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Editorial
“Encarnar o Amor com alegria”
Querida leitora, querido leitor! Estamos nos
aproximando de um tempo especial: Advento, Natal,
Ano Novo. Tempo para, entre outras coisas, renovar
nossas esperanças, alegrias e a fé no Deus que se
encarna por Amor. Neste tempo sagrado, chegamos
até você com mais um número da Revista das Irmãs
de São José de Chambéry Brasil/Bolívia. Que ela nos
ajude a mergulhar na missão de comunhão realizada,
vivenciada em nossa Província e Congregação. E
assim, louvar a Deus, pois, Ele realiza maravilhas por
meio de nosso ser e agir.
Inicialmente, o Conselho Provincial traz uma
pergunta: “Como posso ser batizado/a e enviado/a
em missão no mundo?” Como Irmãs de São José,
somos portadoras de uma herança audaciosa e o
desafio é realizá-la em todas as fases da vida. Irmã
Sally, superiora geral, no texto seguinte, convida a
estarmos em comunhão com o Conselho Amplo 2020,
que abordará o tema “Encarnar o Amor com alegria”.
Nas sessões da partilha do Carisma e presença
a serviço, encontramos experiências diversas dos
núcleos, comunidades, cursos, a visita dos peregrinos
franceses, e são apenas algumas partilhas do que
foi vida, convivência, aprendizado no decorrer do
semestre.
Algo que nos impulsionou neste tempo foi o
Sínodo para a Amazônia. Trazemos como reflexão
e para oração dois textos sobre o tema, além de
experiências como a de Goiânia, que ajudam a tomar
consciência e desenvolver práticas do cuidado com
a vida.
O SAV vem com a novidade que será o Ano
Vocacional em 2020. Outros acontecimentos
importantes para o ano que se aproxima são: o VII
Seminário das Congregações de São José na América
Latina e Caribe que ocorrerá em Itu, a Campanha da
Fraternidade e o já mencionado Conselho Amplo da
Congregação, entre outros.
Trazemos ainda comunicações sobre a formação,
filantropia, Leigos e Leigas do Pequeno Projeto.
Como vemos, a revista está rica em partilhas,
experiências e conteúdo. A missão, encarnada na vida
e regada com fé é compartilhada com alegria.
A todos uma ótima leitura e Boas Festas!
Irª Eliana Aparecida dos Santos

Palavra do Conselho Provincial

Somos portadoras/es de uma herança
audaciosa!
“Não tenhais medo de
ser poucas, mas sim
de ser insignificantes,
de deixar de ser luz
que ilumine quantos
estão imersos na ‘noite
escura’ da história. Aliás, tende medo: temei
deixar de ser sal que
dê sabor à vida dos
homens e das mulheres
da nossa sociedade.
Trabalhai incansavelmente para ser sentinelas que anunciam a chegada da
alvorada; para ser fermento onde estiverdes e com quem
vos encontrardes, embora isto, aparentemente, não vos
traga vantagens tangíveis nem imediatas. Há muitas pessoas que precisam de vós e esperam por vós. Pessoas
que têm necessidade do vosso sorriso amigo que lhes
restitua esperança; do amparo das vossas mãos ao longo do seu caminho; da vossa palavra que semeie esperança nos seus corações; do vosso amor à maneira de
Jesus, que cure as feridas mais profundas causadas pela
solidão, pela rejeição e pela exclusão” (XXI Assembleia
da União Internacional da Superioras Gerais, 10/05/19,
Roma).
Sob o olhar de nosso fundador Pe. João Pedro Médaille, possamos ser fiéis na construção de um mundo onde
reina o amor, a paz, a justiça, a solidariedade, o cuidado
com a vida e nossa Casa Comum.
Que a humanidade de São José nos ensine a ter coragem e criatividade para resgatar a vida em todas as situações.

Percorrendo a história de 369 anos das
Irmãs de São José de
Chambéry, com o olhar
de fé e de esperança,
encontramos inspiração
nos inúmeros testemunhos de Irmãs e Leigas/
os que fizeram suas
travessias missionárias.
Encontramos também
sinais do dinamismo
do carisma de unidade, compromisso com a vida, movimento de expansão
e unificação, passagens pela morte que desabrocharam
para maior vida... Somos portadoras/es de uma herança
audaciosa!
Hoje, entre luzes e sombras no contexto cultural em
que vivemos, em que a diversidade tem sido motivo de
perseguição, teçamos laços de comunhão, porque tudo
está interligado como se fôssemos UM. Portanto, o convite é reavivar nossa consciência batismal, descentrando-se para ir às periferias, tendo nosso olhar fixo em
Jesus de Nazaré, nos valores do Evangelho e no legado
do Carisma.
Como posso ser “batizado/a e enviado/a em missão
no mundo”? Independente da nossa idade, condições
físicas ou limites pessoais somos missionários/as em
todas as fases da vida. Podemos oferecer nossa oração
perseverante, participar de campanhas em prol do trabalho missionário, acolher quem chega em nossa casa,
que necessita de escuta, atenção e orientação. Podemos, também, apoiar os que sentem o chamado para se
deslocar às periferias geográficas, sendo presença do
consolo, ternura e carícia de amor de Deus.
O Papa Francisco nos convida a voltar ao essencial para que o futuro seja repleto de esperança:

Conselho Provincial
Irª Katia Rejane Sassi, Irª Elisa Fátima Zuanazzi,
Irª Gertrudes Salette Beal, Irª Maria da Consolação Rocha Coelho e
Irª Maria da Gloria Fernandes Oliveira.
Curitiba/PR
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No Projeto de Deus, o “Pequeno Projeto”

Partilha do Carisma

Encarnar o Amor com Alegria
Conselho Amplo 2020

O Conselho Geral sediará o Conselho Amplo 2020 em
Roma, Itália, de 12 a 25 de janeiro. Nossa Congregação
tem Conselhos Amplos duas vezes durante cada mandato de seis anos do Conselho Geral. O objetivo dessas
sessões é refletir, com as Provinciais e Coordenadoras
das Províncias, Regiões e Missões, sobre como a vivência das decisões tomadas no Capítulo Geral anterior está
se realizando. Também é hora de pensar na preparação
para o próximo Capítulo Geral, que será em outubro de
2021 no Brasil.
Algo novo para este Conselho Amplo é que as Conselheiras Provinciais e Regionais ou os membros das
equipes de coordenação também estarão participando.
Os estilos de liderança em nossa congregação mudaram
ao longo dos anos e o objetivo é que cada Conselho
trabalhe em equipe o máximo possível e compartilhe as
responsabilidades. O Conselho Geral acredita que a presença das equipes permitem-lhes receber as mesmas
informações e fazer parte das reflexões e discussões
sobre os vários tópicos importantes. Também oferece
às Conselheiras a chance de conhecer outros membros
dos Conselhos e as realidades dos outros países. Quanto mais nos conhecemos no nível congregacional, mais
podemos operar como um corpo. Cerca de 50 de nossas
líderes estão participando desta sessão.
O tema do Conselho Amplo é Encarnar o AMOR com
alegria. Enquanto o Conselho Geral refletia sobre um
tema, várias ideias foram mencionadas. Continuamos voltando às palavras atraentes, envolventes, alegres, amorosas e generosas. Como o encontro ocorre logo após
a época do Natal, optamos por focar na Encarnação e
depois decidimos a frase Encarnar o AMOR com alegria.

A Encarnação é um dos mistérios fundantes da nossa Espiritualidade e Carisma. É fundamental para nossa
fé revelar que Deus continua tendo um relacionamento conosco e que Jesus, vindo como humano, cumpre
a aliança de Deus conosco. Encarnar significa assumir
a forma humana, isto é, Jesus sendo encarnado como
homem. Encarnar também significa viver com qualidade.
Como líderes, todas nós devemos nos esforçar para
ser uma personificação viva do amor de Deus.
Encarnar o amor que Jesus tem por nós, somente
é experienciado por outros na maneira como lideramos e acompanhamos nossas Irmãs e Leigas e Leigos
do Pequeno Projeto. Elas/eles têm uma experiência de
nos perceber como amor encarnado? Que qualidades
são necessárias para uma líder viver esse amor encarnado? O que precisamos abraçar e deixar de lado para
conseguirmos isso? Como esse estilo se relaciona com
autoridade e poder? Essas perguntas e outros temas
relacionados serão explorados em relação aos vários
tópicos do encontro.
Esperamos que o Conselho Amplo seja uma experiência de esperança, de nova vida e apoio às nossas líderes, bem como oferecer uma nova visão sobre questões
críticas para o futuro, quando juntas discutirmos o Capítulo Geral. Teremos facilitadores sobre liderança global
e vida intercultural. Discutiremos, entre outros tópicos,
sustentabilidade da missão, autoridade versus poder,
governança e novas estruturas e formação em todas as
fases da vida. Somos gratas pelas orações de todos que
nos acompanham nesta jornada.
Irª. Sally M. Hodgdon
Superiora Geral/ Roma
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A esperança e a fé sempre abrem novos
horizontes - Comunidade Ousadia - Manaus
Nossa comunidade ‘Ousadia’ nasceu e foi batizada
no dia 28 de maio de 2019. Está inserida no bairro São
Raimundo, localizada na zona oeste de Manaus/AM, quase toda cercada pelo Rio Negro. Constituem a comunidade as Irmãs: Aldenora Martins e Maria Ana Pinto.
Na Paróquia, nossa missão é ser presença nas celebrações, eventos, nas novenas e terços que acontecem
nas casas das famílias. Outro local onde atuamos é na
Cáritas Arquidiocesana, que é uma entidade de promoção e atuação social. Ela tem por objetivo a defesa dos
direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto
aos excluídos/as em defesa da vida e na participação
solidária, no desejo de construir uma sociedade justa,
igualitária e plural, de forma especial com os venezuelanos que estão em situação de vulnerabilidade. Nestes
últimos 15 meses, a Cáritas já atendeu mais de 10 mil
refugiados.
Irmã Aldenora Martins ajuda como voluntária nas
inscrições de cursos, entregas de certificados, acompanhamento de oficinas dos cursos diversos que a Cáritas
oferece para os venezuelanos. Participa de um grupo
de Promotores Comunitários, formado por oito venezuelanos, um haitiano e uma brasileira. Tem por finalidade
ajudar as famílias que vivem nas ruas ou nos aluguéis
sociais. É uma riqueza participar desse grupo que se
preocupa em dar as orientações necessárias às pessoas. Também oferece trabalhos manuais para um grupo
de mulheres e homens, em um Abrigo que atende vários
migrantes venezuelanos e cubanos.
Irmã Maria Ana, ajuda como voluntária na parte da
triagem (primeiros encaminhamentos para a Assistência Social, Advogada ou outros Órgãos Públicos). Sendo
presença também na escuta e outras orientações.
Juntas participamos de palestras ligadas direta ou
indiretamente com os migrantes: seminários, ações
sociais, formações diversas.

Não faltam desafios. Cada dia, novos venezuelanos chegam a Manaus em busca de trabalho, moradia
e outras ajudas. Isso aumenta a demanda para novas
travessias, mas é preciso passar para “outra margem”. A
esperança e a fé sempre abrem novos horizontes. Esta
missão que estamos assumindo como Congregação, nos
lança cada dia para a defesa e promoção da vida, da
justiça e da construção da sociedade do Bem Viver.
Irª Aldenora Martins e Irª Maria Ana Pinto - Manaus/ AM
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A Renda ainda não está terminada
O gosto pelo Arquivo é algo
que podemos desenvolver
com o passar do tempo.

Arquivista: Uma Arte em Escrever a História
olhar para o futuro, com novos horizontes, ainda que
sejam distantes, mas sonhados, planejados e embasados nas experiências das Irmãs pioneiras que nos presenteiam com um legado que enche de orgulho.
Cada Irmã e ou Leigo, Leiga do Pequeno Projeto
(LLPP) é responsável para guardar e escrever a história, para que não se percam fatos importantes e assim,
no futuro, se possa saber com certeza que estes fatos
aconteceram e quem foram os reais atores. Uma geração sem memória é um povo sem história.
“O que devemos fazer como arquivistas?” O papel
da arquivista é sentir-se responsável, pois, escrever e
guardar a história é fazer memória. É um dom particular
que devemos resgatá-lo, para continuarmos o Pequeno
Projeto que já foi iniciado. Ao mesmo tempo, desenvolve o gosto e motiva a paixão pela história. Esse tempo é importante. Embora sejamos de lugares e línguas
diferentes, somos Irmãs de São José, o dom do Carisma
e Espiritualidade nos une. Também é necessário conservar, deixar registrado o que existe e fazer a história
acontecer no tempo presente para construir o futuro.
A história pode ser contada através de diferentes
tipos de arquivos: Escritos, visuais, sonoros. Escritos:
livros escritos com a síntese da vida das Irmãs, documentos, memória da Congregação, atas de assembleias,
capítulos, reuniões; Visuais: fotos, vídeos e objetos;
Sonoros: músicas, relatos.

