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Sementes de                            
   Esperança
Ir. Sally Hodgdon                                            
Conselho Geral

Na última edição do CSJournal, 
compartilhei minha experiência 
no Sínodo da Juventude de 2018. 

Desde então, em 2 de abril, Cristo é 
Vivo: Publicação da Exortação Apostólica 
pós-sinodal do Papa Francisco aos 
Jovens e a todo o Povo  de Deus, 
foi publicada.
Em sua exortação, o Papa 
Francisco inclui a maior 
parte do Documento Final 
publicado no final de 
outubro, mas o aprimora 
com novas ideias e novas 
chamadas para todos nós 
em nossa Igreja. Agora, 
temos ainda mais material para 
ampliar nosso próprio pensamento 
e comportamento, bem como para 
acompanhar e alimentar os jovens.
A esperança que experimentei no Sínodo 
foi aprofundada através do contato 
contínuo com alguns dos jovens 
que estavam comigo. Voltando aos 
seus países de origem, alguns foram 
convidados pela diocese para iniciar 
novos programas para jovens e outros 
estão falando sobre as decisões do 
sínodo nas igrejas locais e pequenas 
reuniões. A sua energia foi renovada 
no Sínodo e eles estão determinados a 
viver as recomendações mesmo quando 
algumas dioceses preferem não se 
concentrar nos resultados do Sínodo.
O Dicastério do Vaticano para Leigos, 
Família e Vida convidou jovens, com 

idade inferior a 30 anos, alguns dos 
quais foram auditores no Sínodo, ao 
Fórum Internacional da Juventude, 
em junho, em Roma. Esta continuação 
do Sínodo da Juventude, “Juventude 
em Ação numa Igreja Sinodal”, é 
uma resposta ao convite do Papa 
Francisco para promover o espírito da 
sinodalidade. Os jovens irão partilhar o 

impacto que o 
Sínodo teve 

localmente 
e explorar algumas boas práticas 
e possíveis passos futuros para 
implementar o Sínodo na vida diária das 
Igrejas locais. Esta sessão de junho é um 
sinal de esperança de que o Espírito do 
Sínodo e seus documentos não ficarão 
apenas em uma prateleira, juntando 
poeira.
“A esperança nos desafia, nos move e 
quebra o conformismo que diz: ‘sempre 
foi feito assim’. A esperança nos 
pede para levantarmos e olharmos 
diretamente nos olhos dos jovens e 
vermos as situações deles”. (Cristo 
Vive pg.) Essas palavras do Papa 
Francisco ficaram comigo durante a 
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J  P  I  C

Imigração, a emergência 
inexistente
Enrico Casale                                          
Itália

Sessão Internacional de Formadoras 
de abril. Durante a sessão completa de 
duas semanas, as formadoras foram 
desafiadas a refletir pessoalmente 
sobre suas próprias práticas espirituais 
e crescimento, e não para pedir aos 
novos membros algo que elas mesmos 
não estão fazendo. Através de vários 
assessores experientes, discussão 
em pequenos grupos e a análise do 
questionário pré-sessão, elas foram 
convidadas a quebrar um pouco do 
status quo de como “fazer formação” 
e em vez disso conhecer a cultura e as 
experiências de onde os novos membros 
vêm, para ver onde está sua esperança 

e começar a jornada de formação a 
partir daí. Usando o modelo da Jornada 
de Emaús, elas foram chamadas a olhar 
nos olhos dos novos membros e, como 
Jesus, perguntar-lhes: “Que conversa  
é essa que vocês estão mantendo uns 
com os outros enquanto caminham?” 
Chegando ao fim, pude ver que o 
Espírito havia realizado seu trabalho e, 
de fato, tinha aberto os corações e as 
mentes de nossas líderes em formação 
para ver novas maneiras de ouvir e 
acompanhar nossas irmãs. Senti uma 
onda de esperança de que nossos novos 
membros testemunhassem suas líderes 
de formação vivendo o que está sendo 

ensinado e, como resultado, ficariam 
mais livres para viver a graça que Deus 
lhes oferece.
Concluo com esse desejo da exortação 
do Papa Francisco: “Queridos jovens, 
minha esperança alegre é ver vocês 
continuarem correndo a corrida diante 
de vocês, superando todos aqueles que 
são lentos ou medrosos. Continuem 
correndo ... a Igreja precisa do seu 
ímpeto, das suas intuições, da sua fé ... 
E quando vocês chegarem aonde ainda 
não chegamos, tenham a paciência de 
esperar por nós ”. Vamos acompanhá-
los em sua corrida e ser corajosos o 
suficiente para participar?

A imigração na Itália é estável. 
Nenhuma invasão está 
acontecendo, assim os fluxos 

migratórios estão, progressivamente, 
diminuindo. É este, em síntese, o quadro 
de um fenômeno complexo que interessa 
ao nosso país, há quase mais de trinta 
anos. Um fenômeno que não se pode, 
realmente, compreender se não fizermos 
referência às estatísticas.
Na Itália, vivem 5.144.440 imigrantes 
regularizados residentes (8,5% da 
população total residente na Itália). 
As comunidades estrangeiras mais 
consistentes não provêm da África 
subsaariana. Os mais numerosos 
são os romenos (cristãos ortodoxos, 
uns 23,1% do total de imigrantes), 
os albaneses (8,6% do total) e os 
marroquinos (8,1%).
Segundo a Unhcr, agência da ONU para 
refugiados, em 2018, chegaram à 
Europa, por mar, pouco menos de 115 
mil, contra os outros 172 mil de 2017. 
Estão longe os anos de pico de 2015 
e 2016. Sempre, conforme a Unhcr, de 
2017 a 2018, o número de chegadas na 
Itália tem aumentado em 75%. 
É muito difusa a divulgação, segundo a 

