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Muitos agradecimentos a Ir. Ieda Tomazini pelos 12 anos de serviço 

para o Centro Internacional 
 

   
 

Ir. Ieda Tomazini representou a Congregação de Chambéry no Conselho do Centro Internacional nos últimos 12 

anos. Ela viu muitos membros da diretoria e da equipe irem e virem, bem como muitas mudanças físicas e 

programáticas no Centro. Visto que ela está se terminando seu tempo de Liderança na Congregação este ano, ela 

também deixará o Conselho do Centro Internacional. Em sua reunião de setembro, o Conselho agradeceu a Irmã 

Ieda por seus serviços como presidente e membro do Comitê Executivo por vários anos com uma festa, um brinde 

de vinho espumante, 

uma camiseta com o tema Le Puy e um coração de renda e marcador. Irmã Ieda retornará ao ministério no Brasil. 

 
 

 A Diretoria do Centro Internacional se reúne em uma sessão híbrida de zoom  
 
 

 
 

O Conselho do Centro Internacional se reuniu de 17 a 19 de 

setembro com cinco membros pessoalmente e três membros 

do Zoom que não puderam estar presentes em Le Puy. 

Muito trabalho foi realizado, incluindo o anúncio dos 

programas de 2022, maior promoção desses programas, um 

novo enfoque do boletim informativo, várias decisões 

políticas e diretrizes publicadas para todos os participantes 

do programa, a fim de cumprir os regulamentos da Covid 

na França. Os membros do conselho também tiveram a 

oportunidade de experimentar nosso novo serviço de 

refeições, que avaliaram com resultados favoráveis.   
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2022     Programas Anunciados pela Diretoria do Centro Internacional  
 

Laudato Si – 12-18 junho 2022 
 

Apresentadoras:  Ir. Linda Buck, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Ela atualmente, trabalha 

no ministério da Formação Inicial e é psicoterapeuta e diretora espiritual. Ela dá conferências nas áreas de teologia, 

espiritualidade e psicologia. Mary Rowell é a diretora vocacional das Irmãs de São José no Canadá e professora de 

teologia na Universidade de Toronto. 

 

A Atitude Profética da Relação: As Duas Trindades como Modelo do Amor Dinâmico  
25 junho–2 julho 2022  
Refletiremos sobre a natureza profética de nosso chamado no mundo de hoje e aprenderemos como o amor 

dinâmico, da forma como é expresso pelas Duas Trindades, é modelo do nosso convite a viver em relação em 

nosso mundo ferido. É nesta abertura à relação que nós encarnamos o Amor Trino e participamos no processo 

de trazer o Deus vivo ao mundo.  
 

Apresentadora:  Ir. Linda Buck, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Ela atualmente, trabalha no 

ministério da Formação Inicial e é psicoterapeuta e diretora espiritual. Ela dá conferências nas áreas de teologia, 

espiritualidade e psicologia. 

 

Escutar o Pulsar do Coração do Criador Retiro – 2-9 agosto 2022  
Vamos explorar a história da criação, como nos é revelada hoje, do esplendor do universo à interdependência e 

interconexão de toda a vida em nosso planeta. Quais são os desejos mais profundos do Criador para nós neste 

momento? De onde nós viemos? Porque estamos aqui? O que devemos fazer? 
 

Apresentadoras: Ir. Bridget Pritchard é Irmã de São José de Annecy e mora no Reino Unido. Foi professora de 

Biologia. Atualmente é membro da Equipe do centro de espiritualidade no Ty Croeso, onde coordena dias de oração e 

retiros. Bridget trabalha com grupos paroquiais e de escolas, introduzindo uma nova consciência. Ir. Henrietta 

Curran, SSJA, mora no Reino Unido. É professora aposentada. Atualmente trabalha como coordenadora da Comissão 

Justiça e Paz da Congregação de Annecy. Ela deu muitas sessões sobre os tópicos acima, enquanto trabalhava com as 

líderes da JPIC da Índia, África e Inglaterra. Ela representa a Congregaçao das Irmãs de São José de Annecy no Fórum 

Global das Irmãs de São José.         