Aconteceu em Puy, França, de 29 julho a 2 de agosto de 2019, no Centro Internacional de Espiritualidade, o
encontro com o tema: “A importância dos Arquivos para
continuar a História”. Participaram Irmãs de 11 Congregações de São José, provenientes de 10 países, num total
de 17 participantes. Entre elas, três tradutoras e duas
assessoras, Irmãs do Instituto São José, da França. Pela
província do Brasil participaram as Irmãs Nadalina Perondi, Adelide Canci e Maria Elisabete Reis como tradutora.
O curso foi muito dinâmico. Estudamos textos que
fazem parte de nossa história, visitamos lugares históricos e memoriais, que são arquivos que trazem a história
da fundação da Congregação. A cenografia foi organizada pelas Irmãs do Instituto São José e é um lugar
para beber na fonte de nosso Carisma, Espiritualidade e
História. Visitamos também o arquivo que conta sobre o
caminho de Compostela.
Contar a história nas mais variadas formas, seja ela
através de arquivos, visual e ou sonora, é uma arte que
requer muito cuidado e amor pela Congregação. Ela
pode ser esquecida se nós não a contarmos. Mas, não
basta contá-la, é preciso ser fiel aos fatos, para bem
repassá-los às futuras gerações. Dessa forma, poderão
ter a real situação do momento em que nós vivemos, o
aqui e agora. Caso contrário, eles podem cair no esquecimento ou não retratar a realidade.
Somos imensamente gratas, pois, fazer parte deste
grupo de estudo nos proporcionou desenvolver ainda
mais o gosto pela história e buscar meios que proporcionem deixar o real da vida vivida, da história escrita no
hoje de nossa missão. Momentos de muitas mudanças,
de transições, de integração e unidade. Momento sagrado que leva a perceber que Deus continua trabalhando nos corações abertos que se dispõem a caminhar e
reescrever uma nova história da Congregação. Viver o
presente, fundamentado no passado, lançando um novo

Irª. Adelide Canci - Vacaria/RS
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vida das pessoas que, mediante o testemunho e a Fé
das nossas irmãs, se sentiram tocadas e seguiram a vida
com Fé e Esperança em Jesus Cristo. Conhecemos a casa
mãe em Chambéry e a primeira residência, num sobrado.
Despertou-nos um sentimento de alegria e Unidade, pela
história de vida e missão das Irmãs. Hoje, após tantos
anos, observamos os degraus desgastados com o tempo,
retratando a vida colocada a serviço do povo mais necessitado, com marcas de amor e doação vividas no nosso
Carisma.
Como a renda ainda não está terminada, somos corresponsáveis com a continuidade de tecê-la, pelo nosso testemunho de vida, em vista de novas gerações.
Salientamos a riqueza da experiência de poder conviver
com irmãs de diferentes culturas e línguas, bem como o
aprofundamento de nossa espiritualidade e o exercício
de cada dia de procurar viver a simplicidade e humildade
que nos caracterizam como Irmãs de São José.
O Carisma da Irmã de São José é de Comunhão. A
unidade acontece no amor, porque Deus é amor. Padre
Médaille se refere ao amor dizendo que o amor modela
e forma, o amor cria relações. A unidade procede do
relacionamento. Nós, Irmãs de São José, reconhecemos
a unidade na Trindade e Padre Médaille procurou ensinar
às mulheres daquela época e, a nós hoje, que o AMOR é
atraente. Somos chamadas a viver a mística do Amor e
ser este amor inclusivo, o amor que se entrega ao aniquilamento.
Nosso carisma é uma explosão de vida e nos impulsiona profundamente a renovar nosso elã missionário,
fortalecendo nossa fé e nosso sentido de pertença a
Congregação.

Compartilhamos a grande alegria de conhecer as origens de nossa Congregação, Irmãs de São José o chão
sagrado que nossas antecessoras pisaram e o caminho que
percorreram dando testemunho do Carisma de Comunhão.
O curso aconteceu no Centro Internacional – Federação das CISJ – Le Puy em Velay – França, nos dias 09 a
15 de setembro de 2019. O tema, com o título - A renda ainda não está terminada, foi assessorado por Irmã
Jane Delisle, CSJ. Éramos oito irmãs participantes, sendo
quatro brasileiras: Elena Maria Miotto, Elezenira Maria de
Jesus, Vilma de Oliveira e Tereza Katafesta; três indianas e uma africana. A semana do curso foi também muito
significativa e de grande importância para a nossa vida,
onde pudemos mergulhar com intensidade na fonte primitiva do berço da Congregação. Neste espaço onde as
irmãs doaram a vida, percorremos a trajetória, sentindo e
fazendo memória da vida, que hoje se perpetua no mundo todo. A herança tecida foi o caminho iniciado e que
hoje somos desafiadas a dar continuidade com audácia
na Missão que nos é confiada em qualquer lugar onde
estivermos.
Na primeira semana de setembro de 2019, realizamos visitas neste chão sagrado em Chambéry e outros
lugares onde nossas irmãs viveram e doaram suas vidas.
Sentimos gratidão pelo amor misericordioso de Deus, na

Irª Elena Maria Miotto - Miguel Calmon/BA
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Peregrinação ao Monte Saint Marcel
(Tarentaise-Savoie-França)

Era uma manhã chuvosa do mês de agosto 2019, verão na França.
Acordamos cedo, pois nossa peregrinação, neste dia, era nas montanhas
de Moûtiers, Monte Saint Marcel. Andamos até a cidade de Moûtiers. Lá
a senhora Myreille Laroy Deschamps, acompanhada de seu inseparável
cachorrinho, nos esperava para irmos até a montanha. Após subirmos
por uma estrada que contornava a montanha, chegamos à pequena vila
de Montmagny, onde o senhor Lucien Deschamps também nos esperava.

Deus viu, ouviu e desceu para
livrar o Seu povo (Ex 12,40-41).

Interior da igreja onde foi batizada Madre Justina Inês

Juntos, fomos até a pequena capela onde Madre Justina Inês foi batizada e ia com seus pais e familiares rezar. As duas pessoas, Myreille e
seu irmão Lucien, são seus sobrinhos bisnetos. Com eles, colocamos um
quadro de Madre Justina Inês na pequena capela que viu e testemunhou
uma grande vocação crescer e a história de uma grande família ser escrita. E juntos suplicamos a intercessão de Justine Ignes. Sim, em francês,
por que nós estávamos na casa dela!
Aquela pequena capela, no alto da montanha, conta uma história,
guarda segredos, fala através dos antigos móveis que estão guardados
no seu interior. Quanta alegria, lágrimas, dúvidas, indecisões, certezas,
revelações, silêncio, um chamado. Talvez uma despedida, um adeus,
uma partida! Aquela pequena menina partia, mas ninguém imaginava
a grande mulher que seria na Congregação, em terras estranhas, além-
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Café na casa dos familiares de Madre Justina Inês

Igreja onde foi batizada Madre Justina Inês

-fronteiras, entre o povo gaúcho, o povo brasileiro. Com certeza, já demonstrava essas atitudes junto às irmãs francesas,
motivo pelo qual foi enviada em missão.
Da França para Garibaldi – Brasil, Madre Justina trazia em
seu coração a lembrança daquela pequena vila, no alto da montanha. Curtia silenciosamente a saudade daquelas lindas paisagens de Saint Marcel, que a viu nascer, da família simples e
humilde que vivia na montanha e lhe dera todos os ensinamentos que uma família cristã dava aos seus filhos. Ensinaram-na a
escutar a voz de Deus que ecoava em seu coração.
Ah se esta montanha falasse, se aquelas pedras, paredes,
as cadeiras, os quadros, o banquinho, a cantoria, o espaço
onde os homens ficavam para rezar, porque não podiam ficar
juntos com as mulheres, falassem! Tudo é igual, ainda são as
mesmas e os mesmos objetos! Se nos dissessem algo, o que nos
diriam? A emoção não cabia em nosso coração e nos perguntávamos sobre esta Madre, seus pais, familiares e vizinhos. A roseira
com lindas rosas ao lado da capela, onde dona Myreille cuidadosamente tirou um ramo e nos presenteou. Parecia que era a
Madre Justina que estava agradecendo a visita à pequena capela.
Uma sensação de alegria, de paz, parecia um sonho, algo difícil
de expressar. Uma certeza: tudo era muito real, era verdade.
Rezamos e pedimos a Deus pela Congregação, nossa missão,
nossos familiares e familiares da Irmã. Mas, nossa peregrinação
continuou ainda pela pequena vila, (hoje quase tudo vendido aos
ingleses que fazem desta vila um espaço de férias), que fica junto
à pequena capela! Tomamos um delicioso café, na casa do senhor
Lucien Deschamps, uma sensação de estarmos na casa da Madre
Justina. A neblina, a chuva e o aconchego da família faziam ecoar
em nossos corações uma sensação de estar junto a quem muito fez para nós, pela Congregação no Rio Grande do Sul, Madre
Justina.
Seguimos nosso caminho descendo a montanha. Fomos rezar
no cemitério onde estão sepultados os familiares da Madre Justina Inês. Lá nos despedimos dos familiares que nos acompanhavam e continuamos nossa peregrinação e eles seguiram por outro
caminho.
Então, fomos até cidade de Moûtiers conhecer a Catedral de
onde as Irmãs partiram para Garibaldi. Rezamos e procuramos
imaginar a cena das jovens irmãs recebendo o envio, a despedida
de seus familiares, o que se passava no coração e na mente de
quem partia para enfrentar 30 a 40 dias de viagem, na incerteza
de que iriam chegar em Garibaldi. Somente a luz da fé lhes dava
certeza de que Deus as estava conduzindo pelo melhor caminho.
O resto tudo ficava para traz.
Visitamos a Casa-Mãe onde viviam, rezavam e partilhavam a
vida e missão. A porta ainda é a mesma; no alto, São José! Ele
deve ter acenado quando as Irmãs passaram por lá pela última
vez. A escada também ainda é a mesma. O local onde tinham a

Casa de onde partiram as irmãs de Moûtiers para Garibaldi /RS

horta, o pátio e, aos fundos, o rio que emite uma melodia com o
barulho de suas águas, parece querer nos contar uma história,
de alguém que partiu para nunca mais voltar, mas que honrou
estes lugares, pela história que escreveu junto ao povo gaúcho e
à Congregação.
Mais adiante, paramos no cemitério de Moûtiers, para rezar
nos jazigos onde estão sepultadas, aproximadamente, duzentas
irmãs francesas e brasileiras. Sim, Irmãs brasileiras que foram
como missionárias, na França, e se doaram até a morte naquela
missão. Ali descansam em paz aquelas pioneiras que escreveram
a história da Congregação, uma história de 369 anos e que continua até nossos dias: uma semente plantada em solo muito bem
preparado e regado que deu força e vigor. Seus frutos continuam
pelo mundo, com o mesmo sabor, brotando a cada dia, surpreendendo e mostrando que o Espírito Santo sopra e conduz, basta
deixar-se seduzir.
Um dia é curto para fazer esta peregrinação! Um coração e
uma mente são pequenos demais para guardar tudo o que vimos,
tudo o que vivenciamos, tudo o que descobrimos e, em especial,
tudo o que aprendemos sobre nossa Congregação.
Talvez não se encontre palavras para expressar o que foi esta
peregrinação, para dizer quem foram nossas Irmãs, o que fizeram, de onde partiram e onde chegaram. Talvez nós possamos
deixar uma história, para as futuras gerações que orgulhe a todos
como nós nos orgulhamos delas.
Deus nos surpreendeu com um presente inimaginável, nos
conduziu pelos caminhos onde nossas antecessoras e o fundador
da Congregação pisaram, fizeram história, concretizaram o Carisma e a Espiritualidade, ali, sim, foi ali que tudo começou. Hoje nós
podemos dizer: nós vimos, nós testemunhamos, foi ali que tudo
começou! O alicerce é Deus, nós somos os instrumentos. Elas
foram e nos deixaram o legado de vida e amor. É só continuar com
o mesmo elã missionário na realidade de hoje.
Saint Marcel, 7 de agosto de 2019
Irª. Adelide Canci - Vacaria/RS
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Núcleo São José Partilha da
Espiritualidade
Em maio de 2019, houve um encontro promovido pela
Coordenadora do Núcleo São José, Irmã Rosangela Steffenon e deste brotou nas Irmãs o desejo de aprofundar,
vivenciar e partilhar nossa Espiritualidade. Foi marcado o
primeiro encontro e as Irmãs Marcela Mussatto e Therezinha
Zandoná assumiram o início deste processo. No primeiro
encontro, foi aprofundado o tema Espiritualidade de comunhão segundo a pedagogia de Jesus, seguindo três grandes
linhas:
1. Comunhão de pessoas: só o amor ágape identifica
alguém como discípulo (a) de Jesus. Eu vos dou um
mandamento Novo... (Jo 13,34-35)
2. Comunhão de Projetos: em torno do projeto, as pessoas unem esforços, capacidades e energias para alcançar os objetivos ou metas. (Mc 3,34-35)
3. Comunhão espiritual: como força transcendente do
amor, da verdade, da justiça do grupo.
Com dinâmicas e de forma orante, foram aprofundadas
as características da espiritualidade saudável: mistagógica,
libertadora, criadora, encarnada e holística. Essa espiritualidade se expressa na qualidade de relações, no despojamento conforme Fl 2,5ss. e no serviço gratuito. (Jo 13,1-15)
As Irmãs participantes demonstraram grande interesse
na continuidade, expressando que precisamos adentrar na
nossa espiritualidade e vivenciá-la no cotidiano. Por isso, no
encontro seguinte, refletimos e rezamos as raízes inacianas
de nossa espiritualidade. Santo Inácio no encontro pessoal
com Jesus, ficou totalmente seduzido por Ele. A experiência