qual a presença estrangeira toma 
lugares de trabalho dos italianos 
desocupados. Os dois grupos são, na 
verdade, numericamente semelhantes: 
2,4 milhões de estrangeiros ocupados, 
2,5 milhões de italianos desocupados. 
Não há, porém, um total supra-
disponível das duas populações. Os 
estrangeiros empregados desenvolvem, 
preferentemente, serviços pouco 
qualificados (desgastantes e de pouca 
retribuição), em vez que, boa parte 
dos italianos desempregados têm, 
ao menos, diploma e ambicionam 
profissões qualificadas. Os agricultores 
estrangeiros estão, na maioria, no Norte, 
os desempregados italianos, ao Sul. 
Reintegrar os desocupados (parte dos 
quais têm idade avançada) não bastaria 
para sustentar o sistema de pensão. O 
Mercado de trabalho não é uma caixa 
fechada na qual antes de colocar é 
preciso tirar: em uma economia que 
cresce, criar novos postos de trabalho 
não gera outros.
O Decreto de Segurança desejado pelo 
governo de Giuseppe Conte introduz 
numerosas novidades no setor da 
imigração. A primeira e a  mais 
importante é o cancelamento de 
permissão de residência por motivos 
humanitários (artigo 1), que teve 
a duração de dois anos e permitia 
acesso ao trabalho, ao serviço sanitário 
nacional, à assistência social e ao local 
residencial. No lugar disso, vieram as 

permissões introdutórias por: proteção 
especial (um ano); calamidade natural 
no País de origem (seis meses); 
condições graves de saúde (um ano); 
para atos de particular valor civil; e para 
casos especiais (vítimas de violência 
grave ou desgaste de trabalho). A 
duração máxima de tratamento dos 
estrangeiros no Centro de Permanência 
para repatriamento foi ampliada dos 
atuais 90 a 180 dias, período reservado 
como necessário para o acerto da 
identidade e da nacionalidade do 
migrante. A proteção internacional pode 
ser revogada em caso de condenação 
definitiva também para os crimes de 
violência sexual, venda de droga, assalto 
e extorsão. Entre os crimes de particular 
alarme social são incluídos a mutilação 
dos genitais femininos, a resistência 
ao oficial público, as lesões pessoais 
graves, o furto agravado com o porte de 
armas ou narcóticos.
Enfim, ficou reescrito o Sistema de 
Proteção para Requerente de Asilo 
e Refugiados (SPRAR), Sistema de 
proteção para requerentes de asilo e 
refugiados (gerido com o município): 
ali têm acesso somente os titulares de 
proteção internacional e os menores 
estrangeiros não acompanhados. Para 
acelerar os procedimentos de inscrição e 
gestão dos migrantes, foram instituídas, 
a partir de 10 de janeiro de 2019, dez 
novas Comissões territoriais para exame 
das solicitações.
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Hospitalidade                                            
e Escuta, Para Sermos           
Próximas
S. Clementina Copia                                      
Itália

        Ir. Clementina (E) falando com um sem-teto

Não é, portanto, este o jejum 
que eu quero... mas repartir 
o pão com o faminto, 

hospedar em sua casa os pobres 
e os sem-teto (cfr Is 58,6 e 
ss). Sinto que este versículo da 
profecia de Isaías e que é lido 
no início da Quaresma, é muito 
apropriado à experiência que, 
há quase cinco meses, estamos 
vivendo na cidade de Ravenna. 
A Província Italiana acolheu 
o convite de abrir uma nova 
comunidade no norte da Itália, 
para responder ao chamado 
de ser uma presença profética 
nesta terra de Romagna. É aqui 
que, diariamente, entramos em 
contato com tantos desafios, mas 
também com tantas pessoas que, 
todos os dias, pedem comida e 
lugar para dormir. Pessoalmente, 
foi-me pedido de pensar num 
dormitório para pessoas que 
não têm casa fixa e que só têm o 
céu cheio de estrelas como teto. 
Nesta estrutura são acolhidos, 
diariamente, 21 homens e 
quatro mulheres provenientes de 
diversas etnias: România, Ucrânia, 
Camarões, Nigéria, Macedônia, 
Marrocos, Tunísia, Itália, Senegal, 
Paquistão, Gana. Todo trabalho de 
cuidado e de acompanhamento 
dos hóspedes baseia-se em dois 
valores fundamentais: a acolhida 
e a escuta. Sua presença nesta 
estrutura é temporária e vai de 
três a quatro semanas. Se há 
pessoas que têm um projeto 
e exigências particulares, a 
hospitalidade pode ser garantida 
por um período mais longo. 
Atualmente, o dormitório está 
acolhendo imigrantes, mas a 
diferença dos anos passados, o 
fenômeno de primeira acolhida 

das pessoas provenientes dos 
desembarcados no Sul da Itália 
tem diminuído, de modo que 
terminou. Os hóspedes do Bom 
Samaritano são pessoas que 
vivem pela rua, vindos à Itália, 
há alguns anos, e que por 
diversos motivos, retornam a 
pedir um abrigo. A maioria deles 
está em busca de um contrato 
regular de trabalho. Hoje, se 
você não possui um trabalho, 
nem uma residência certa, não 
pode permanecer na Itália. 
Com o decreto de segurança, 
assinado pelo governo 
italiano no mês de novembro 
passado, foram suprimidas 
as permissões de estadia 
por motivos humanitários. 
Além disso, aqueles que não 
podem ser mais seguidos e 
acolhidos pelo Sistema de 
Poteção para Requerente de 
Asilo e Refugiados (SPRAR) 

