 
integrante da paróquia católica de 
Aarhus, Anemone Samy, que há vários 
anos trabalha com refugiados na 
Dinamarca, falou ao grupo sobre sua 
experiência.
Anemone foi inspirada a trabalhar para 
refugiados durante a chamada crise de 
refugiados na Europa em 2015. Ela 
aprendeu que os refugiados são pessoas 
muito vulneráveis. Não basta apenas 
recebê-los; indivíduos e famílias precisam 
de assistência com muitas coisas. Eles 
precisam de alguém para ouvir quando 
se preocupam com seus entes queridos 
que são deixados para trás e para falar 
sobre suas experiências nas zonas de 
guerra. Eles precisam de alguém para 
fazer compras com eles e ajuda prática 
para ir ao médico.
As condições dos refugiados que vivem 
em acampamentos geralmente são dis-
farçadas em público e na mídia, que não 
mostram os sofrimentos que os refugia-
dos têm que suportar. Alguns partidos 
políticos de direita provocam conflitos 
dando a impressão de que o país está 
sendo inundado por refugiados, mas na 
verdade o número de solicitantes de 
asilo diminuiu durante o ano passado. 
Anemone explicou o sistema de adminis-
tração bastante inflexível na Dinamarca. 
Parte dessa inflexibilidade é que os refu-
giados não são autorizados a aceitar um 
trabalho que se adapte à sua educação 
em qualquer lugar onde esse trabalho 
esteja disponível, mas eles estão limi-
tados a trabalhar apenas no local onde 
estão matriculados. Isso muitas vezes 
leva a uma situação de desemprego, 
mesmo que haja um emprego adequado 
em outro lugar para ele ou ela. Assim, a 
condição econômica dos refugiados é

freqüentemente muito pobre, com falta 
de dinheiro suficiente para comprar 
comida ou suprir as necessidades das 
crianças. 
Outra condição muito difícil para os re-
fugiados é que o estado não incentiva 
mais o reagrupamento familiar. 
As famílias agora têm que tentar obter 
um visto dinamarquês para seus fami-
liares em perigo, o que é complicado e 
caro. Isso é especialmente difícil para as 
crianças, que muitas vezes precisam se 
reunir com seus pais. O governo também 
cortou o apoio à ajuda médica. Em vá-
rios casos, os refugiados não recebem a 
ajuda médica de que necessitam.
Muitas vezes parece que o estado faz 
o que é possível para tornar a situação
dos refugiados mais difícil em todos os
níveis. Associados e Irmãs se sentiram
envergonhados quando perceberam sob
quais condições os desafortunados refu-
giados vivem e que não recebem a ajuda
mais básica em um país tão rico quanto
a Dinamarca.

A parte mais concreta do dia foi seguida 
de almoço em silêncio e uma oração, 
durante a qual o “bom samaritano” do 
evangelho de Lucas se tornou o modelo 
de alguém que “cuida dos necessi-
tados”. Mais tarde, os participantes 
compartilharam suas ideias em grupos. 
“O que podemos fazer?” Foi a pergunta 
simples que surgiu no grupo. Como o 
sentimento de impotência pode ser su-
perado? 
Um resultado do compartilhamento é a 
percepção de que coisas simples podem 
ser feitas na vida cotidiana comum: 
sentar ao lado de um refugiado em um 
ônibus, muitas vezes o assento ao lado 
deles permanece vazio; sorrir para um 
estranho que encontramos; falar sobre 
fatos e não permitir inverdades para 
parar / mudar a corrente da indiferença 
que está se espalhando na sociedade; 
escrever sobre essa crescente injustiça 
sempre que possível. 
A mensagem central do dia foi “VEJA o 
OUTRO COMO UMA PESSOA”.
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O Trevo Dourado 

 Ir. Christopher junto com Jacob acendendo a vela do jubileu que 
Ir. Sushma segura

O lançamento do Trevo de Ouro

Ir. Victoria Irudayaraj 
Pachmarhi

Sábado, 05 de janeiro de 2019 foi um 
dia memorável para as Irmãs de São 
José em Bhopal, na Índia, quando se 