para Inácio se torna fonte que sacia todos os desejos, se
torna força que dinamiza toda atividade e fogo sagrado que
alimenta a “mística de serviço”.
Houve uma apresentação usando diversas dinâmicas,
aprofundando as características da Espiritualidade inaciana,
contida em nossos documentos:
1. Solidariedade;
2. Descoberta do mundo dos desejos;
3. Busca da maior glória de Deus;
4. Caminho para as profundezas do nosso ser;
5. Viver nas “fronteiras” da Igreja e do mundo;
6. Êxodo da estreiteza do próprio ser à largueza do
coração;
7. Ser contemplativa na ação.
Avaliando, o grupo sentiu-se fortificado e constatou
necessidade de continuar o aprofundamento e vivência na
comunidade. Testemunhou a necessidade de alimentar a
vida espiritual e apostólica. Sendo assim, no término das
atividades foi proposto o tema para o próximo encontro:
Missionariedade.
No dia 22 de setembro, o Núcleo São José teve a alegria
de contar com a presença da Conselheira Provincial, Irmã
Maria da Glória Fernandes Oliveira, que dirigiu palavras animadoras e desafiadoras, lembrando que, desde a origem, a
Congregação se caracteriza por ser missionária. Logo após
ouvimos a partilha da experiência do estágio das Noviças:
Maria Duran, Eunice Cordeiro de Souza e Lenimar S. Ramalho. Percebemos a vibração e o desejo de prosseguir na
caminhada. E ainda nos alegramos com mais uma noviça
que veio somar conosco: Franceli de Lima Bernardes.
Estamos em clima de Sínodo do Amazonas. As Irmãs
Iraci Cirino dos Santos e Rita Tessaro fizeram uma breve
apresentação sobre o Sínodo e os desafios em acompanhar
e nos engajar em ações concretas.
Ao concluir, as Irmãs demonstraram o desejo de dar continuidade aos encontros no próximo ano, pois muito ajudam
na vivência pessoal, comunitária e apostólica. Irmã Maria da
Glória dirigiu palavras de estímulo e abençoou as presentes.
Irª. Marcela Mussatto e Irª. Therezinha Zandoná
Lagoa Vermelha/RS
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Irmãs de São José da França para o Brasil!
Uma Missão Sem Fronteiras que se
repete até os dias de hoje

Alguns familiares da terceira, quarta geração das irmãs,
querendo conhecer e desfrutar da missão das irmãs religiosas que vieram ao Brasil trazer e difundir a palavra
de Deus.
O Hospital Nossa Senhora da Oliveira e as irmãs de
Vacaria tiveram a alegria de recebê-los nos dia 27 e
28 de outubro. Foi grande nossa emoção, não temos
palavras que expliquem o que sentimos. Irmãs e povo
representando a comunidade que no passado recebeu
as Irmãs. Hoje, nós recebendo, contando e mostrando
aos seus conterrâneos e parentes o que essas jovens e
missionárias fizeram em terras brasileiras.
As horas e os dias passaram rápidos. As Irmãs e
comunidade que os acolheram desejavam que este
momento de graça, de luz, de alegria, de partilha, de
conhecimento cultural e de emoção não se concluísse.
Muito obrigada, Irª Dominga Zolet, por nos representar junto aos franceses, pela brilhante e inspiradora
ideia desta viagem! Obrigada aos dois sacerdotes e a
cada peregrino missionário. Que esta troca, partilha e
convivência se repita outras vezes. Hoje, sentimos e reafirmamos que Deus continua agindo nos corações generosos que saem de si mesmos para que outros tenham
mais vida. A missão de vocês é sem fronteiras, assim,
como foi a das ascendentes Irmãs de São José.

Era dia 16 de novembro 1898! As jovens Irmãs francesas acordaram cedo. Todas as Irmãs estavam lá para
se despedir das missionárias que, logo mais, se dirigiriam ao porto e partiriam para sua nova missão no Brasil.
Era o momento de um adeus final. Sabiam que não mais
voltariam para sua terra, sua pátria, para sua gente que
as viram crescer e lhes ensinaram o caminho da fé.
Passaram-se 121 anos de missão, de lutas, sacrifícios, fé, oração, amor, encontros, viagens, histórias e,
acima de tudo, de entrega total ao Senhor. Quantas
jovens brasileiras, inspiradas pelas jovens irmãs francesas, deixaram-se seduzir por Jesus Cristo, assumiram a
Vida Religiosa Consagrada.
Quantas sementes plantadas, neste Brasil, quantas
pessoas envolvidas nesta missão. Quantos frutos colhidos, quanta dedicação. Quanto suor, lágrimas, certeza e,
acima de tudo, quanta alegria, ingredientes indispensáveis na construção do Reino de Deus. Quantas pessoas
evangelizadas, que puderam desfrutar desta missão,
sentindo-se verdadeiramente filhos de Deus. Hoje, com
o passar do tempo, não temos mais irmãs francesas no
Brasil.
Qual foi a grande surpresa? Do dia 20 de outubro
a 3 de novembro de 2019, tivemos a grande alegria de
receber 14 peregrinos missionários da arquidiocese de
Chambéry, Savoia, que vieram da França para o Brasil
fazer o mesmo caminho que as Irmãs francesas fizeram.

Irª Adelide Canci - Vacaria/RS
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Roteiro da visita dos Peregrinos Franceses:
Porto Alegre, Garibaldi, Caxias do Sul, Vacaria, Curitiba e São Paulo
A seguir, relatos sobre o que significou a visita dos peregrinos franceses em
alguns lugares onde as Irmãs de São José
realizam a missão no Rio grande do Sul e São Paulo:
e obstáculos que
se apresentam ao
longo do caminho,
a fim de que se
mantenha sempre
viva a chama do fundador da Congregação Padre
Jean Pierre Medaille, olhando para o próximo
como expressão viva do Evangelho.
Assim se expressa Jorge Godoy, vice-diretor
do colégio: “Podemos dizer que esses franceses
foram presença alegre e positiva. Trouxeram-nos
um resgate da raiz da Congregação, olhando para
o futuro com perspectiva de um intercâmbio para
manter viva a relação de comunhão. O grupo passou por nossa escola retendo tudo que podia e
assimilando cada conversa, cada experiência,
registrando cada momento junto aos professores
e funcionários.
Nos deixaram marcas de amizade e pertença, carinho e cuidado com o que é nosso. Foram
horas de troca de experiências e vivências do
Carisma e do ser Irmã de São José.”

Num misto de gratidão e esperança se traduziu o encontro que ocorreu no Colégio São José,
que abriu suas portas para receber, com grande
alegria, a comitiva de franceses.
Gratidão por todo o trabalho feito e idealizado
pelas primeiras Irmãs, que deixaram a sua terra
natal, a França, e com o suor do trabalho e a fé
em um carisma mais profundo, construíram e edificaram o Pequeno Projeto em nossa região. Entre
as obras construídas está o Colégio São José de
Caxias do Sul em 1901.
Esperanças em manter cada vez mais vivo
o laço de comprometimento de comum união,
além-fronteiras, podendo, ao resgatar a história,
projetar um futuro com proximidade de visão,
de missão e de ação. E, quem sabe, permitindo
intercâmbios culturais, sociais e educacionais,
que promovam o crescimento e aprofundamento
na cultura do cuidado para com as pessoas.
Vivenciar este encontro foi uma oportunidade de expressar o reconhecimento da força do
trabalho sustentado no Carisma de unir povos e
culturas. Oportunidade para superar os desafios

Visita a Porto Alegre
Foi com grande alegria e emoção que recebemos o grupo de franceses em nossa casa
(Sévigné) e buscamos maneiras de entretê-los enquanto estiveram conosco. No primeiro dia,
mostramos-lhes a Capela e o Colégio Bom Jesus-Sévigné, a Catedral, o Palácio do Governador
e alguns pontos do centro da cidade de Porto Alegre, culminando com a Missa em nossa
capelinha.
Muito nos tocou o encontro do grupo com as Irmãs onde cada um (a) falou sobre o que
faz e como vive. Edificou-nos seu envolvimento em ações da Igreja e no social. Todas ficamos
impressionadas pela simplicidade, abertura, dedicação, compreensão, amizade e gratidão
que, por qualquer coisa, expressavam.
Ao retornarem de Garibaldi, estavam maravilhados, emocionados e agradecidos pelo que
puderam ver e sentir. Então, fomos conhecer a cidade de Guaíba e o Projeto PROJARI das
Irmãs de São José, onde almoçamos e assistimos a um programa de músicas e danças dos
jovens e crianças que participam de algumas das oficinas que são oferecidas.
Participaram da Romaria das Capelinhas para vivenciar e conhecer com e como o povo
vive este momento de fé, unidade e oração a Deus e à Virgem Maria. Nossa convivência com
eles foi fraterna, amiga e serena. Apreciavam tudo que lhes era oferecido e se emocionavam
ao ouvir nosso testemunho sobre algumas Irmãs francesas que conhecemos e que aqui
doaram suas vidas. Somos muito agradecidas, por esse grupo ter vindo conhecer onde suas
conterrâneas iniciaram a Congregação de São José, serviram o povo e ajudaram na construção do Reino de Deus.
Irª. Ivani Gandini

Irª. Cecília Berno

12

13

PROJARI/Guaíba
Dois mundos na mesma missão - Foi uma agradável convivência
e mútua admiração entre a delegação francesa e a comunidade
do PROJARI. Os visitantes provocaram um encantamento pela
atenção e pelo interesse em conhecer a atividade desenvolvida
nesse projeto das Irmãs de São José de Chambéry. Desde a
chegada, com sua simplicidade e simpatia, provocaram um
encantamento. Logo se estabeleceu uma sintonia entre os dois
mundos que seguem o mesmo ideal a serviço da vida em unidade
na diversidade.
Um dos momentos de maior emoção aconteceu na tarde do
dia 25 de outubro, nas apresentações das oficinas do PROJARI.
Foi contagiante ver a emoção dos irmãos franceses com as belas
apresentações das oficinas de orquestra, danças e esportes
realizadas no PROJARI. O resumo desta sinergia está na expressão
de Xavier Cotarrel:
“Aqui vocês estão resgatando a humanidade e promovendo a
cidadania. Parabéns pela dedicação de todos”. Nesta percepção
está a missão desse projeto que beneficia a mais de oitocentas
crianças e adolescentes. Foi um encontro encantador!
Elton Bozzetto

Animadora de Capelinha/Guaíba
Emoção e oração - Para a cidade de Guaíba foi uma honra e
uma alegria receber a delegação da França. Um dos grandes
momentos foi a participação na Romaria das capelinhas.
Jamais imaginei que nossa romaria recebesse uma delegação
internacional. Tive a graça de estar no evento de acolhida da
gentil delegação.
Nossa convivência foi marcada por horas de alegria e
descontração. A presença deles na romaria foi algo inédito.
Vieram de tão longe para se fazerem romeiros como nós.
Foram momentos de oração, emoção e reafirmação da missão
cristã. Lembro das palavras do Pe. Jacques Purpan:
“Ficamos encantados com a vibração e a força da
religiosidade deste povo. Para nós foi uma surpresa encontrar
um povo tão religioso que gosta muito de Nossa Senhora”.
Fizemos aqui uma conexão com a Igreja de todo o mundo.
Angela Andriotti
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Franceses na região de Garibaldi
servada a memória das Irmãs vindas da França. Isto
pode ser claramente percebido por ocasião da visita
guiada ao Memorial das Irmãs de São José. Quiseram
ver tudo, ouvir toda a explicação. Gravaram para melhor
curtir essa riqueza.
Nas visitas realizadas aqui no Município e em Pinto
Bandeira encantaram-se com a parceria que perceberam
haver entre as Irmãs de São José, o poder público e os
Freis Capuchinhos. Um deles expressou: Na França, não
se vê isto!
Em outro momento, houve celebração da Palavra junto ao jazigo de Madre Justina Inês. Após a oração, os
franceses puderam ouvir o depoimento de duas pessoas
que alcançaram graça por intercessão de Madre Justina
Inês. Foi emocionante. Depois de uma singela confraternização e agradecimentos, o grupo partiu. Guardamos
belas recordações de todos. Assumimos o compromisso
de lembrá-los em nossas preces.