 

A Renda Ainda Não Está Pronta – 13-19 setembro 2022  
Desde então, em cada geração, o Espírito Santo tem despertado a presença compassiva de Deus nos corações 

das mulheres, a responderem às necessidades, sempre em mudança, do povo de Deus. Neste programa, as 

participantes entrarão em contato com e vão resgatar, mais uma vez, a força transformadora deste carisma em 

nosso meio e para o future. 
 

Apresentadora: Ir. Jane Delisle, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Jane veio, muitas vezes, a Le 

Puy-en-Velay, com Irmãs e equipes dos Sistemas de Saúde de Orange. 

 

Eficácia na Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios da CISJ – 24 setembro – 1 outubro, 2022  
Este programa oferece uma peregrinação para colaboradores na missão e proporciona uma experiência de 

imersão no espírito original e na dimensão global do carisma e da tradição espiritual das Irmãs de São José. Se 

você estiver ligado a um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José como administrador, membro da 

direção, ou apoiador, este programa é para você! 
 

Apresentadoras: Ir. Dolores Clerico é Irmã de São José da Philadelphia (EUA), com experiência nas áreas 

acadêmica, paroquial, diocesana e congregacional. Ir. Phyllis DiFuccia é Irmã de São José de Erie, Pensilvânia (EUA), 

membro das equipes de pesquisa da Federação dos Estados Unidos sobre as origens das Irmãs de São José.  
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Irmãs de São José ao Redor do Mundo 
 

 
 

 

 

• Acabar com o uso desnecessário de água engarrafada em nossas instalações, reconhecendo que as águas 

da terra não são uma mercadoria a ser vendida. 

• Garantir que água potável e saneamento estejam disponíveis para todos, como um direito humano. 

Globalmente, 2 milhões de pessoas contaminaram a água devido à pobreza e à má gestão do governo. 

• Promover serviços de água e esgoto com financiamento público, propriedade e operação. 

Clique aqui para recursos sobre a Comunidade Azul 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITÁLIA – Domingo, 4 de julho foi um dia 

histórico. Às 18 horas, na basílica de San 

Maurizio, em Pinerolo -Turim, foi realizada 

uma solene celebração eucarística com a 

cerimônia oficial de fusão da Congregação 

das Irmãs de São José de Pinerolo com a de 

Chambéry. 

 

ESTADOS UNIDOS – As irmãs Mary Jo Curtsinger, Marianne Race, 

Mary Pung, Jackie Schmitz e Rita Ann Teichman foram voluntárias no 

Centro de Ajuda Humanitária das Instituições de Caridade Católicas/ 

Catholic Charities Humanitarian Respite Center, em McAllen, Texas, 

em abril passado. Elas estavam entre várias Irmãs que, nos últimos anos,  

trabalharam em abrigos para migrantes ao longo da fronteira Estados 

Unidos -México. Atualmente, elas estão pressionando os legisladores 

para mudar a política de imigração dos Estados Unidos com base em 

suas experiências e conhecimentos de fronteira em primeira mão. Clique 

aqui para ver a história delas no Global Sisters Report, um projeto do 

National Catholic Reporter. 
  

CANADÁ – Em 2017, as três congregações da Federação Canadense das Irmãs de São 

José se tornaram uma Comunidade Azul, ou seja, aquela que protege a água como 

um bem comum e um direito humano. “Como seres humanos, temos uma relação com 

a água como um dom sagrado que sustenta a vida”, afirma Paul Baines, coordenador 

do projeto. O Conselho de Canadenses iniciou o projeto Comunidades Azuis, no qual 

as irmãs se comprometeram a se empenhar para: 

 

As Irmãs de São José oram pela paz e pela cura em nosso mundo 

Em meio às desgraças mundiais de incêndios violentos, tempestades torrenciais, furacões, terremotos, agressão 

e violência, durante uma hora tranquila no sábado, 28 de agosto, centenas de Irmãs de São José e LLPPs em 

todo o mundo estabeleceram um período de reflexão e oração pelo bem de nossa amada Terra e seus povos. 