reuniam com 40 padres e 300 pessoas 
na Paróquia da Assunção para celebrar 
o sonho que se realizou há 50 anos:
“dar um lar e cuidar de crianças deficien-
tes cuja história de vida é geralmente
triste e às vezes trágica”, nas palavras
do falecido arcebispo Eugene D’Souza,
o visionário pioneiro do projeto. Uma
liturgia de ação de graças foi organizada
para celebrar o jubileu de ouro dos três
ministérios especiais de cuidar de crian-
ças com deficiência física e mental, ensi-
nar crianças com deficiências auditivas e
cuidar dos doentes.
Toda a celebração foi resumida em um
trevo que representou as três comuni-
dades com os três ministérios especiais:
Miriam, Marian e Asha Niketan (Lar
da Esperança). Um trevo foi escolhido
porque a inspiração para esta missão
veio da Irlanda e Ir. Christopher Whelan,
missionária irlandesa, dedicou 50 anos
de sua vida a esta missão. Três estudan-
tes de enfermagem dançaram ao ritmo
de “O amor muda tudo”, com as três
folhas do trevo nas mãos; no final,  Ir.
Christopher acompanhada por Jacob, o
primeiro aluno, acendeu a Vela do Jubileu
de Ouro e colocou-a no Trevo.
O atual arcebispo de Bhopal elogiou
as Irmãs de São José pelo serviço
desinteressado prestado à Igreja e à

humanidade através dos três ministérios 
exclusivos do Campus Asha Niketan. Nos 
últimos 50 anos, centenas de crianças 
deficientes passaram pelos portais das 
três instituições.
No final da celebração eucarística, foi 
lançado o ‘Golden Shamrock’ – O Trevo 
Dourado - um livreto contendo as ex-
periências de nossas corajosas mulheres 
que iniciaram essa missão desafiadora e 
ousada. 
Atualmente, há 110 crianças residentes, 
43 meninas e 67 meninos, na escola 
Miriam para os deficientes mentais. Os 
98 acadêmicos freqüentam as aulas 
primárias ou de creche e passam pelo 

tratamento de reabilitação adequado. 
Todas as crianças que freqüentam a Es-
cola Miriam têm dificuldade em aprender 
devido a deficiências intelectuais, defi-
ciência física e problemas semelhantes. 
A Escola Asha Niketan para surdos tem 
250 crianças do berçário até a classe 
12, com 25% das famílias abaixo da 
linha da pobreza, com muitos pais anal-
fabetos e assalariados diários. Assim, 
a escola deve atender a todas as ne-
cessidades dessas crianças: alimentos, 
roupas, livros, artigos de papelaria, 
artigos de toalete, remédios e afins. 
Instalações residenciais, que atualmente 
abrigam 82 meninos e 80 meninas, es-
tão disponíveis para as crianças surdas 
cujos pais residem fora de Bhopal. Aos 
quatro anos, os estudantes são admiti-
dos no albergue.
O hospital Asha Niketan tem crescido 
ao longo dos anos e hoje é um hospital 
multiespecial com muitas instalações. A 
escola de enfermagem prepara muitas 
jovens de diferentes estados da Índia 
para serem enfermeiras eficientes quan-
do completam três anos de Enfermagem 
Geral. As crianças com deficiência física 
não ficam mais no hospital, mas são 
ajudadas pelo departamento de fisiote-
rapia. 
Estes três ministérios testemunham ver-
dadeiramente o nosso carisma de comu-
nhão com os que estão nas periferias do 
nosso mundo e sociedade fraturados. As 
Irmãs tentam curar essas fraturas pela 
sua vida e ministério.
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Quando as sopas 
têm o sabor de partilha                            
Ir. Christiane Roger   
França

Ir. Jayarani (esq.) e Nirmal (3ª a partir da esquerda) com duas das mulheres 

Preparando a sopa

Na cidade de Albertville, onde vivem 
duas das nossas comunidades, 
é realizada a cada ano por uma 

quinzena “O Festival da Solidariedade”, 
que visa sensibilizar a solidariedade 
para o máximo de pessoas. Mesas 
redondas, projeções de filmes, perfor-
mances teatrais são organizadas por 
numerosas associações (CCFD-Terre 
solidaire, associação de solidariedade 
territorial e coletivo republicano de 
Albertville, Associação França-Pales-
tina, Liga dos direitos humanos, Os 
restaurantes do Coração) para apoiar 
a Câmara Municipal.
Este ano, este grupo de Associações 
organizou um dia festivo no Complexo 
Escolar Jeanne d’Arc para encerrar a 
11ª edição deste festival, que começou 
no dia 16 de novembro. A decisão foi 
tomada para cozinhar uma sopa soli-
dária, ou melhor, sopas solidárias. Os 
participantes (incluindo a Irmã Jaya de 
uma comunidade de Albertville e Irmã 