Há mais tempo entramos em comunicação com o
grupo de franceses, representantes de familiares e amigos das primeiras Irmãs de São José que, da longínqua
Savoia vieram a Garibaldi entre os anos de 1898 e 1950.
Em meados do ano de 2018, tivemos a primeira comunicação, relatando nossos aprendizados e sentimentos
com relação às dedicadas Irmãs vindas da França como
missionárias em terras gaúchas. Isto aconteceu através
de gravação realizada com Irmãs daqui de Garibaldi que
conheceram algumas Irmãs francesas.
O tempo passou e, com ansiedade, aguardávamos
pela visita. Desde sua chegada, o grupo nos cativou
pela sua simplicidade, sua comunicação e encantamento
com tudo o que puderam ver realizado pelas primeiras
Irmãs e que nós guardamos com tanto carinho. Todos os
membros do grupo são pessoas engajadas em projetos
sociais em defesa da vida e do meio ambiente. Encantaram-nos com suas convicções pessoais e compromisso.
Demonstraram admiração pela forma como foi pre-

Irª. Eulalia Antoniazzi
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Espiritualidade

Comunidade Tabor - São Paulo
Nossa gratidão pela alegre visita do grupo de
pessoas vindas da França em peregrinação ao Brasil. Ficamos felizes em acolher e conviver, mesmo
que rapidamente, com estas pessoas queridas. A
simplicidade e a empatia marcaram nosso encontro.
Somos gratas ao apoio de Irª. Elisabete Reis que nos auxiliou na comunicação e a
Irª. Lurdes Gastin que se ocupou de trazê-los até a
comunidade São José do Tabor.
Como é bom compartilhar a missão a nós confiada com pessoas solidárias à nossa realidade. Pessoas que, em outros lugares do mundo, comungam de
nosso cotidiano e nos inspiram a alargar o coração
para ações que promovem a vida.
Comunidade Tabor

Espiritualidade e
cuidado com a Casa
Comum
Tudo está interligado, “tudo está relacionado, e nós seres
humanos, caminhamos juntos como irmãos, numa peregrinação, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma das
suas criaturas. Amor que nos une também, com terna afeição,
ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra.” (LS 92).
Tudo está interligado, Deus está na origem de toda criação, e em Jesus, o próprio Deus se interligou de forma nova,
profunda e definitiva. A nossa fé nos interpela a cuidar da
vida do planeta, superando o antropocentrismo. Os seres
humanos não estão no planeta como se fossem simplesmente trazidos de fora como “estranhos” e colocados nele, onde
se sentem como “donos absolutos” e buscando a conversão
ecológica numa perspectiva egocêntrica.
Somos parte da Casa Comum e, para reconhecermo-nos
nesta “Casa Comum”, faz-se necessário uma conversão ecológica, como nos aponta a Laudato Si: “Muitas coisas devem
reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem
comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado
por todos”. (LS 202)
Sentir-se pertença da Casa Comum exige uma mudança no
estilo de vida, buscar uma vida mais simples e modesta que
se satisfaça com o necessário, com a prática de pequenos
gestos de cuidado mútuo. “É muito nobre assumir o dever de
cuidar da criação com ações diárias”.

“Tudo está interligado,
como se fôssemos um
Tudo está interligado,
nesta Casa Comum”.
O dinamismo da espiritualidade integral nos impulsiona à
conexão com todas as criaturas, nos conecta não apenas com
a Casa Comum, mas com a própria vida.
A espiritualidade nos desperta para enxergarmos que
na Casa Comum, na casa do coração, na casa dos valores
é necessário cuidar da moradia interior, da moradia das
relações e da convivência com os irmãos e irmãs e todos os
seres. A graça da vida e a dádiva da criação nos foram dadas
para estabelecermos conexão. Recebemos um mundo de
abundância e somos responsáveis sobre o que vamos deixar
para as próximas gerações.
A vivência da espiritualidade também nos chama a ouvir
os clamores da terra e dos pobres, a enfrentar as profundas desigualdades e a destruição da nossa Casa Comum.
E isso não só com ideias, mas com mudança de percepção
do ser humano na relação com os outros e com o planeta.
Não só com atitudes individuais, mas também, com iniciativas comuns, onde o amor social e o amor pessoal geram um
compromisso coletivo.
O cuidado essencial do outro e de todas as formas de
vida suscita um sentimento ético de respeito, de querer o
bem e de cuidar, porque o outro sou eu, a vida da terra é a
minha vida, e por isso eu cuido e a quero bem.
Assim, percebemos que estamos interligados, intercomunicando-nos a tudo e a todas as formas de vida; quanto mais
nos relacionamos, mais saímos de nós mesmos e vivemos a
comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas.
Irª Ignes Cristina Malinoski - Boa Vista do Cuçari /PA
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Presença Serviço

S

orrisos, abraços, sentimentos
de paz, gratidão e encantamento
pela vida, Carisma e Espiritualidade
da Unidade. Assim, concretizou-se
no dia 22 de setembro, no Assentamento Itamarati - Ponta Porã/MS, o
1º Retiro dos Leigos/as do Pequeno
Projeto da região do Mato Grosso do
Sul, pertencente ao Núcleo Bom Pastor. Neste Assentamento, as Irmãs
de São José estão presentes há 14
anos, dedicando-se com alegria,
determinação e ousadia, em amplos
espaços, sendo presença atuante e
articulada na dimensão social e pastoral.
Com o Tema: Espiritualidade,
Missão e Vocação dos LLPP e Lema:
Para que todos sejam UM, um grupo
de quarenta Leigos/as (ao todo são
setenta membros) e Irmãs, vivenciamos um tempo de alegre e de
generosa partilha do ser presença

1º Retiro dos LLPPs
da Região do Mato
Grosso do Sul
de renovada esperança na missão.
A dinâmica profunda e envolvente
de sensibilização e oração inspirou cada um/a, a colocar-se na presença de Deus, abraçando a vida, o
universo, a Congregação e demais
grupos; a sentir o perfume de Deus
e espalhar notas vivas de amor, perdão e reconciliação consigo mesmo
e com a humanidade. Dessa forma,
a caminhada tornou-se um gesto
de confiança, entrega e prece pelas
vocações na Congregação e na Igreja.
18

A reflexão, partilha e envolvimento de todos/as fez deste dia um tempo de graça e bênçãos, de renovado
elã e entusiasmo na vivência de um
jeito de ser que faz a diferença, nos
diversos serviços e pastorais que
cada um/a atua.
Aproveitando a viagem, fui amorosamente acolhida pelas queridas
Irmãs da Comunidade São José, em
Dourados. Foram dois dias abençoados de convivência fraterna e partilha
generosa, conhecendo a grandiosa

missão das Irmãs da comunidade
presente há cinco décadas naquela diocese. Atualmente as Irmãs:
Gema, Alice e Nair compartilham
seus dias com dezenas de pessoas
provenientes de diversas localidades e países, que chegam e partem
em busca de vida digna. Oferecem
seus saberes com simplicidade e
esperança, no Centro de Acolhida ao
Migrante, mantido pela Congregação
e parcerias, em diversas oficinas e
encaminhamentos pertinentes aos
projetos e na pastoral. Assim como
se empenham na acolhida a familiares e acompanhantes de pessoas
em tratamento de saúde, cuja atenção e paciência geram esperança e
alento a tantos que não têm onde
ficar em tempos de dificuldades e
abandono do Estado. A elas também
minha gratidão por compartilharem
o melhor da comunidade para tornar
meus dias mais proveitosos e especiais. Que o perfume de Deus renove
a vida de cada uma e de todas/os na
missão.
“Ao nos sentirmos
encantados por um
Carisma tão grandioso e
desafiador para nossos
dias que é a vivência da
unidade, como Leigos/
as do Pequeno Projeto, somos chamados a
viver a Espiritualidade
de comunhão e missão.
Para que este movimento seja eficaz, é necessária a Espiritualidade
da comunhão que gera
a abertura ao diferente.
E esta diferença nos dis-

A travessia nasce no
coração generoso, aberto,
disponível, casa de
acolhida e encontro, lugar
fecundo de amor e alegria
que nos torna portadores
da UNIDADE!

tingue, mas não nos separa.
Espiritualidade de comunhão e
missão significa respeito mútuo, diálogo, proximidade, partilha, benevolência e beneficência, esforço na
prática da misericórdia, do perdão da
reconciliação e da fraternidade, até
o amor aos inimigos. Se expressa no
serviço humilde, simples, gratuito às
pessoas no cotidiano. Não se trata
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de fazer coisas extraordinárias, mas
de ser sinal de alegria, esperança,
coragem, solidariedade. É participar
na missão das Irmãs e da Igreja, conforme o carisma pessoal, os dons, as
possibilidades. Sem medo, mas com
alegria de ser portador/a da unidade, da cura e reconciliação” (Trecho
do Texto de reflexão do retiro).
Irª. Arzila Pertile - Rio Grande/RS

Filantropia de entidades
educacionais sob risco
O Projeto de Emenda à Constituição, apresentada pelo
Senador Tasso Jereissati, conhecida como PEC Paralela da Previdência, tem em seu texto a extinção da filantropia na área
educacional no Brasil. Ou seja, a oferta de bolsas de estudo a
alunos carentes por organizações sem fins lucrativos não será
mais considerada uma contrapartida para a imunidade tributária prevista pela Constituição. Com isso, bolsas do Programa
Universidade para Todos (Prouni) e de Assistência Educacional
oferecidas pelas instituições deixarão de ser ofertadas, caso o
texto seja aprovado no Senado Federal e Câmara dos Deputados.
As entidades educacionais no Brasil estão mobilizadas em
defesa da filantropia. Com um trabalho sério e de qualidade na
educação, saúde e assistência social, as instituições cumprem
um papel que o Estado não consegue atingir. Na área da educação, segundo dados do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas – FONIF, essas instituições devolvem 4,67 vezes mais
do que recebem e somam mais de 2,4 milhões de alunos, sendo
725 mil bolsistas no Ensino Básico e Superior que perderiam a
oportunidade de ter acesso a uma boa formação, se não fosse
o apoio da filantropia.
É preciso estar atento às conquistas e garantias da Constituição e das Leis, e aos benefícios que têm permitido a inclusão
das pessoas mais pobres, sobretudo nestas áreas tão vulneráveis de nosso país, como a saúde e a educação. A filantropia

tem um papel de apoio solidário nos setores onde o Estado,
sozinho, não consegue resolver os problemas.
Um exemplo são as diversas ações das Irmãs de São José
de Chambéry no Brasil. Segundo a Irmã Maria Inês Coelho,
presidente da Associação de Instrução Popular e Beneficência (SIPEB), quando as Irmãs de São José chegaram ao Brasil,
em São Paulo em 1858, não receberam nenhum apoio governamental, apenas a Igreja local ofereceu ajuda. Desde o início, com os poucos recursos, criaram no Estado de São Paulo,
escolas para meninas de diversos níveis sociais e também para
filhas de escravos. Atendiam também hospitais e sanatórios.
Logo vieram outras Irmãs de São José para os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, com o mesmo objetivo.
Como o governo é incapaz de atender à grande demanda do
setor de Educação, de Assistência Social e de Saúde no Brasil,
nós, Entidades Filantrópicas, fazemos milagres com a isenção
da cota patronal do INSS, garantindo os direitos básicos de
parte da população empobrecida. Com o fim da cota patronal
das escolas, proposta na PEC 133 (Paralela), o impacto para
as Escolas da Congregação das Irmãs de São José é, no mínimo, a eliminação de 1 aluno pobre com 100% de gratuidade,
para cada cinco alunos pagantes. Tomemos como exemplo a
Associação SIPEB, situada no estado São Paulo: atende 1.670
alunos nas suas escolas e 614 deles têm 100% de gratuidade.
Hoje ela atende 2 vezes mais o número de alunos gratuitos
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vir acompanhados de novas fontes de recursos, o que poderá
resultar na redução dos atendimentos, deixando desassistidos
um grande número de pessoas”.
Irmã Geralda Neuza Hipólita, que foi diretora de escola em
São Paulo, expressa com tristeza que “se perdermos a filantropia, não poderemos mais dar uma educação de qualidade a crianças e jovens provenientes de famílias em situação vulnerável.
Jovens, que hoje têm se destacado na sociedade pela educação
que receberam. O mesmo acontecerá em nossas Obras Sociais.
Não teremos possibilidade para mantê-las. Isto é muito triste.
Pois, desde que a Congregação chegou em São Paulo abriu escolas e se preocupou com os menos favorecidos”.
O bispo de Caxias do Sul, Dom José
Gislon, em reunião com diretoras (es) das
escolas católicas de sua Diocese, ao falar
sobre o assunto Filantropia, destacou:
“A canonização de Irmã Dulce é um sinal
de como a caridade move o mundo. É um
sinal de como a caridade tem a força de mover o coração das
pessoas. Por isso, não devemos ter medo de bater à porta das
pessoas que podem ajudar. Ela fez de um galinheiro um hospital que atende, gratuitamente, milhares de doentes. Tudo com
caridade. Isso deveria deixar os governantes envergonhados!
Repito, a caridade move o mundo. O que mostramos a Deus é o
bem que fazemos”.
Pode ser que, no futuro, quando atingirmos a maturidade
do Estado de Direito e o Brasil se tornar um país mais justo, talvez não seja mais necessário conceder a filantropia. Mas, creio
que ainda estamos longe deste ideal. Portanto, defendamos a
imunidade para as instituições que têm procurado seguir e praticar os preceitos da Constituição e das Leis com seriedade e a
consciência de que estamos contribuindo de maneira efetiva e