acabam sendo recebidos pelos 
serviços de primeira necessidade 
como é um abrigo. Em minha 
breve experiência de acolhida, 
também hospedamos moças, 
com permissão regular de 
permanência, como solicitantes 
de asilo, que tendo terminado 
seu programa de acolhida, 
acabaram pela rua e retornaram 
para ficar, mesmo se por um 
breve tempo, num serviço de 
baixa inicial. Pergunto-me se, 
realmente, como italianos, 
estamos fazendo todo possível 
para receber quem fugiu da 
guerra e está à procura de um 
futuro de paz e de maior bem-
estar. O fenômeno migratório é 
antigo como o sal e, então, de 
quê temos medo? Se o outro nos 
dá medo com suas exigências, 
aonde termina nossa identidade 
de povo que tem profundas 
raízes nos valores evangélicos? 
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Expressas Ameaças aos                 
Povos Indígenas 
Ir. Barbara Bozak
Estados Unidos

Indígenas do Brasil e da Amazônia falando para um grupo

Mais de 1.000 indígenas de todo o 
mundo reuniram-se com 
representantes do governo, 
especialistas e outros nas Nações 
Unidas em Nova York, de 22 
de abril a 3 de maio de 2019, 
para a 18ª Sessão do Fórum 
Permanente da ONU sobre 
Questões Indígenas. Vestidos 
com trajes tradicionais, essas 
mulheres e homens indígenas 
compartilhavam sua sabedoria 
e as dificuldades que enfrentam 
diariamente. 
Durante a reunião, organizada em 
torno do tema “Conhecimento 
tradicional: geração, transmissão 
e proteção”, um painel de 
especialistas abordou o tema dos 
Povos Indígenas e da Mudança 
Climática. Esta questão é muito 
importante, uma vez que os 
desafios enfrentados pelos grupos 
indígenas são ampliados pelas 
mudanças climáticas. Eles vivem 
perto da terra e qualquer coisa 
que afete negativamente a água, 
florestas ou animais tem um 
impacto no seu modo de vida 
tradicional.
O testemunho mais comovente foi 
dado pelos próprios indígenas. 
Embora o encontro tenha trazido 
os povos indígenas de todos 
os lugares imagináveis, desde 
pequenas ilhas do Pacífico até o 
extremo norte da Escandinávia, 
desta vez ouvi as vozes 
principalmente dos indígenas das 
Américas do Sul e do Norte. 
Para os da América do Sul, 
uma das maiores ameaças à sua 
existência continuada é a falta 
de terra. Enquanto o povo tem 
laços profundos com territórios 
muito específicos, o governo 
do Brasil, por exemplo, não 
conseguiu demarcar a terra que 
diferentes grupos reivindicam. 

Não apenas isso, mas o governo 
dá a multinacionais ou outras 
grandes corporações acesso 
aos recursos, mesmo em terras 
que foram demarcadas. Isso, 
com efeito, garante a poluição 
ambiental e, finalmente, destrói a 
terra, as pessoas e suas tradições. 
Para os indígenas, a terra é a 
vida. Todo o seu conhecimento 
tradicional está enraizado em 
sua relação com a terra e o 
meio ambiente. Embora as leis 
do Brasil, começando com um 
decreto real de 1680, reconheçam 
o direito dos indígenas a suas 
terras, a realidade é que o governo 
não defende suas próprias leis. 
E o atual governo, liderado 
por Bolsonaro, está piorando a 
situação. Há esperança de que o 
Sínodo sobre a Amazônia, que 
ocorrerá em outubro deste ano, 
trará mais luz a essa e outras 
questões semelhantes.
No Norte, como na América do 
Sul, a existência de grupos 
indígenas está ameaçada, embora 
por outras questões. No Canadá, 
por exemplo, muitos dos jovens, 

especialmente as meninas, estão 
sendo sequestrados e traficados 
ou simplesmente desaparecem 
sem que o governo intervenha 
de maneira significativa. A 
Avó Isabelle relatou como a 
população nativa de sua tribo está 
trabalhando com outras pessoas 
para combater o tráfico e suas 
conseqüências em seu território 
tribal. A experiência deles é que o 
governo destruiu sua cultura, suas 
famílias, suas cerimônias, para 
explorar a terra, como na América 
do Sul. São as Avós da tribo que 
formaram o Conselho das Avós 
para manter o conhecimento da 
tribo, ensiná-lo à geração mais 
jovem e iniciar o processo de cura 
para que a vida possa crescer. 
Não há dúvida de que o 
conhecimento tradicional e a 
sabedoria dos povos indígenas 
em todo o mundo podem ser um 
recurso importante para enfrentar 
a crise global das mudanças 
climáticas, mas esses povos 
devem ter a oportunidade de 
prosperar, o que significa ter posse 
legal de suas terras.
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Encontro das Formadoras

         
                               

O encontro das Formadoras em Roma, de 1 a 14 de abril,                                                                         
foi um momento de ouvir os assessores, umas às outras e ao Espírito, 

aprendendo sobre o que está acontecendo em outros países e 
compartilhando ideias sobre esse importante ministério. Pedimos às Irmãs de                                                                                          

diferentes países que refletissem sobre essa experiência e                                                                                                                    
reunimos suas reflexões para você nas próximas páginas.