Nirmal, em estágio nesta 
comunidade) de todas as 
origens e de todas as clas-
ses sociais, representando 
diferentes bairros da Cidade 
Olímpica, reuniram-se para 
descascar, lavar e cozinhar 
vegetais que trouxeram além 
daqueles doados por vários 
produtores locais. Um caldei-
rão étnico (indiano, albanês, 
brasileiro, bengali, africano e 
europeu) para cozinhar e sa-
borear diferentes sopas. “O 
objetivo deste dia é mostrar 
que podemos fazer e com-
partilhar uma refeição juntos, 
no convívio, e confraternizar 
com pessoas de todos os 
países ...” resumiu o coorde-
nador do trabalho. 
No total, mais de 100 pes-
soas prepararam e degus-
taram seis sopas de quatro 
receitas diferentes: marro-
quina, argelina, camponesa 
ou de abóbora.
Finalmente, saladas de frutas 
e bolos feitos “em casa” 
colocados em mesas bonitas 

decoradas pelos Farfa-
dets, jovens escoteiros 
da França. O bom humor 
estava no encontro. O 
dia terminou com várias 
atividades, incluindo 
um gigantesco jogo de 
“ganso de solidarieda-
de” no playground da 
escola. 
Os participantes tes-
temunham: Geneviève,  
voluntária no Restau-
rante do Coração veio 
pela primeira vez; Para 
Thérèse, membro da 
Confederação dos Sin-
dicatos Familiares, foi 
o segundo: “É um dia 
muito alegre, com uma 
verdadeira mistura de 
cultura na presença de 
jovens e idosos ... Um 
belo momento de 
partilha! Elas disseram 
enquanto descascavam 
as batatas.
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O Panetone da Solidariedade
Enrico Casale             
Itália

A 8ª edição do Panetone da 
Solidariedade teve grande sucesso. 
Foram feitos e entregues 1850 

doces superando o já ótimo resultado 
conseguido em 2017.
“Estes doces são algo mais do que uma 
bela tradição – observa Ir. Clementina 
Copia que já há muitos anos, juntamente 
com tantos voluntários e alguma 
coirmãs, está empenhada no CSJ 
Missões - , e representam o desejo de 
abrir-se ao outro e de comprometer-
se em favor do outro. Com a renda do 
que foi recolhido poderemos garantir a 
frequência escolar a 42 jovens do 
Pensionato de Songea (Tanzânia) que 
só tem esta possibilidade de estudo, 
sustentando sua formação integral”. No 
Pensionato as jovens recebem 
alimentação e cuidados adequados, 
juntamente com uma formação global 
que as ajuda a desenvolverem sua 
personalidade e a reconhecer sua 
própria dignidade. A estrutura dispõe 
de dormitórios, serviços de higiene, 
banheiros e luz elétrica. Em Songea, 
na Tanzânia, há muitas  jovens moças 
com histórias diferentes entre elas, 
mas unidas pelo mesmo sonho: 
continuar a sentar-se nos bancos de 
uma escola para  conseguir libertar-se 
dos preconceitos, para resgatar –se e 
ver, finalmente, reconhecida a própria 
dignidade,  ao mesmo nível dos homens. 
“O sucesso da campanha dos panetones 
não era algo previsto,explica Ir. 
Clementina. Este ano, as comunidades 
das Irmãs foram reorganizadas e isto 
arriscava comprometer a iniciativa.  
Porém constatamos que a campanha 
já está bem enraizada e é sempre 
acolhida com grande entusiasmo. 
Precisamos agradecer todos, desde 
quem comprou o panetone, fazendo um 
gesto  de solidariedade, até a equipe 
dos apaixonados amigos do CSJ Missões 
que, desde outubro, trabalhou com 
grande dedicação para confeccionar e 
para  enviar os doces, incluindo as Irmãs 
que colaboraram na distribuição dos 
mesmos”.
Os panetones  foram enviados a todas 
as comunidades das religiosas de São 
José de Chambéry na Itália: Roma, 
Acerra, Ferentino, Ceprano, Foligno, Pisa. 
“Como nos anos anteriores, prossegue Ir. 
Clementina, enviamos 

também muitos panetones para Sicilia 
e Toscana , mesmo onde não temos 
mais comunidades mas que, graças a 
grupos de mães e de irmãs das Irmãs, 
a iniciativa se expandiu. Neste ano, 
tivemos a novidade de Ravenna, uma 
cidade nova para nós. Em poucos dias 
foi vendido grande número de  
panetones”.
 Como já é tradição, também este ano, 
os panetones atravessaram fronteiras, 
chegando à França, Dinamarca e 
República Tcheca. Na Noruega e na 
Irlanda não foram adquiridos panetones, 
mas as nossas Irmãs apoiaram 

nossa campanha, enviando-nos uma 
colaboração.
“Graças aos panetones, conclui Ir. 
Clementina,  o Pensionato poderá 
continuar suas atividades. O que é 
mais belo é que, ao longo dos anos, 
criaram-se laços indissolúveis entre 
Tanzânia e Italia. Uma relação feita de 
amizade, solidariedade, sensibilidade, 
generosidade, concretizando o seguinte 
provérbio: Se te dou uma flor, oferço-te 
apenas uma flor e, se com a flor te dou 
também a mim mesmo, terei dado a ti a 
primavera”.
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JPIC - Um modo de vida  
Ir. Vidya Kullu 
Tanmaya