exigido por lei. Com a aprovação do inciso 7º da PEC Paralela,
não só esses alunos gratuitos deixariam de ser atendidos, mas,
essa medida inviabilizará também o atendimento de mais 802
beneficiários dos programas de contra turno escolar e do Serviços de Convivência para Crianças e Adultos. Também estarão
desempregados todos os profissionais que trabalham nestas
entidades. Resumindo, com o fim da imunidade tributária das
entidades Filantrópicas atingirá não só o setor educacional,
como também os outros serviços de assistência social e da
saúde, dado ao efeito cascata dessa medida para a Entidades
que oferecem atendimentos e empregos nessas três áreas.
A Irmã Renata Anelda Segat, presidente da Associação Caritativo Literária São José de Caxias do Sul,
afirma que, “com a perda da filantropia,
nossas instituições perdem o sentido da
missão educativa, que sempre foi uma
evangelização através da educação, trazendo presente Deus, em favor do povo
e de modo especial propondo uma educação mais qualificada,
priorizando os mais necessitados”.
Para Irmã Maria Lúcia de Oliveira, membro da Associação
Caritativo Literária São José de Caxias do Sul, as Associações
e a própria Organização Religiosa serão amplamente prejudicadas e, consequentemente, as pessoas não atendidas caso
a PEC venha ser aprovada. Na verdade, segundo ela “além da
PEC, percebe-se que existem movimentos político-econômicos
que comprometem vários princípios constitucionais e ferem,
em especial, os direitos daqueles mais pobres, mais fragilizados da nossa sociedade. Diante desses retrocessos, precisamos ficar vigilantes e atuar, respeitando nossos Estatutos e,
principalmente as nossas Constituições”, comenta.
Ao propor a limitação ou mesmo a extinção da filantropia,
o Estado precisa responder se possui condições de assumir
a oferta de atendimento gratuito e qualificado a milhares de
pessoas, prestados pelas entidades filantrópicas nas áreas
da saúde, educação e assistência social. Portanto, a filantropia é uma contribuição ao Estado que estimula e permite às
entidades desenvolverem um trabalho diferenciado, em prol
da parcela menos favorecida da população brasileira, a custos
mais baixos, com excelente qualidade. “Por que o Estado quer
abrir mão dessas parcerias que há tantas décadas produzem
resultados inquestionáveis?”, questiona Irmã Terezinha Pegoraro, presidente da Associação Beneficiente São José de Porto
Alegre.
Pegoraro diz ainda que “sem dúvida, as mudanças propostas para a filantropia impactarão negativamente as atividades
das Irmãs de São José, pois, os novos custos tendem a não

“A caridade tem a
força de mover o
coração das pessoas”.

eficaz com a justiça social em nosso país.
Irª. Rosa Maria Porangaba - Pelotas/RS
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Atualidades

Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS)
“O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) é concedido pelo
Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como Entidade
Beneficente de Assistência Social para a prestação de
serviços na Área de Saúde. A obtenção do CEBAS possibilita a isenção das contribuições sociais e a celebração
de convênios com o poder público, dentre outros”.
O Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, com
84 anos de atividades na área da saúde, é uma entidade sem fins lucrativos que atende os critérios e normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O hospital deveria atender 60% dos serviços prestados no atendimento ao SUS. Porém, como o hospital está inserido numa
região pobre do Rio Grande do Sul, onde 85% da população atendida ganha até um salário mínimo, os serviços
prestados ultrapassam 85% dos atendimentos SUS.
Como existe um contrato com o município de Vacaria,
que abrange mais 8 municípios da região dos Campos
de Cima da Serra, o hospital se torna o responsável para
atender 110.000 vidas, onde 85% são usuários do SUS.
Isto representa 3.670 atendimentos mensais entre internações e emergência e 10.825 exames externos. Por isso,

o hospital precisa utilizar
a
entrada dos valores de
convênios e particulares
para suprir o déficit deixado pelos atendimentos do Sistema Único
de Saúde.
É muito difícil trabalhar para
atender a população carente e cumprir com as
exigências da filantropia. Sem filantropia não é possível
imaginar a calamidade pública que se criaria em relação à saúde da população. As Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos desempenham papel relevante e essencial
para funcionamento do sistema público de saúde. Hoje,
no Rio Grande do Sul, 269 hospitais filantrópicos são
os responsáveis por 75% dos atendimentos. Determinar
o fim da filantropia é decretar a morte da população
de baixa renda do Brasil. Sem filantropia no Rio Grande
do Sul, só serão atendidos 25% dos usuários SUS. E os
demais continuarão esperando nas filas.
Irª Adelide Canci
Diretora Presidente do HNSO, Vacaria/RS
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O amor e a dor do
Consagrado:

CUIDAR-SE

que podem pôr o consagrado em situação de risco, de perigo: o
individualismo, a crise de identidade e o declínio do fervor.
O individualismo conduz a pessoa a agir como se Deus, os
pobres, os outros não existissem. Usurpa, rouba a centralidade
de Deus. É o demônio da implacável dos outros.
A crise de identidade revela a carência de autoestima. Ambas
precisam estar alinhadas, sintonizadas na mesma direção.
O declínio do fervor nada mais é que a perda da paixão.
Perde-se a paixão quando nos enclausuramos apenas no primeiro “sim” dado ao Senhor, abandonando-o ao longo da vida.
Precisamos nos formar para a sensibilidade que leva à educação dos sentidos, às sensações ou reações que experimentamos, às emoções convertidas em ações. Nesse sentido, as
Bem-aventuranças são a proclamação dos “gostos” dos cristãos
– fonte de alegria. Esse mundo interior é a fonte das nossas
escolhas diárias.
É preciso evangelizar nossa sensibilidade, pois nosso Deus
é um Deus sensível que vê, ouve e desce ao nosso encontro. A
mediocridade é a perversão da minha identidade profunda.
Podemos nos perguntar: Como construir um estilo de vida
relacional equilibrado?
Primeiro, pelo exame de consciência autêntico nos perguntando: “Onde está o meu tesouro?” Minha vida deve assumir a
“forma” dos sentimentos de Cristo e não apenas as “normas”. A
“forma” (Evangelho) se traduz na “norma” (orientações). Não
existe “norma” que substitua a “forma”. A “norma” deve revelar
a “forma”. Somos convidados a ficar “de fora”, porque o “centro” pertence a Deus. O “centro” de qualquer relacionamento,
de cada encontro com o outro, pertence a Deus.
Segundo, cada identidade autêntica evoca um estilo de vida
correspondente. É preciso cuidar para não vincular ninguém a si
mesmo. O consagrado expressa amor, com gestos, delicadeza e
abraço. Seja o gesto, o carinho, a delicadeza e o abraço de Deus
e não o seu.
Terceiro, somos chamados a ser livres para acolher a dor do
outro e a sentir compaixão pelo outro: ter em nós os mesmos
sentimentos e sensibilidade de Jesus.
A participação neste congresso nos ajudou muito para o
nosso caminhar comum em nossa vida de consagradas.

O processo formativo, desde o seu início até o seu encontro
definitivo na plenitude, nos introduz num caminho de conformação progressiva aos sentimentos de Jesus.
Com esse pensamento, Padre Ronaldo Zacharias nos introduziu na temática do V Congresso do Centro Âncora, realizado
nos dias 06 e 07 de setembro de 2019, em Curitiba/PR. “É preciso fixar os olhos em Jesus para compreender a própria identidade”.
O processo formativo é um perene diálogo com Deus que
chama e a realidade que interpela. Aqui, reconhecemos o que
aconteceu com os fundadores de muitos Institutos e Congregações Religiosas, como também com o querido Padre Médaille.
A opção pelo celibato ou vida consagrada deve ser resultado
de uma resposta vocacional. Precisamos sempre nos perguntar:
Qual o nível, a intensidade da minha resposta amorosa para com
Deus? Quem abraça a vida consagrada é convidado a acolher e
integrar sua sexualidade como um dom e transformá-la em dom
para os outros. Ela é a grande riqueza que temos, mas também
a grande fragilidade. Sua integração depende da maturidade da
pessoa e o significado dado por ela.
Somos vocacionados ao amor e a assumir o amor como o
sentido por excelência do nosso projeto de vida.
O cuidado de si mesmo passa pelo doar-se aos outros. E o
ministério pastoral é o lugar do configurar-se com os sentimentos de Jesus. Esse configurar-se com os sentimentos de Jesus
se expressa na caridade pastoral, dentro e fora da Comunidade.
O consagrado (a) assume um estilo de vida que faz abrir
janelas em vez de um estilo que faz refletir a si mesmo. É preciso
romper com um estilo de vida narcisista e assumir, com seriedade, o discernimento vocacional.
No processo formativo, priorizar a formação do coração, passando das convenções às convicções. Outra dimensão importante é solidificar a vida teologal: “Deus é a razão de tudo”. Formar,
ajudar a pessoa a passar da sinceridade para a verdade.
Doutora Tatiane nos provocou a olhar para o barco de nossa vida e perceber como o estamos conduzindo. É importante
cuidar da nossa alimentação, dos exercícios físicos, do sono, do
equilíbrio do corpo, da mente e do espírito.
Pe. Amedeo Cencini diz que: “o consagrado renuncia à
necessidade de satisfação do impulso sexual – realização do
ato sexual – e não à sua sexualidade”. Apontou as tentações

Irª. Geni Estegues Pereira - Inácio Martins/PR
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Amazônia: Lugar
de Ressurreição
(30% das matas do planeta). É o grande pulmão americano
e mundial.
A floresta amazônica representa um terço das florestas
tropicais do mundo, além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta. O desmatamento na região representa a liberação de 200 milhões de toneladas de carbono
por ano.
A região amazônica tem um papel preponderante no uso
múltiplo dos recursos hídricos (água potável, navegabilidade, aproveitamento energético, pesca, lazer etc).
A região Amazônica concentra 20% da água doce do planeta. A manutenção de florestas nas margens de rios evita
erosões, assoreamentos e garante alimento para uma diversidade inimaginável de organismos aquáticos.
Embora cobrindo apenas 7% da superfície terrestre, a
floresta Amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo, representando um tesouro inestimável para a
humanidade e um grande potencial para o desenvolvimento
da biotecnologia. Na floresta, encontram-se, por exemplo,
essências variadas, substâncias para o combate às pragas e
para o desenvolvimento de produtos farmacológicos, além
de conter um grande potencial para a geração de novas fontes de recursos utilizáveis.
No Brasil, existem cerca de 460.000 índios organizados em 225 “sociedades indígenas” e 180 línguas. Apenas
12,41% das terras do país estão delimitadas aos índios.
A Amazônia Legal abriga 69% dessas terras e 55% das
populações indígenas, as quais dependem da floresta para
perpetuarem seu modo de vida e sua cultura. A longa e acumulada experiência dos povos indígenas, em relação ao uso
dos recursos da floresta, é uma fonte de informação valiosa