Ir. Rossella Passalacqua - Itália

Ir. Anette Moltubak -  Noruega

Foi uma bênção para mim 
fazer parte deste encon-
tro, compartilhar, discutir 

e conversar sobre diferentes 
temas na Formação, bem como 
nossas alegrias, felicidade e 
desafios. Nós tivemos diferen-
tes assessores  que vieram 
até nós com sua sabedoria 
e insights. Entre os temas 
abordados estão: acompanha-
mento vocacional, discerni-
mento, diretrizes de formação, 
sínodo juvenil, votos e missão, 
cultura digital e comunidade 
formativa. Como tivemos tempo 
para compartilhar, trabalhar 

em grupo e discutir todos 
esses tópicos juntos, con-
seguimos aprofundar nossa 
própria consciência e ver 
tudo em relação à nossa 
própria realidade. Senti muita 
abertura, alegria e amor no 
grupo que ajudou cada uma 
de nós a estar mais conten-
tes em nosso ministério como 
Formadoras. Este encontro 
ajudou-me a melhorar meu 
ministério de formação. Meus 
olhos foram abertos para 
ver diferentes aspectos da 
alegria, felicidade e desafios 
que experimentamos.

“Formadas por Jesus para dar pés 
ao sonho”, este foi o lema da 
Sessão Internacional que reuniu 

representantes das Formadoras da 
Congregação, em Roma, de 01 a 14 de 
abril, para se confrontarem e crescerem 
nesta delicada tarefa. Após 19 anos 

desde o último encontro, havia uma 
forte  necessidade de encontrarem-se 
para um momento de formação, durante 
o qual poderiam partilhar e discutir 
os próprios esquemas e confrontá-los 
com as provocações dos assessores, 
com a experiência e as diferenças 
culturais das outras formadoras, para 
se incentivarem, reciprocamente, em 
relação à acolhida das novas gerações e 
dos desafios que elas são portadoras.
Os resultados dos questionários que 
havíamos, anteriormente, respondido, 
tanto as formadoras como as formandas, 
foram o pano de fundo de toda a sessão 
oferecendo ótimos pontos de reflexão. 
As formadoras tiveram oportunidade 
de refletir sobre o estilo próprio de 
acompanhamento. Também puderam 
reconhecer que é necessário identificar  
outras maneiras para perceber de onde 
parte a pessoa que deseja seguir Jesus, 
na sua dimensão humana, para poder 
ajudá-la a crescer na liberdade e no seu 
desejo de doação de si mesma. 
O mundo digital não mais pode ser 

pensado como uma ferramenta, mas 
como um ambiente vivo no qual  os 
nativos digitais (nascidos desde 1980), 
vivem. Qual a integração possível 
entre a missão, a mídia e a identidade 
religiosa? A classificação dada nos 
questionários, pelas formadoras 
sobre a missão e os pobres, não foi 
altamente  positiva. É desejável  que 
as experiências apostólicas possam 
ser realizadas já nas primeiras etapas 
da formação inicial. Às comunidades 
de formação, por sua vez, se pede 
que tenham maior confiança nas 
jovens e que as  incentivem a assumir 
a responsabilidade da missão, e lhes 
permitam aprender dos próprios erros 
que possam cometer, mas também das 
boas intuições que possam ter.
A riqueza vivida nessa Sessão 
Internacional será transmitida nas 
novas diretrizes para a Formação, que 
a Congregação está redigindo, a fim 
de que possam ajudar a Província a 
assumir este difícil e generoso serviço 
na Igreja em favor da juventude.
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Ir. Sirisha Kota -  Pachmarhi

Ir. Helena Thums - Brasil

Ir. Francisca Dias de Medeiros -  Bolívia

O Encontro das Formadoras 
reuniu-nos de diferentes 
partes do mundo: Norue-

ga, França, Itália, Brasil, Bolívia, 
Tanzânia, Moçambique e Índia. 
Descobri que cada uma fazia um 
esforço para compreender a outra, 
para expressar-se com alegria e 

respeitar a dignidade de cada uma 
como filha de Deus.
Recebemos uma contribuição muito 
valiosa. Insights profundos, discus-
sões e reflexões compartilhadas em 
grupos e na assembléia alimentaram 
e ampliaram minha perspectiva e 
ampliaram os horizontes do meu 
pensamento. As colocações e 
orientação valiosas, sem dúvida, me 
deixaram confiante e me permitiu 
perceber que estou no mundo, mas 
separada para uma causa maior.
Tendo ouvido e aprendido, sinto que 
o trabalho de formadora é verda-
deiramente espiritual. Formadora 
é aquela que trabalha em nome do 
Senhor, em nome do povo de Deus 
e sabe que é o Espírito quem é o 
primeiro formador. As candidatas 
podem vir com motivos diferentes. É 
dever da formadora acompanhá-las 
e ajudá-las a discernir sua vocação. 
Pe. Rolphy, sj, uma das pessoas que 
assessorou o curso disse: “Como 
os discípulos de Emaús, aqueles 
em formação hoje estão confusos e 
perplexos de muitas maneiras; eles 

viajam discutindo suas ansiedades, 
preocupações e desespero”. Em 
tal contexto, espera-se que o for-
mador se aproxime deles, caminhe 
com eles, ouça-os e conduza-os a 
Jesus. Jesus é um bom formador, 
que transformou homens impro-
váveis nos líderes do futuro Cristo. 
Nós, como formadoras, somos 
chamadas a imitar o caminho de 
Jesus.
Assim, a formação deve preparar 
as mulheres a entenderem os 
votos como canais desafiadores 
para a liberdade radical de missão. 
A autoconsciência e a consciência 
dos outros leva-as a compreender 
que a liberdade da riqueza, do 
apego aos bens materiais, das 
pessoas e da vontade própria 
gradualmente as orienta a serem 
livres para escolher o amor de 
Deus e o amor ao próximo sem 
ganhos egoístas. Este é o pro-
cesso dinâmico de uma formação 
integrada, para que as formandas 
possam fazer ressoar o chamado 
de Cristo para dar pés ao sonho. 