Ir. Mariaelena falando com o grupo

Uma sessão interativa de dois dias 
sobre “JPIC - Um modo de vida” 
foi organizada pelas Irmãs. Neha e 

Vasantha, membros da Comissão Inter-
nacional de JPIC. Vinte e oito membros 
da JPIC (Justiça, Paz e Integridade da 
Criação) das quatro províncias indianas 
participaram nestas sessões realizadas 
em Snehalaya, Nagpur, nos dias 12 e 13 
de janeiro. O grupo foi conduzido e esti-
mulado a entrar no núcleo da JPIC pela 
presença gentil e valiosas contribuições 
de Ir. Mariaelena Aceti, Conselheira Geral, 
e de Ir. Lorraine Marie Delaney, ex-Supe-
riora Geral. 
Depois de uma significativa oração de 
abertura, acolhimento floral e iluminação 
da lâmpada, Ir. Philomena, Superiora 
Provincial de Nagpur, dirigiu-se ao gru-
po, dizendo que uma ativista JPIC precisa 
estar enraizada no mistério da Trindade, 
ousando fazer drásticas e proféticas 
mudança. Nosso carisma tem que ser 
vivido neste mundo frágil e quebrado, 
onde a justiça está evoluindo o tempo 
todo. Ela desafiou as Imãs com esta 
pergunta: “Temos um chamado para 
trazer justiça, paz e integridade da cria-
ção?”
Ir. Mariaelena, depois de explicar a estru-
tura da JPIC, seus objetivos e funciona-
mento, observou a importância do tra-
balho em rede com outras pessoas, local 
e globalmente, para lidar com questões 
relevantes. Além disso, ela esclareceu as 
participantes sobre o papel da ONG da 
ONU, da JCoR (Coalizão de Justiça dos 
Religiosos) e da JPIC Global. Ela explicou 
que nossa Congregação é uma das 18 

organizações de ONGs católicas romanas 
credenciadas pelas Nações Unidas em 
Nova York que são membros da JCoR. 
O principal objetivo dessa colaboração 
é fortalecer a capacidade de nossos 
membros de abordar as causas profun-
das do desenvolvimento insustentável. 
Trabalhamos em prol desse objetivo, 
coordenando os esforços nacionais, 
regionais e globais dos religiosos para 
convocar líderes locais e nacionais para 
uma implementação justa, eqüitativa e 
baseada em direitos dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 
Agenda da ONU para 2015-2030.  
Ir. Dorothy Beck, a mais experiente in-
tegrante da JPIC na reunião, habilmente 
destacou a conexão entre a espiritualida-
de da CSJ e a JPIC. Ela afirmou categori-
camente que a missão exige criatividade, 
espírito de ousadia e profunda humilda-
de. Ela disse que “a JPIC exige paixão 
pela justiça, desejo pela paz e não-vio-
lência, e preocupação com a integridade 

da criação.” A justiça pode ser entendida 
como o jeito de ser de Deus, agindo e fa-
zendo as coisas. A paz acontece quando 
a justiça é abundante. A integridade da 
criação surge quando produzimos uma 
sociedade global sustentável. 
Explicando o perfil de uma Animadora 
da JPIC,  Ir. Neha destacou o fato de que 
JPIC não é um tema ou um tópico a ser 
incluído em uma reunião, mas uma ati-
tude, um modo de vida que precisa ser 
inculcado e vivido. Uma animadora de 
JPIC é chamada para servir a Jesus nos 
mais vulneráveis   e excluídos. A respon-
sabilidade de uma animadora de JPIC é a 
formação, comunicação, coordenação e 
colaboração, dando vida ao grupo.
Com sua ênfase na colaboração e apoio,  
bem como a necessidade de proteger 
a criação, como fomos lembradas na 
apresentação sobre “Laudato Si”, esta 
reunião iluminou as participantes e as 
encorajou a fazer da JPIC um estilo de 
vida.