1. A vida que pulsa
A Igreja Católica e a humanidade observam o futuro da
Amazônia com o olhar da esperança. Nela, o mundo deposita uma dupla visão: a dos interesses econômicos e supremacia do domínio tecnológico e a da expectativa de ver
contemplada a concepção da ecologia integral. Esta visão é
impulsionada pelo fato de que ciência e religião, que tratam
da criação, podem entrar em um diálogo intenso e frutuoso,
capaz de ajudar a superar o domínio absoluto e devastador,
comandado por um antropocentrismo desordenado e pelo
estilo de vida hegemônico, de um modo de produção sem
limites para o lucro. Mais: crê na possibilidade que assegura
a justiça com o desenvolvimento, a inclusão dos descartados, a manutenção racional dos recursos naturais e da biodiversidade, a mudança dos modelos de desenvolvimento
econômico, de produção e de consumo e o pleno desenvolvimento humano.
Sob esses critérios, a região amazônica é um manancial
inesgotável de possibilidades que precisa ser conhecido e
reconhecido:
A Amazônia é um amplo território de 7,5 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem 33 milhões de pessoas,
das quais três milhões são indígenas e afrodescendentes,
que vivem na selva e em grandes cidades como Manaus e
Letícia. A Amazônia é compartilhada por nove países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname,
Guiana Francesa e, sobretudo, Brasil. Existem mais de 380
povos e nacionalidades diferentes, além de 140 povos indígenas em isolamento voluntário. Neste território, são faladas cerca de 240 línguas. Esta é uma das maiores reservas
de biodiversidade (flora e fauna, água doce e florestas
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para a ciência e a tecnologia moderna.
As belezas naturais e a variedade cultural dos povos da
Amazônia também podem ser convertidas em benefícios econômicos, através do ecoturismo ou do etnoturismo, gerando
empregos diretos e indiretos. Segundo a Organização Mundial de Turismo, o ecoturismo cresce 20% ao ano em relação
aos 7,5% do turismo convencional. No Brasil, embora essa
atividade ainda esteja se desenvolvendo, meio milhão de pessoas praticam ecoturismo, gerando 30.000 empregos diretos,
movimentando cerca de 500 milhões de reais por ano.

põe a inclusão econômica, social, ambiental e espiritual com
um estilo de vida marcado pelo bem viver e a harmonia com
toda a criação.
Como o espírito de Deus pairava sobre a sua obra relatada no texto do Gênesis, o espírito hoje repousa sobre a
Amazônia, clamando para que a riqueza de dons da Igreja e
da humanidade sejam empenhados para ouvir e acolher os
clamores dos povos ameaçados e das vítimas que constituem um sinal dos tempos.

2. Teologia da Amazônia
A Amazônia é um lugar emblemático e simbólico que
manifesta que a ecologia não é apenas uma ideologia abstrata. A realidade é mais importante do que a ideia. Isso
não é apenas filosófico. Como asseverava o teólogo francês
René Latourelle, a teologia é o lugar da manifestação de
Deus na história humana. É uma oportunidade para alertar a
humanidade sobre a gravidade do atual sistema econômico
e político que gera marginalização e morte dos povos pobres
e destrói a natureza. A Amazônia emite cotidianamente um
grupo de socorro como vítima existencial das periferias do
mundo. Isso impõe a exigência epocal de escutar o clamor
das vítimas periféricas.
Em seus estudos, o sociólogo francês Armand Mattelart
alerta para a importância do lugar social de onde os autores
expressam suas ideias. A realidade amazônica se constitui
em oportunidade da Igreja e da humanidade expressarem a
voz profética da exigência de uma conversão ecológica, se
o propósito não é legar para as novas gerações um planeta
desértico.
Neste contexto, a Igreja tem aberta a oportunidade de
deixar se expressar a teologia índia, que impulsiona a vida
cristã autêntica fundada na Palavra, na Eucaristia e na diaconia, na comunhão de respeito e reciprocidade com a Igreja. Esta concepção constitui a oportunidade de integrar a
ecologia e a pastoral, com a dupla dimensão de pastoreio
na proximidade e superação das ameaças que subjugam o
“servo sofredor”.
A teologia amazônica também constitui uma oportunidade de considerar a sabedoria dos povos indígenas e originário do “continente da esperança”, que harmoniza a beleza
e a concretude da criação, em contraposição ao paradigma
tecnocrático da sociedade. Esta concepção antepõe o bem
comum ao consumo desenfreado, a inclusão e a justiça dos
pobres ao descarte mercadológico. A ecologia integral pro-

3. Desafio Pastoral
- Conhecer: atitude da escuta; bloqueio à destruição
desenfreada; superar a mercomedicina; resgatar a capacidade de relação integral dos povos autóctones com a natureza.
4. Celebração
O Sínodo da Amazônia tem a oportunidade de realizar
uma grande celebração, que assegure o compromisso da
humanidade com este ambiente gerador de vida. A ação de
graças só faz sentido quando é elevado um louvor à Deus
pela continuidade e aperfeiçoamento da obra da criação.
Irmãs de São José
É pertinente o questionamento do professor brasileiro,
Maurício Vian: “O que celebram aqueles que não praticam a
solidariedade?” A unidade da intervenção das Irmãs de São
José no universo amazônico poderá ser expressa no compromisso conjunto com diversidade constitutiva da ecologia
integral. A exigência é de diálogo e de ação permanente
para assegurar o desenvolvimento econômico e ambiental,
superando a injustiça social que submete à miséria milhões
de pessoas; a submissão da técnica aos princípios éticos; a
promoção de uma economia que favoreça a diversificação
produtiva e a criatividade empresarial, com especial atenção
para o desenvolvimento dos pobres; o reconhecer de todos
os outros seres com seu valor próprio; a afirmação da interdependência das realidades técnicas e naturais.
Jornalista Elton Bozzetto (RP 10.417) - Porto Alegre/RS
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Campanha da Fraternidade 2020
Fraternidade e vida: Dom e compromisso
Para 2020, a Igreja no Brasil escolheu como tema
para a Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso e o lema foi inspirado na parábola do Bom Samaritano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10,33-34). A Igreja convida a refletir sobre
o significado mais profundo da vida em suas diversas
dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
O lema encoraja a todos os cristãos católicos, tendo
como referência Jesus Cristo, a amar e servir com espírito de acolhida e compaixão os irmãos e irmãs mais próximos e mais necessitados.
A Campanha da Fraternidade, realizada anualmente
durante a Quaresma, é uma forma de vivência, de um
jeito mais prático, solidário e evangélico, dos mistérios
da vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Há mais de cinquenta anos anuncia a importância de unir
fé e vida, oração e solidariedade. Ajudar ao próximo é
missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Santa Dulce
dos Pobres foi escolhida como representante do “bom
samaritano dos nossos tempos”. Por isso, sua imagem
é apresentada em perspectiva na capa do Texto-base e
no cartaz. A pintura da capa do livro mostra Santa Dulce
na rua com pessoas pobres e doentes, onde se pode
contemplar uma Igreja em saída, que está nas ruas e vai
ao encontro das pessoas.

“Se Deus viesse à nossa
porta, como seria recebido?
Aquele que bate à nossa
porta, em busca de conforto
para a sua dor, para o seu
sofrimento, é um outro
Cristo que nos procura”.

O Objetivo Geral da Campanha é: “Conscientizar, à luz
da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e
Compromisso, que se traduz em relação de mútuo cuidado
entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum”.
Os objetivos específicos elencados são:
a) Apresentar o sentido de vida proposto por Jesus
nos Evangelhos;

(Santa Dulce dos Pobres)

b) Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como
exigências fundamentais da vida para relações
sociais mais humanas;
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c) Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e
a revolução do cuidado como caminhos de superação da indiferença e da violência;
d) Promover e defender a vida, desde a fecundação
até o seu fim natural, rumo à plenitude;
e) Despertar as famílias para a beleza do amor que
gera continuamente vida nova;
f) Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar, com o testemunho e as ações de mútuo cuidado, a vida plena do Reino de Deus;
g) Criar espaços nas comunidades para que, pelo
batismo, pela crisma e pela eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida como Dom e Compromisso;
h) Despertar os jovens para o dom e a beleza da
vida, motivando-lhes o engajamento em ações de
cuidado mútuo, especialmente de outros jovens
em situação de sofrimento e desesperança;

Oração da Campanha da Fraternidade 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do
bem viver,
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo
como um jardim a ser cultivado com amor..
Dai-nos um coração acolhedor para assumir
a vida como dom e compromisso.
Abri nossos olhos para ver
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs,
sobretudo dos mais pobres e marginalizados..
Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão
expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo
o rosto do vosso Filho..
Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade,
reconciliada no amor..
Dai-nos a graça de vivermos
em comunidades eclesiais missionárias
que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem
daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida,
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil..
Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida..
Amém!

i) Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida;
j) Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se com a ecologia integral.
Diante de uma sociedade repleta de problemas,
dificuldades das mais variadas como violência de toda
espécie, desemprego, crise econômica, pobreza crônica,
depressão, ansiedade, drogas, abusos sexuais, roubos,
idosos abandonados etc. acredita-se que a Campanha
da Fraternidade 2020, com esse tema e esse lema vem
na hora certa.
Ver, sentir e cuidar são verbos fortes de ação que vão
conduzir as reflexões e o texto–base é de grande auxílio
nesse processo. Por isso, o convite é conhecer, participar, interagir da melhor forma possível. Ações concretas
de solidariedade, cuidado, partilha, em prol dos irmãos
e irmãs vão surgir.
“Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido?
Aquele que bate à nossa porta, em busca de conforto
para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo
que nos procura”. (Santa Dulce dos Pobres)
Irª Eliana Aparecida dos Santos - Caxias do Sul/RS
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Entidades e organizações presentes:

Pelas Águas,
Vida e Resistência
Carta Pública do Seminário Cerrado
“Tudo está
interligado, como
se fossemos um.
Tudo está
interligado
na nossa Casa
Comum”.
Cirineu Kuhn

Goiânia, 29 de setembro de 2019.

Entre os dias 27 e 29 de setembro de 2019, mês do Cerrado, nós,
cerrativistas, ambientalistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas,
povos tradicionais, movimentos sociais e pastorais, nos reunimos para
partilhar experiências e vivências do bioma e ajudar a construir coletivamente a defesa do Cerrado Brasileiro.
O Cerrado tem fisionomia e biodiversidade únicas, que estão ameaçadas pela exploração desenfreada e abusiva dos recursos naturais,
principalmente das águas. Como aponta a Organização Ambientalista
Conservação Internacional, esses ataques podem levar ao desaparecimento desse sistema biogeográfico no ano de 2030.
Metade do Cerrado Brasileiro já desapareceu. Algumas gramíneas
importantes para recarga dos lençóis freáticos, porque favorecem a
infiltração de água no subsolo, podem estar extintas. Como resultado,
nossos rios têm perdido volume de água e algumas terras enfrentam o
problema da seca. Esta é uma realidade vivida em vários estados que
abrigam o bioma, como denunciam nossos povos e comunidades tradicionais, cujos costumes, tradições e a própria existência dependem
desse mosaico de biodiversidade.
É necessário reagir frente a este cenário avassalador provocado
pelo capital nacional e internacional que, em nome do lucro, destrói
campo e cidade com a implementação predatória de grandes projetos
de monocultura agropecuária, com seus agrotóxicos, hidroelétricas,
mineradoras, construção de estradas, projetos imobiliários, hidrovias,
irrigação e desmatamentos que resultam na degradação dos solos,
expulsão dos povos de suas terras, esgotamento dos rios, destruição
de nascentes, extermínio da biodiversidade e assassinato de quem
se levanta contra eles. Isso acontece em todo o bioma, mas pode
ser representado pela crueldade do projeto “desenvolvimentista” da
região do Matopiba nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Vivemos um tempo em que os inimigos do cerrado, da Amazônia,
do Pantanal e do planeta, usam o fogo como símbolo de demonstração
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Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social –
Misereor - Cáritas Brasileira - Comissão Pastoral da
Terra
Associação para Recuperação e Conservação do
Ambiente /GO - Campanha Sem Cerrado, Sem Água,
Sem Vida - Conselho Indigenista Missionário - Cara
Vídeo/GO - Centro Burnier/MT - Missionárias de
Jesus Crucificado – MJC - Coletivo Fecho/BA - Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar – FETRAF/GO - Comunidades Eclesiais
de Base do Brasil – CEBs - Movimento de Mulheres
Camponesas - Instituto Art’Afro e Direitos Humanos/TO - Grupo de Consciência Negra de Tocantins
– GRUCONTO/TO - Nos + Árvores/GO - Movimento
dos Trabalhadores sem Terra – MST - Associação
das Vítimas do Césio 137/GO - Pastorais Sociais Cajueiro/GO - Instituto Brasil Central - Associação
de Produtores Bom Peixe/TO - Comitê Popular de
Cáceres/MT - Fé e Vida/MT - Centro de Estudos
Bíblicos – CEBI/GO - Gwatá – Núcleo de Agroecologia e Educação no Campo/GO - Irmãs de São José de
Chambéry - Instituto Caracol/MT - Quilombo Chumbo/MT - Quilombo Mata Cavalo/MT.

de força para nos acuar e atemorizar, de forma irresponsável e criminosa, colocando a segurança de todo o
planeta em risco.
Dada esta realidade, ainda há tempo para salvar o
cerrado? Movidos pela esperança, como nos convida o
Papa Francisco em sua Encíclica ‘Laudato Si’, é imprescindível tomarmos o cuidado da nossa Casa Comum.
Como um ato de rebeldia a juventude se levanta mundialmente em defesa do meio ambiente e do clima,
seguindo o exemplo profético da menina Greta Tunberg.
Comprometemo-nos a seguir seu exemplo, denunciando
de forma intransigente as ameaças ao cerrado, ao clima
e ao planeta, valorizando as iniciativas de produção de
alimentos agroecológicos, buscando a construção de
uma nova economia de base comunitária e construindo novos canais de comunicação para a disseminação
desse conhecimento, a fim de construir um novo mundo
possível com base nos bens comuns.
Senhores capitalistas, nós não temos medo de
vocês! O Cerrado em pé, como berço de vida, é um
direito dessa e das futuras gerações.
Esta “Carta do Seminário Cerrado” é linda! Além
de nos tocar fundo no coração, ela alia a contundente
denúncia à renovação das esperanças na união e lutas
de nossos povos. Parabéns ao Gerson e a todos/as
participantes do Seminários e entidades que assinam
a carta. Que a Grande Mãe nos cubra com seu manto e
abençoe a resistência de nossa gente!