A experiência pessoal de 
participar da Sessão 
Internacional de Formação 

foi um momento de graça especial 
em minha vida consagrada. Uma 
retomada profunda, onde me senti 
desafiada a olhar primeiramente 
para dentro de mim e permitir 
escutar-me e renovar meu sim a 
Deus.
O tema da Sessão: “Formada por 
Jesus para dar pés ao sonho”, 
me transportou a uma das 
motivações que me levaram a 
ser Irmã de São José no início da 
formação e, ainda continua hoje: 
Que toda a pessoa possa fazer a 
experiência de ser amada por Ele. 
Isso me faz louvar e agradecer a 

Deus por estar na formação de 
mulheres que desejam assumir 
a vida religiosa e perceber que 
a razão primeira da Formação 
é ajudar a pessoa a apaixonar-
se por Jesus Cristo, assumindo 
suas atitudes, configurando-se 
com Ele, vivendo a missão com 
alegria, especialmente com os mais 
pobres.
Volto para a missão de formadora 
mais motivada e desafiada em 
dar o melhor e ser Mais. Concluo 
com o refrão do canto que foi 
perpassando toda a sessão: Como 
são belos os pés do mensageiro 
que anunciam a paz, que anunciam 
o Senhor. Ele vive, ele reina, Ele é 
Deus e Senhor.

La Sección Internacional de 
Formación nos alimentó 
personalmente, 

dándonos elementos para 
nuestro propio crecimiento 
y para el desarrollo del 
programa de formación en 
la congregación. Fueran días 
enriquecedores de profundas 
experiencias de comunión y 
unidad. Hacer parte de una 
Congregación Internacional es 

comprometedor, nos desafía 
e interpela a abrirnos a 
nuevas realidades, tanto 
a nivel de misión como 
espiritualmente. 
Conocer un poco más de la 
vida de San Ignacio fue 
algo muy especial y abrió 
horizontes ayudándonos 
a profundizar nuestra 
espiritualidad y carisma y 
misión. 
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Valesca de Mesquita Orzi                      
- Tanzânia

Foi uma experiência de 
internacionalidade com 
unidade na diversidade. 

Senti como muito 
importante escrever 
juntas as linhas de 
formação na Congregação. 
A participação como   
método de trabalho 
ajudou a ouvir as diversas 
realidades. Houve também 
muita harmonia nos 
desafios e nos “gap” 
que percebemos na 
Congregação. Era um 
grupo dinâmico e em 
peregrinação. 
Os assessores foram de 
verdade iluminativos. 
Por exemplo, um deles 

nos falava da necessidade 
de clareza sobre a 
antropologia que usamos. 
Sendo que a pessoa é dom 
de Deus, ela precisa acolher 
o dom e viver a alegria. 
A vida tem a dinâmica da 
morte no seu quotidiano. 
É preciso acompanhar 
como a pessoa elabora 
suas perdas como dá 
significado, sem esquecer 
que está relacionada com 
a agressividade (como 
potencial). Este potencial 
nos pode colocar na 
correta relação com o outro 
que nos dinamiza para 
transcender-nos e chegar 
ao dom de si mesma.
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Dia Mundial das                     
Comunicações Sociais                            
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Brasil

Ir. Bibiana Olapurath  (84)  Nagpur  13.03.2019
Ir. Maria Aparecida Prisnitz (82)  Brasil  13.03.2019
Ir. Ana Rita Carvalho Pinto (98)  Brasil  20.03.2019
Ir. Amabile Vicenzi  (95)  Brasil  22.03.2019
Ir. Olympia Madan  (83)  Nirmala 23.03.2019

         
                               

NOVAS 

   SANTAS

O Dia Mundial das Comunicações 
Sociais é uma data móvel. É 
celebrado, geralmente, no domingo 

seguinte à Festa de Pentecostes.  Em 
2019, será comemorado no dia 02 de 
junho. Todos os anos o Papa envia uma 
mensagem com um tema específico a ser 
refletido referente a comunicação. Este 
ano o tema é: “Somos membros uns dos 
outros” (Ef  4,25) - Das comunidades 
de redes sociais à comunidade humana.                                                             
A carta do Papa é um convite para 
refletir sobre a importância de viver 
as relações. A descoberta da Internet 
e seu uso devem servir de encontro 
para as pessoas e vem ao encontro 
do desejo humano de relação e busca 
do outro.As tecnologias avançadas 
aproximam de tal forma as pessoas 
que tendem a ser invasivas. Pode ser 
até verdade que as mídias sociais é 
um campo que agrega possibilidades 
incríveis de acesso ao saber. No 
entanto, torna-se cada vez mais um 
espaço onde reina a desinformação, 
a distorção de valores e, por vezes, 
é uma ameaça à busca e partilha da 
verdade, da informação autêntica. É 
necessário manter-se vigilantes. As 
redes sociais colaboram sim para uma 
melhor conexão entre as pessoas. Por 
outro lado, há um uso manipulador dos 
dados de cada usuário. O chamado 
algoritmo que absorve, que capta todos 
os dados da pessoa inseridos na Web. 
Esses dados são usados por aqueles 
que manipulam os algoritmos, para 
obter vantagens políticas, econômicas, 
interesses dos mais diversos, sem 
que tenham permissão para isso do 

usuário. É um campo perigoso que 
exige discernimento constante.                                                       
O Papa, ao falar de rede, traz à tona 
a figura da comunidade. Para ele, as 
redes sociais não são sinônimo de 
comunidade. Podem sim ser espaço 
de reflexão e solidariedade, porém os 
vínculos são frágeis. As redes sociais 
na Web, que deveriam ser uma janela 
aberta para o mundo, porém, se 
tornam um lugar que divide e que, 
muitas vezes, faz apologia a todo 
tipo de preconceito e exibicionismo 
narcisista. É também, um agravante ao 
isolamento humano. Os adolescentes 
são os mais expostos. Cabe aos 
governos buscar formas, meios 
legais para que o cidadão usuário 
esteja seguro e protegido na Web. 
No entanto, “é responsabilidade ao 
alcance de todos promover um uso 
positivo da mesma”, afirma Francisco.                                                                 
São Paulo, ao se referir ao termo - 
corpo e membros - traz o tema da 
verdade. Se as pessoas “são corpo 