 

A Congregação de Chambéry internacional planejou e coordenou a hora de oração usando citações da encíclica 

Fratelli tutti do Papa Francisco. As leituras e orações eram faladas em várias línguas: italiano, francês, português, 

inglês, com música nessas línguas e também cantadas em urdu. Para enfocar a reflexão, a hora foi dividida nos 

tópicos citados na encíclica: Amizade Social, Prevendo e Engendrando um Mundo Aberto, Um Melhor Tipo de 

Política, Um Coração Aberto para o Mundo, Diálogo e Amizade na Sociedade; Caminhos de Encontro 

Renovado; e Religiões a Serviço do Nosso Mundo. Cada foco continha breves declarações, orações e canções. 
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Calendario mundial para orar en setembro-outubro 
 

A Família Global de São José inclui 11.000 Irmãs, 5.666 LLPPs, 34 agrégées e 26 pessoas que transmitem o carisma em 

52 países. Cada semana de cada mês, um país diferente é apresentado para que possamos estar unidos em oração para 

ouvir o coração do mundo e orar pelas pessoas e seus ministérios em um determinado país. Muito obrigado à Federação 

das Irmãs de São José do Canadá pelo calendário. 

 

Setembro

Irmãs de São José – Papua Nova Guiné Semana 1 

Irmãs:   

LLPPs:  0 

Línguas:  inglês 

Congregações:  Chambéry 

 

 Irmãs de São José – Peru      Semana 2 

 Irmãs:  25 

LLPPs:  23 

Línguas:  espanhol 

Congregações:  Canada, Carondelet-USA 

 

Irmãs de São José – Porto Rico     Semana 3 

 Irmãs:  9 

LLPPs:  0 

Línguas:  espanhol 

Congregações:  Brentwood-USA 

 

 Irmãs de São José – Romênia   Semana 4 

 Irmãs:  6 

LLPPs:  0 

Línguas:  romena 

Congregações:  Cuneo, Aosta 

 
 

 

 

Poema: De Rendeiras a Cuidadoras 
Ir. Laveena D’Souza, Província de Tanmaya / Índia 

 

Ouçam vocês, descendentes de rendeiras 

Você não percebe, você! Ó grandes cuidadoras? 

Qual é a sua visão, qual é a sua missão? 

Não se esqueça, a comunhão é o seu carisma 

 

Dupla união total consigo mesma, com os outros 

Com Deus e com a criação é o que importa 

Todos os dias, em todos os lugares a vida se mistura neste 

mistério 

Com sua vida, vamos aumentar esta grande história 

 

Humildade, simplicidade, escondimento e caridade 

Deixe suas intenções serem polidas na pureza 

Magis, amplie sua tenda, Encarne com alegria 

Palavras-chave para viver a fusão do Reino 

 

Máximas, Constituição, Carta Eucarística e Pequeno 

Projeto 

 

 

 

Para levar uma vida digna deste Pequeno Projeto 

Partilhe o seu coração e a ordem da casa 

Uma partilha genuína para uma amizade duradoura 

 

Comunidade imersa no Espírito e conectada com o mundo 

Consagradas às Trindades Incriadas e Criadas 

Juntando-se a Maria em seu Fiat, encontrando em José o 

cuidado fraterno 

Esvazie-se para ser preenchida com Jesus para proclamar o 

'Grande Amor de Deus' 

 

Paixão por Cristo, compaixão pela humanidade 

Viva uma vida de serenidade tecendo as rendas da 

diversidade 

Faça as pazes com o Criador e com a criação 

Assim, torne a sua vida um grande celebração

 

 

Outubro 

Irmãs de São José - Senegal 

Irmãs:  24 

LLPPs:  40 

Línguas:  francês, inglês, seneglese 

Congregações:  Institute, Annecy, Lyon 

 

Irmãs de São José – Sri Lanka 

Irmãs:  11 

LLPPs:  10 

Línguas:  inglês 
Congregações: Lyon 

 

Irmãs de São José - Suécia 

Irmãs:  2 

LLPPs:  6  

Línguas:  português, sueco 

Congregações:  Chambéry 

 

Irmãs de São José - Suíça 

Irmãs:  4 

LLPPs:  50 

Línguas: francês, italiano, alemão 

Congregações:  Cuneo, Lyon 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.csjfederation.ca/
https://www.csjfederation.ca/
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