Oração a Nossa Senhora do Cerrado
Nossa Senhora do Cerrado,
Protetora da nossa gente,
Nós te agradecemos, louvamos e bendizemos
E pedimos por tua proteção.
Pela generosidade da natureza, damos graças.
Olha pela nossa mãe Terra,
Olha pelo nosso irmão Cerrado.
Perdoa as nossas falhas com ele,
Proteja suas matas, campos e veredas,
Proteja os animais grandes e pequenos,
As abelhas, os vermes, os insetos.
Cada animal e cada vegetal está sob ameaça.
Segura a mão do homem mau,
Proteja os produtores que guardam o Cerrado,
Interceda por nossa gente que sofre,
Interceda pela libertação das águas aprisionadas,
Para que corram livres e abundantes gerando vida.
Nossa mãe, rogai por nós e pelo Cerrado,
Para que a vida não se perca nesse mundo de conflitos,
Que o dinheiro não prevaleça sobre a vida,
Que seu exemplo nos ilumine
E que haja justiça, paz e harmonia nos nossos Cerrados.
Amém.
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VII Seminário das Congregações de
São José na América Latina e Caribe
Dinamismo e Profecia
Aproxima-se o VII Seminário das Congregações de
São José na América Latina e Caribe (CSJ), que acontecerá de 02 a 10 de fevereiro de 2020, em Itu-São Paulo,
Brasil. A experiência formativa construída pelos seminários das CSJ, em conjunto com a Red de las Hermanas de San Jose, chega à sua 7ª edição. Ela acontece a
cada cinco anos. Assim, queremos dar continuidade ao
elo estabelecido pelos seminários intercongregacionais,
acolhendo mais de 100 participantes: Irmãs, leigas/os
associados das CSJ, lideranças e colaboradores, para
refletir sobre o tema: Dinamismo e profecia da Congregação de São José na América Latina e Caribe.
É um convite e oportunidade de reunirmo-nos para
estudo, reflexão, troca de experiência, convivência,
revitalização e fortalecimento mútuo, na perspectiva do
nosso carisma de unidade, especialmente com as Irmãs,
leigos e leigas que estão vivendo em regiões de difícil acesso e com demandas desafiantes. As mudanças
nas Congregações e na sociedade nos desafiam a pensar criativamente outras formas de continuar vivendo o
evangelho e o nosso Carisma hoje.
A situação atual na América Latina e no Caribe nos
conclama para maior integração. Vivemos em diferentes
contextos geográficos e culturais, mas com realidades e
lutas comuns. Portanto, o momento atual exige que, à
luz da evangélica opção pelos pobres e do nosso Carisma de comunhão, aprofundemos nossa compreensão
da realidade, para que possamos nos comprometer de
modo ainda mais consistente e decisivo com sua transformação.
Queremos reavivar o nosso dinamismo profético a
partir do contexto latino-americano e caribenho. O VII
Seminário será um momento oportuno de partilha de
experiências/vivências, reflexões e desafios diante do
momento histórico pelo qual estamos passando, no propósito de alcançar um nível mais forte e esperançoso,
entre a família das Congregações de São José, nos nossos engajamentos na América Latina e Caribe, em vista

de ações justas,
como nos pede
o nosso fundador Jean Pierre
Médaille:
“Tenham sempre bem presente a finalidade de sua vocação que é
sublime e nunca façam nada que não seja coerente com
o testemunho de uma vida plena de modéstia, de mansidão e de santidade” (Máxima 1).
O tema do seminário será abordado a partir dos
seguintes subtemas: análise da conjuntura latino-americana: sombras, luzes e esperança; profetismo hoje no
contexto latino-americano; profecia e Carisma da Congregação de São José na América Latina e Caribe. Para
isso contaremos com a assessoria do Prof. Dr. Fernando
Altemeyer Júnior (PUC/SP), Irmã Ivone Gebara (Cônegas
de Santo Agostinho) e Irmã Griselda Martinez Morales
(Congregação de São José de Lyon/México).
Que São José e Nossa Senhora Aparecida nos abençoem e fortaleçam na missão de comunhão em prol da
vida digna e justa.
Pela equipe de coordenação do VII Seminário Latino
Americano e Caribenho.

Irmã Nilva Rosin (ISJ Chambéry) e

Irmã Joana Mendes (ISJ Rochester)

Convidamos para rezar a oração que segue em preparação ao seminário:
30

Pinta-nos com a cor carne
“Tenham sempre bem presente a finalidade de sua vocação que é sublime e nunca façam
nada que não seja coerente com o testemunho de uma vida plena de modéstia, de mansidão e
de santidade”. (Máxima 1)
Pinta-nos com a cor carne
Pai bom, pinta-nos com a cor carne
Para que tenhamos a coragem de voltar às origens
E reencontrarmos o mais profundo de nós mesmas.
Pinta-nos da cor carne,
Para que tenhamos a coragem de romper as estruturas,
Replantar nosso existir
E sermos autênticas discípulas do senhor.
Pinta-nos da cor carne
Para mudar as concepções de Deus que habita em nós e anunciamos,
Desse Deus que temos feito nossa medida e nosso desejo. (Nosso sonho)
Como uma máquina que fornece desejos e fantasias.
Pinta-nos de cor carne
E dá-nos a audácia de que necessitamos
Para sermos um com aquele que sofre,
Com o ultrajado, o abandonado e o perseguido.
Pinta-nos de cor carne
E dá-nos um coração puro
Que torne possível o encontro para os outr@s,
Com os outr@s e a partir dos outr@s,
E deixemos de ser a toada triste e de um lamento fúnebre.
Pinta-nos de cor carne
Para que sejamos testemunhas do teu amor
E não repitamos o que sempre fazemos,
Mas que respondamos de acordo com os nossos tempos.
Pinta-nos da cor carne
Para que andemos pelo mundo:
Fortes, dignas, simples, generosas,
Partilhando amor, alegria e esperança.
Pinta-nos da cor carne,
Porque a vida vai passando
E o anúncio do Reino nos foge das mãos.
Pinta-nos da cor carne
E faz que descubramos tua presença entre nós,
Que voltemos o olhar para ti e juntemos nossa mão à tua.
Pinta-nos da cor carne,
E toca nossos olhos
Para que vivamos seduzidas por tua bondade,
Cativadas por tua proximidade e arrebatadas por tua fidelidade.
Pinta-nos da cor carne
E na escuridão da noite,
Quando o silêncio total se estabelece
E o brilho das estrelas sussurra nosso sonho,
Vem Pai, permanece conosco, chama-nos de novo
E renovaremos a aliança contigo.

Autora: Irª. Eva Isabel Arce Bocanegra
De las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, mexicana.
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Geral

A indústria cultural:
o fenômeno da mercantilização
imagética na sociedade
são que está traçada no Carisma da Congregação e na
maneira/jeito de como lemos este Carisma hoje. Irmã
Nilva trouxe presente a Encíclica Laudato Si do Papa
Francisco, afirmando que é uma luz que ilumina os caminhos da missão de qualquer Congregação Religiosa hoje
e destacou o Nº 225 “Uma Ecologia Integral exige que se
dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena
com a criação, refletir sobre nosso estilo de vida...”.
A sociedade vive hoje em um mundo real e virtual.
Diante dessa realidade, se fez uma reflexão: “On” ou
“Off”? De que lado você está? De que lado você quer
viver? Refletiu-se sobre as primazias/prioridades do
mundo globalizado e conectado (interligado ou desconexo), bem como, levou a pensar sobre a viabilidade e
a possibilidade de se equilibrar entre o mundo real e o
mundo virtual. A assessora questionou o grupo: Como
ou de que forma a vida é conduzida? Como são as relações humanas? Foram destacados elementos a considerar: tempo de mudança, coerência entre discurso e ação,
tomada de consciência (consciência + ação).
Os muitos desafios que foram surgindo levaram a
grande questão: O Brasil nasce capitalista ou não com a

Encontro Formativo com Equipes e grupos de
Serviços
O encontro, que ocorreu nos dias 27 e 28 de julho de
2019, em Itu/São Paulo, foi assessorado por Irmã Nilva
Rosin - Irmã de São José. Irmã Nilva conduziu o grupo
à reflexão e ao aprofundamento de como lemos nosso
Carisma hoje, diante das [in]visibilidades que existem. Os
fenômenos são diversos: a indústria cultural que planeja
e controla a consciência; a “naturalização” da dominação através da mercantilização imagética na sociedade;
a indústria cultural que produz e difunde a imaginação
estética e a dominação da fantasia, na lógica instrumental que administra o lucro; a arte com suas várias expressões: filme, pintura, escultura, dentre outros. Frente a
esses aspectos do cenário que estamos inseridas, foram
dois dias em que a Província das Irmãs de São José de
Chambéry no Brasil, com suas lideranças, se debruçou
a pensar e refletir esses aspectos e como visibilizamos
nosso Carisma hoje.
O olhar focado nos cenários onde estamos envolvidas, provocou a reflexão sobre a seriedade da Mis32

estabelecidas com Deus, os/as outros/as e a Criação.
Aqui, a expressão do Carisma da Irmã de São José é traduzida em sua essência. Continuou expondo as brechas
alternativas, chamando a atenção às ausências [invisível]: o olhar de quem não é visto, a voz de quem não é
ouvido e o sentir que não é relatado. Concluiu deixando
algumas afirmações:
“Não pensem que estes esforços são incapazes de
mudar o mundo. Estas ações espalham, na sociedade,
um bem que frutifica sempre para além do que é possível constatar”. (Laudato Si, nº 151)

chegada dos portugueses? Com esse questionamento a
assessora conduziu o grupo a repassar vários aspectos
da história, a identificar as características do capitalismo,
destacando algumas: trabalho assalariado, tudo se torna
mercadoria, o revolucionar permanentemente as técnicas, a concentração, a crise, o proletariado, o exército
de reserva, dentre muitas outras. Destacou também, as
fases da construção econômica do Brasil e questionou:
Por que não controlamos nosso destino? Salientou que,
a cada final de ciclo entramos num estado de reversão
(estado de crise X Capitalismo internacional).
Frente aos diversos cenários trazidos para pensar e
refletir, buscamos encontrar luzes que nos inspirem a
fazer as travessias necessárias na vivência do Carisma.
Buscamos também encontrar as brechas, as alternativas. A assessora sugeriu algumas: a importância de uma
visão mais integrada de mundo, chamado, na Laudato
Si Ecologia Integral, “superando as fragmentações dos
saberes e das práticas. A crise ambiental é indissociável
da crise social”. (Siqueira,2016, p.34); a Ecologia Integral propõe uma leitura menos seccionada da realidade;
a Ecologia Integral fornece uma chave de leitura e ação
composta ao mesmo tempo do social e do ambiental em
todos os seus níveis e expressões. Trata-se de uma chave complexa abrindo, ao mesmo tempo, para as diferentes esferas da ação humana.
Irmã Nilva Rosin também apontou sinais, indicações
para uma ação eficaz, sublinhando as relações justas, ou
seja, uma relação tríplice em que as relações justas são

“O mais difícil da luta é escolher o lado em que
lutar” (Sófocles); “na dúvida, fique do lado dos pobres”.
(Pedro Casaldáliga)
“O que me espanta não é a violência de poucos, mas
o medo e o silêncio de muitos”.
“Não há nada mais trágico no mundo do que saber o
que é certo e não fazê-lo”. (Martin Luther King)
O encontro formativo deixou muitos desafios, reflexões e provocações. Acredito que cada participante passou a carregar novos desafios que impulsionam a novas
respostas em vista de nossa Missão de Comunhão, bem
como, a reelaborar algumas convicções a partir dos
cenários onde estamos inseridas: fortalecendo a promoção da justiça socioambiental e cultural; dar atenção ao
[in]visível – sociologia das ausências.
Irª Rozângela Steffenon - Lagoa Vermelha/RS
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Caminhada da Formação
Partilha de experiências vivenciadas nas etapas de Formação Inicial:
Noviciado, Postulantado e Aspirantado.