e membros uns dos outros”, há 
uma relação recíproca onde não 
poderia existir a mentira.  A mentira 
destrói a possibilidade de comunhão.  
Para o Santo Padre, a verdade 
revela-se na comunhão. A mentira 
é recusa de se dar aos outros, 
perdendo assim o único caminho 
para se reencontrar a si mesmo.                                                                    
A capacidade de comunhão entre os 
serem humanos se fundamenta na 
Trindade. Deus é Ser em comunhão. É 
Amor que comunica a si mesmo e vai 
ao encontro do outro. Essa comunhão 
Trinitária da pessoa com Deus é 
o que a distingue de um indivíduo 
qualquer. Essa relação de fé a conduz 
ao encontro. E é esse movimento 
em direção a outra pessoa que a faz 
verdadeiramente humana. O Papa 
afirma que, somente através desse 
processo  é possível um crescimento 
autêntico, um sentir e reconhecer a 
outra pessoa como companheira de 
viagem. 
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 Ir. Philo (esq.) e Ir. Shakila (dir.) visitando uma família cigana  

Ir. Naina Javed 
Paquistão

Vista de espelho do carisma do 
CSJ com ciganos                           

  Ishfaq com sua família

Desde 2009, as Irmãs de São José 
trabalham com os ciganos em 
Lahore, no Paquistão. Quando 

era uma jovem Irmã, fui enviada para 
lá para ter uma experiência no Projeto 
Cigano. Como qualquer outra pessoa, 
mudei-me para este lugar com novos 
pensamentos, novas ideias  e com algum 
medo em meu coração, imaginando o 
que poderia ser capaz de fazer.
Embora Ir. Shakila tivesse compartilhado 
comigo sobre o estilo de vida dos 
ciganos, fiquei surpresa no primeiro 
dia em ver pessoas com uma cultura 
totalmente diferente, vivendo em 
tendas com apenas as necessidades 
básicas. Embora os ciganos estejam 
constantemente em movimento, nos 
últimos 25 a 30 anos, um grupo de 
ciganos vive em Lahore. Eles não 
têm riqueza nem propriedade, mas 
estão contentes com o que a vida 
oferece. Sua aparência é como a de um 
mendigo ou ladrão. Eles são altamente 
supersticiosos. Nossa sociedade não os 
considera ser parte dela.

As visitas regulares das 
Irmãs trouxeram mudanças 
tremendas na vida de alguns. 
Embora muitas vezes as 
famílias se mudem de um 
lugar para outro, muitas 
crianças começaram a 
frequentar a escola que 
começamos para elas. 
Neste momento, 50 estão 
em atendimento regular. 
Algumas famílias tentam 
ser parte da sociedade 
comum, e algumas estão 
aprofundando sua fé no 
cristianismo. Tendo em 
mente a cultura deles, 
as Irmãs gentilmente os 
guiam e acompanham para 
se mover em direção a 
uma vida melhor. Além da 
educação formal, com livros, 
as Irmãs ensinam valores 
éticos e bíblicos. Através de 
várias atividades, as Irmãs 
estimulam seus talentos e 
trazem à tona seus dons. 
Construir caráter e inculcar um senso de 
responsabilidade moral e cívica tem sido 
nossa prioridade. Muitos desenvolveram 
uma certa quantidade de amor, 
confiança e respeito uns pelos outros em 
sua comunidade.

Devido a vários desafios, nossas 
conquistas nos últimos 10 anos foram 
limitadas. No entanto, conseguimos 
mandar um menino para o Centro 
Técnico Dom Bosco e ajudar duas 
meninas, Robab e Meerab, a comparecer 
ao Exame do Conselho. De fato, 
temos grandes planos para o futuro, 
especialmente para as mulheres jovens 
e crianças. Outro menino, Ishfaq, irá ao 
centro técnico Dom Bosco este ano e 
cinco meninas aparecerão para o exame 
do conselho do governo no ano que 
vem. Três garotas irão para o albergue 
em Sheiku Pura para continuar seus 
estudos. Lentamente, estamos ajudando-
os a tomar a iniciativa de construir seu 
próprio futuro.
O carisma e a espiritualidade de nossas 
Irmãs vividos em Lahore entre os 
ciganos, abriram meus olhos para 
experimentar o suave toque de amor 
de Deus. Quando me movi livremente 
entre essas pessoas e acompanhei as 
crianças, tive a sensação de que Deus 
estava presente ali. Segurando suas 
mãozinhas e falando com elas sobre 
o amor de Deus, não só me deu a 
satisfação de cumprir minha missão, mas 
foi a experiência mais profunda de Deus 
estar presente nos mais pobres dos 
pobres.
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Ir. Alice Soares                              
Dourados/MS - Brasil

Projeto Compartilhe a                          
Viagem - Centro de Acolhida e 
Integração                       

A vinda de refugiados e 
imigrantes para o Brasil tem 
aumentado consideravelmente 

nos últimos anos. Haitianos, 
senegaleses, venezuelanos, entre 
outros, têm buscado, em nossos 
Estados, espaços para viver com 
mais dignidade e esperança, uma 
vez que, em seus países de origem, 
sobreviver tem sido difícil.  Em 
Dourados, no Mato Grosso do Sul, 
diversas pessoas têm chegado 
do Haiti. São mais de seiscentas 
e muitas em precárias condições 
de moradia, alimentação e outras 
necessidades básicas. Mais 
recentemente têm chegado os 
venezuelanos. 
O Projeto Compartilhe a Viagem foi 
uma alternativa encontrada pelas 
Irmãs de São José, para ajudar 
essas pessoas que escolheram 
Dourados para residir. O projeto 
iniciou o atendimento em agosto de 
2018. Em um primeiro momento, foi 
realizado um encontro de integração 
que reuniu cerca de cem haitianos.  
Na ocasião, puderam se conhecer 
melhor e fizeram comida típica do 
Haiti. 
O lugar escolhido como ponto de 
referência e apoio aos imigrantes 
é a Casa Irmã Dulce, ligada a 
Congregação das Irmãs de São José 
de Chambéry. O espaço é usado para 
as reuniões do grupo de voluntários, 
para as aulas de português, para 
centralizar a triagem de doações 
recebidas e, recentemente, como 
ponto de assessoria jurídica para 
análise de processos e documentos 
de imigração.
Para iniciar o projeto, as Irmãs e 
pessoas envolvidas se reuniram para 
discutir a temática da migração em 
Dourados. Buscaram estabelecer 
contato com pessoas e instituições 
que já trabalham a temática, Através 
da Cáritas Diocesana, realizaram 
um encontro para debater o tema, 

convidando especialistas e ativistas 
da área. Após o encontro, realizaram 
visitas a algumas famílias haitianas 
para sentir as realidades e coletar as 
principais demandas. Com o projeto 
de integração local da Universidade 
Federal do Grande Dourados, foi 
possível fortalecer e ampliar o 
programa de aulas de Português 
para estrangeiros. Ao identificar as 
demandas, percebeu-se também 
a necessidade de uma assessoria 
jurídica para tratar a regularização 
e renovações de documentos de 
imigração.
Mesmo sendo recente o Projeto, já se 
percebe algum impacto social. É visível 
a gratidão das pessoas atendidas. 
Elas dizem que o povo de Dourados 
é menos preconceituoso com 
eles. Muitos já estão inseridos nas 
empresas da cidade e se destacam 
pela força de trabalho, proatividade, 
rapidez, cordialidade, pontualidade, 
empatia, desprendimento e 
autoestima.
Muitos homens começaram a trazer 
suas esposas para o Brasil. Assim, 
aumenta o número de crianças com 
idade para creche e escola. Algumas 
delas já nasceram aqui, para obterem 

os direitos do Brasil.
Um encontro, realizando em setembro 
de 2018, proporcionou celebrar a 
cultura haitiana, possibilitou ainda, 
melhor integração entre eles. O 
momento também favoreceu um 
espaço de discussão sobre as 
dificuldades e possibilidades para 
melhor integrá-los à sociedade 
brasileira, através da cultura, do 
trabalho, da língua etc. 
Após esse encontro, algumas 
demandas surgiram, como: 
necessidade de um curso 
profissionalizante para as mulheres 
que buscam o auto sustento; curso 
de limpeza profissional, pois essa 
atividade possibilita maiores chances 
no mercado de trabalho; assistência 
jurídica, tanto para regularização de 
documentos, quanto para resoluções, 
entre outras. 
A equipe que coordena está buscando 
parcerias para viabilizar as demandas, 
como para aulas de informática para 
os haitianos adultos nos finais de 
semana. Há ainda a possibilidade de 
ofertar oficinas de culinária para as 
mulheres, para que possam vender os 
produtos e gerar uma renda a mais 
para a família. 

 Ir. Alice com  um grupo de mulheres imigrantes
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Cuidados paliativos em Yerla, 
Nagpur                       
Ir. Dr. Bindhu Mylackal                      
Nagpur

Ir. Jovina Nallon   (93)  Brasil   30.03.2019
Ir. Celsa Toniasso  (94)  Brasil   11.04.2019
Ir. Libera Filomena Balbinot (90)  Brasil   14.04.2019
Ir. Alphonsa Kurianthadathil (85)  Tanmaya  17.04.2019
Ir. Maria Gerharda Niestegge (84)  Dinamarca  22.04.2019

         
                               NOVAS 

   SANTAS

A Unidade Holística de Dor e Cuidados 
Paliativos Pratyasha foi iniciada em 
janeiro de 2019 no primeiro andar 

do Hospital St. Joseph, Yerla, Nagpur. 
Esta iniciativa foi assumida pelo hospital 
das Irmãs de São José, em colaboração 
com a Associação Católica de Saúde da 
Índia. (CHAI) 
Cuidado paliativo é uma abordagem 
que melhora a qualidade de vida dos 
pacientes que enfrentam doenças 
potencialmente fatais, através da 
prevenção e alívio do sofrimento 
por meio de identificação precoce e 
avaliação e tratamento impecáveis   
da dor e outros problemas físicos, 
psicossociais e espirituais. Também 
oferece suporte para suas famílias. 
Considera a morte como um processo 
normal, mas oferece um sistema de 
apoio para ajudar os pacientes a 
viver o mais ativamente possível até 
a morte. Também oferece um sistema 
de apoio para ajudar a família a lidar 
durante a doença do paciente e em 
seu próprio luto. Assim, o objetivo do 
“Pratyasha” é dar assistência holística 
aos pacientes gravemente doentes que 
necessitam de cuidados de enfermagem 
e apoio espiritual, psicológico e social. 
Oferece paz, conforto e dignidade aos 
pacientes com doenças em estágio final, 
proporcionando um ambiente tranquilo, 
calmo e familiar para o sofrimento e a 
morte. 
Também oferece e promove cuidados 
domiciliares para pacientes que 
recebem alta de Pratyasha e aqueles 
que são cuidados por seus familiares, 