NOVICIADO

M

Irmã Eunice Cordeiro de Souza

eu estágio de noviciado
começou quando, no discernimento, recebi oito comunidades dispostas a acolher uma noviça. Com a
escuta atenta aos apelos, inspirada
pelo Espírito Santo, pude optar pela
Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora de Mariental, zona rural do
município da Lapa/PR.
Integrei a comunidade junto às
Irmãs e ao povo no dia dezenove
de fevereiro e permaneci até três
de agosto. Procurei ser presença e
vivenciar o carisma de comunhão.
Marquei presença na Paróquia Imaculada Conceição e nas 12 comunidades participando das missas e
celebrações sempre, que possível.
Nas visitas às famílias, conheci
um povo necessitado de escuta e de
uma palavra que o animava a caminhar. Uma palavra que acendesse a
esperança e aliviasse o sofrimento. Assim como no Lar Educandário
São Vicente de Paulo (Lapa/PR) com
as idosas, que revelaram um rosto
esperançoso, apesar das marcas deixadas pela vida.
Em um encontro realizado com
75 catequizandos fui desafiada a
me preparar e me aprofundar para
que, de uma maneira mais simples,

as crianças pudessem compreender
um dos três mistérios fundantes de
nossa Espiritualidade: a Eucaristia.
Através de dinâmicas e encenações
elas participaram com muita disponibilidade.
Vivenciei com 110 crismandos um
encontro que tinha por tema “Espírito Santo” e nele me coloquei junto a
sua realidade: uma juventude solitária e fragmentada. Durante as colocações, muito me tocou o momento
em que lhes foi apresentado o grupo
de jovens com uma perspectiva de
vida diferente. Diante disso, muitos
desses jovens aderiram ao grupo.
Acompanhando uma das Irmãs a
retiros para lideranças e ministros,
acendeu em mim a chama de me
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Irmã Maria dos Santos Durães

aprofundar na espiritualidade e no
exercício da escuta.
Agradeço a Deus pelo discernimento acertado, às Irmãs que deram
o sim para ajudar na formação e ao
povo de Deus que colaborou para
que crescêssemos no amor, na intimidade com Jesus Cristo, na certeza de que Ele caminhou, caminha e
caminhará sempre conosco.

Foi com essa confiança que realizei meu estágio na
Comunidade São José, em Manaus. Lá tive a oportunidade de partilhar a minha vida e os meus dons.
Sou muito grata a Deus por ter me chamado para ser
presença na Área Missionária Ternura de Deus. Junto ao
povo, percebi exemplos de superação, acolhida e alegria, mesmo em meio a tantos desafios.
Uma realidade, que calou profundamente em meu
coração, foi ver jovens e crianças vivendo em situações
de vulnerabilidade. Isso me ajudou a entender que as
“Bem-aventuranças” são um traço do rosto humano de
Deus.
Foram muitas as oportunidades de aprendizado
vivenciadas neste período, entre elas visitas às famílias
e refugiados indígenas, grupos de jovens, Celebrações
da Palavra e da Eucaristia, Celebrações da vida com a
Pastoral da criança, Celebração de Pentecostes e uma
atenção especial à Pastoral da escuta. Tudo isso contribuiu para meu crescimento pessoal e espiritual, tendo
sempre presente as Constituições das Irmãs de São José,
nº 20: “A fecundidade da ação apostólica depende da
intimidade com o Senhor”.
Obrigada Jesus!
Obrigada Comunidade São José!
Obrigada Manaus Amazonas,
Terra que me acolheu na fé!

Amazonas: “Terra Mãe Da Esperança”
Dia doze de fevereiro, numa tarde ensolarada.
Com o coração cheio de esperança,
em solo Amazonense, eu desembarcava.
Com os pés em terra firme,
sempre em frente eu caminhava.
Com tranquilidade no coração,
pois no Senhor eu confiava.
Tamanha foi minha alegria,
quando a Irmã Hilda Riva eu avistei.
Lembrei de que Jesus me disse:
contigo sempre estarei.
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Irmã Lenimar Souza Ramalho

É com alegria e gratidão a Deus
que partilho a experiência do estágio
que fiz na Comunidade Cenáculo, em
Inácio Martins/PR, no período de nove
de fevereiro a dois de agosto. Tudo é
graça!
Fui desafiada a aprender e a descobrir a beleza da vida comunitária,
quando se escuta, acolhe, reza e
comunga os mesmos objetivos, que é
o Projeto de Deus em vista da Missão.
Tive a oportunidade de conhecer
o lugar e de ser presença de unidade com as líderes das pastorais, na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Participei da Novena de São José em

procissão com o povo pelas ruas, visitando as comunidades.
Contemplei, durante a caminhada, a alegria, a fé e a união de
um povo simples e muito acolhedor, que mesmo diante das
dificuldades não perde a esperança.
Visitei famílias, levando a Eucaristia aos doentes e marquei presença nas Celebrações de Exéquias. Percebi o quanto se faz necessário sermos sensíveis à dor do outro nos
momentos de perda. Participei de encontros com catequistas
e catequizandos. Ajudei a promover Encontros Vocacionais
para jovens que buscam descobrir sua vocação. Cada uma
delas respondeu com alegria ao receber o convite. Também
contribuí no Projeto Social (Centro Comunitário São José, na
Vila Jaguatirica), com orientações nos trabalhos artesanais
(tapetes de fuxicos e vagonite) e na escuta, onde as Irmãs
atuam na promoção da vida e ainda interagi na preparação de
encontros dos grupos de LLPP. Foi muito bom ver a atuação e
dedicação que eles têm nas atividades.
Neste tempo, percebi o quanto foi bom para meu crescimento na dimensão da fé, na Missão do Ser e não só do
fazer. Sinto-me feliz pelo que consegui realizar, buscando ter
sempre o olhar voltado para os mais pobres. Tudo o que vi e
ouvi fez arder meu coração.
Agradeço primeiramente a Deus que me conduz até aqui,
à Congregação e às Irmãs da Comunidade que me acolheram
para esse tempo de estágio.

Irmã Franceli de Lima Bernardes
Esta foi a canção que marcou o
início de minha etapa no Noviciado
da Congregação das Irmãs de São
José de Chambéry, no dia vinte e um
de setembro, na Comunidade São
José do Patrocínio, em Vacaria/RS.
Várias Irmãs do Núcleo São José
e de outras Congregações, leigos e
leigas da Comunidade, além da Coordenadora da CRB regional do Rio
Grande do Sul, Irmã Aldinha Inês Welbzbacher, estiveram presentes neste
momento tão significativo em que fui
acolhida como Noviça na Congregação das Irmãs de São José de Chambéry. Quem me acolheu oficialmente,
para essa etapa formativa foi Irmã
Maria da Glória Fernandes Oliveira,
Conselheira Provincial, bem como a
Comunidade formadora na pessoa da
Irmã Helena Thums.
A Celebração foi presidida pelo
Padre Renê Antônio Zanadrea e concelebrada pelos Bispos Eméritos Dom
Orlando Dotti, Dom Osório Bebber,
Frei Edílio José Soliman e Frei Cleto
Armiliatto. O Mistério Pascal foi celebrado numa atmosfera participativa,
orante, harmoniosa e muito familiar
e isso me fez na recordação da vida,
da caminhada vocacional, lembrar
um texto de José Tolentino Mendonça, que traduz em palavras um pouco
de meu chamado à vida Consagrada.
Aqui o partilho com vocês:

sa vida pré-natal: todos trazemos a
marca profunda da feliz imersão nas
águas maternas. Era isto que queria
rezar, esta memória silenciosa que
inscreve, desde sempre, a Tua Presença de Amor na minha vida. Antes
que escutaste os meus balbucios
como se fossem palavras; que, quando o meu ser era gerado no escondimento, tu me protegias e embalavas;
escrevias com esperança, todos os
meus dias no teu coração; esperavas
por mim em alegria e segredo”.
Deus continua nos chamando
à construção de seu Reino de Paz
e Amor. Sei que Ele tem paciência,
também espera com carinho. Agradeço à Congregação que me acolhe,
para que de “mãos dadas” possamos
dar continuidade a esta Construção.

“...um desses dias, Senhor, lembrava-me um amigo que no cotidiano
vivemos ainda a memória da nos36
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Dar as mãos e
construir, Passo a
passo, caminhar.
O que queres
Tu de mim?
Eis-me aqui,
ó meu Senhor!

Postulantado

VINDE E VEDE

Lucidalva Silva

Lurdes Aparecida de Souza Condeúba-BA

Estou
na
Comunidade Nazaré, de
Lagoa Vermelha/
RS, com as Irmãs
Elsa Poletto, Leônora Panisson e
Italvina Bavaresco fazendo uma
experiência de
estágio de 23 de
setembro a 21 de novembro. É uma experiência
prática da ação missionária e de conhecimento
da missão das Irmãs de São José.
Com as Irmãs Leonôra e Italvina, desenvolvo
um trabalho de Evangelização na Comunidade
Terapêutica, Fazenda São José, com dependentes de substâncias psicoativas, com idade entre
18 a 60 anos.
Nesta comunidade, identifiquei-me com a
pessoa de Jesus Cristo, para humanizar tantos
rostos desfigurados e sofridos. Estou amando
muito a missão. Também com a Irmã Celite Maria
Morez, da Comunidade São José, participo no
projeto do Pão, onde trabalho com as crianças
dando catequese. É uma experiência muito rica.
Falar de Deus para aquelas crianças, que ficam
entusiasmadas para acolher cada gesto que
ensinamos. Isso me gratifica e fico muito feliz
em poder dar parte de mim.
Obrigada, Senhor meu Deus, por esta graça
alcançada em minha vida. No estágio, também tive
a oportunidade de fazer a experiência de viver a
vida comunitária e a missão. Aqui, nesta comunidade, estou aprofundando o amadurecimento, o
conhecimento e o discernimento vocacional.
Sou grata às Irmãs de São José por suas orações.

“Dá-me Senhor um coração
que escuta”. (1Rs 3,9)
Somente através de uma
escuta profunda é possível entrar
em diálogo e ouvir os sussurros,
o apelo de Deus e intuir o que
Ele quer de nós. Nesta disposição interior, no dia dez de agosto
me lancei na experiência “Vinde
e Vede! ”, na comunidade das
Irmãs de São José de Chambéry,
presente em Inácio Martins, diocese de Guarapuava-PR.
Sou grata a Deus pelo seu amor providente, que através das
Irmãs, me oportunizou vivenciar de perto o Carisma, Espiritualidade e missão desta Congregação Religiosa. Estou deixando
a cada dia ressoar dentro de mim a vivência deste Carisma e
Espiritualidade, para perceber se é este o lugar para realizar o
desejo que tenho de seguir Jesus Cristo na Vida Religiosa.
Encoraja-me, neste tempo, o pensamento do Pe. Jean Pierre
Médaille: “Assume corajosamente o que Deus quer de ti”. Creio
que a confiança em Deus é base de tudo, para com coragem
atravessar a margem e deixar- se encontrar pelo novo que me
espera e assumir corajosamente.
Nesta experiência, partilho a vida com as Irmãs na comunidade fraterna, na oração e missão e aos poucos, estou percebendo a beleza e profundidade do Carisma de comunhão e
unidade que as Irmãs são chamadas a viver. Este aspecto mexe
com a minha sensibilidade, pois a missão nasce do coração de
Deus Trino, comunhão de Três Pessoas e assume a sua razão
de ser na nossa vida e ação. E é da contemplação deste mistério do amor de Deus que sentimos impulsionadas a viver e
anunciar Jesus Cristo lá onde estamos.
Convicta de que, caminhando com Maria, a primeira discípula e missionária, não nos perdemos no caminho, continuo esta
experiência aberta à vontade de Deus. Faço minha as palavras
do profeta Jeremias: “Como um vaso nas mãos do oleiro, assim
tua vida em minhas mãos” (Jr 18, 6).
38
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“A escuta de cada dia na oração com a ajuda do Espírito Santo é a melhor
preparação para o seguimento de Jesus que diz: Vem e segue-me”.
(Cap. VI – Máx. 6 - Pequeno Livro para LLPP: Irmãs de São José, Caxias do Sul)
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