incentivando o apoio da família e o 
envolvimento da comunidade. 
 “Pratyasha” conta com o apoio da 
Gerência e Funcionários do Hospital 
São José, bem como de muitos outros 
próximos e distantes.
Neste esforço colaborativo, 
atendemos a um bom número de 
pacientes que sofrem de câncer, 
derrame, úlceras diabéticas, HIV / 
AIDS. Alguns pacientes morreram 
quando estavam com a família, a 
quem são oferecidos aconselhamento 
e outros apoios.
Não muito tempo atrás, Raju, um 
homem solteiro de 30 anos de idade, 
pintor por ocupação, foi trazido para 
nossa unidade de Pratyasha Palliative 
com câncer que metastatizou seus 
gânglios linfáticos. Ele também sofreu 
outros problemas de saúde e ficou 
sem cuidados.

Sua mãe e duas irmãs eram analfabetas 
e desempregadas. A mãe pedia esmolas 
em um santuário e as duas irmãs fazem 
tarefas domésticas de meio período. 
Elas não tinham casa própria e estavam 
alugando um quarto onde viviam com 
medo de serem expulsas a qualquer 
momento devido ao não pagamento do 
aluguel. Elas vieram para saber sobre 
Pratyasha, através de folhetos que 
foram distribuídos na Gruta de Nossa 
Senhora.
Elas trouxeram Raju que foi banhado e 
barbeado e suas necessidades 
nutricionais, emocionais e espirituais 
foram atendidas. Aconselhamento e 
medicação de apoio foram dadao. 
Investigações básicas feitas. Ele morreu 
com dignidade duas semanas depois 
e Pratyasha assistiu ao seu funeral 
enquanto dava luto e apoio social à sua 
família.
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Intercâmbio Solidário                        
Eliel Benites – Professor 
indígena - Brasil

Ir. Josiane com  o professor Nilton  e algumas                                 
crianças tanzanianas 

O Professor Nilton Ferreira Lima, 
morador da Reserva Indígena 
Te’ýikue de Caarapó/MS, esteve 

presente no período de 12 de janeiro a 
09 de fevereiro de 2019 na comunidade 
Morogoro/Songea na República Unida 
da Tanzânia, no Continente Africano. 
A viagem objetivou compartilhar a 
experiencia de produção de alimentos 
através das técnicas tradicionais 
Guarani/Kaiowá e a implementação de 
estratégia metodológica de construção 
de projeto sustentável, para estimular a 
soberania alimentar do Povo Morogoro.  
O trabalho foi realizado na perspectiva 
da agricultura orgânica como: as 
técnicas de produção de compostagem, 
biofertilizantes (caldas), podas de 
árvores/frutíferas, produção de farinha 
e polvilho de mandioca e estudos 
sobre as fontes naturais de nutrientes. 
Esta viagem foi possível através da 
intermediação das Irmãs de São José: 
Irmã Mariaelena Aceti (por ocasião 
de sua visita as Comunidades do MS), 
Irmã Josiane Coelho Mota, missionária 
em Songea e Irmã Anari Felipe Nantes 
que atua na Aldeia Te’ýikue desde 
1997, quando iniciou a implantação 
da educação escolar indígena, onde 
buscava no currículo, o fortalecimento 
do saber tradicional e a autonomia 
política do povo Guarani e Kaiowá.
Na Escola Indígena Ñandejara, onde o 
professor Nilton leciona desde a sua 
mocidade, o currículo contempla 
espaços/lugares de aprendizagens 
como a Casa de Reza, Unidades 

Experimental e Viveiro de Muda. Na 
“Unidade”, como é conhecido, é um 
espaço de produção de alimentos 
através das práticas dos conhecimentos 
tradicionais em consonância com as 
novas tecnologias não indígena, onde 
os alunos sistematicamente aprendem a 
“lidar” com a terra, produzindo alimento 
de modo sustentável e saudável. 
Com a experiência, de viver em uma 
escola indígena diferenciada, com 
currículo intercultural e formado 
na área de Ciência da Natureza na 
Licenciatura Intercultural Indígena 
Teko Arandu/ Universidade Federal 
da Grande Dourados  (UFGD), Nilton 
obteve a possibilidade de realizar 
diálogo entre os saberes indígena e 
não indígena, “na prática”. Com essa 
bagagem teórico/prático do professor, 
possibilitou ir além-fronteiras da aldeia e 
do Brasil, divulgando e compartilhando 
as experiências, levando consigo as 
histórias de luta, resistências e sonhos 
do povo indígena Guarani Kaiowá, mas 

ao mesmo tempo, se encantando com 
outras culturas, enriquecendo o seu 
olhar e conhecimento.       
Nilton, ao se referir as Irmãs de São José 
que trabalham na Tanzânia, assim se 
expressa: “ tive a oportunidade de 
conhecer a missão das Irmãs junto ao 
povo de Songea e região através das 
Irmãs Valesca e Josiane. Os trabalhos 
por elas desenvolvidos na área de 
educação escolar, agricultura familiar 
e fortalecimento das mulheres buscam 
incansavelmente meios para ajudar as 
famílias na construção de um projeto de 
vida mais digna. Concluo dizendo que 
essa experiência maravilhosa despertou 
em mim a vontade de me preparar cada 
vez mais para contribuir na construção 
de um mundo melhor para se viver.”
O professor voltou para o Brasil com 
muita alegria e entusiasmo, levando 
adiante, o trabalho de formação sobre 
a temática Ambiente e Produção 
Sustentável, demandas crescentes e 
fundamentais atualmente.  


