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Editorial
“É o tempo da travessia e, se não ousarmos
fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de
nós mesmos.” (Fernando Pessoa)
Querida/o leitora/leitor, a Revista da
Congregação das Irmãs de São José BrasilBolívia está chegando até você com um apelo
desafiador, exigente e urgente para o momento
atual: ousar novas travessias, passar para outras
margens, explorar novos horizontes. Há muito a
ser desvendado, encontrado, assumido no Reino
de Deus. E para isso é preciso ousadia, coragem,
disponibilidade e abertura ao novo, ao diferente. O
Conselho Provincial, nas palavras de abertura desta
revista, nos situa neste itinerário em preparação
ao Capítulo. A missão desenvolvida pelas Irmãs e
Leigos e Leigas do Pequeno Projeto no decorrer dos
últimos meses vai ao encontro deste processo. A
visita à Província realizada por Ir. Sally M. Hodgdon
e Ir. Ieda M. Tomazini e os encontros que realizaram
com diferentes grupos e núcleos ofereceram
elementos de reflexão e incentivo à missão.
A partilha do Carisma é expressa nos artigos
pelos relatos dos encontros que aconteceram: a
comunicação como convite, como chamado a uma
esperança profética, a troca de experiências entre
Leigos e Leigas do Pequeno Projeto, o retiro no
caminho da fé, o encontro de formação para leigos
em Le Puy: oportunidades únicas para vivenciar o
carisma de Comunhão.
Na sessão Espiritualidade, Ir. Leni Menegat nos
ajuda a rememorar as travessias em nossa história
congregacional e Ir. Helena T. Reck faz um convite a
celebrar as travessias da vida e questiona: Qual é o
outro lado da humanidade?
Nossa presença-serviço é relatada como
experiências de encarnação. Como Irmãs de São
José somos mulheres de coragem, doação, entrega,
acolhida, generosidade, mulheres que vivem no meio
do povo e são sinais visíveis do amor de Deus que
se derrama à humanidade. Pacaraima, São Marcos,
São Francisco de Paula, Guaíba, Núcleo Cecília
Inês são testemunhas desta presença, além dos
projetos sociais que nos desafiam constantemente
à solidariedade com o querido próximo.
Destacamos em atualidade a caminhada da
formação inicial na Província, um processo contínuo
de busca de sintonia com a vontade de Deus.
Encontramos também nesta sessão, dois artigos
que apresentam situações, fatos, vivências de
Justiça, Paz e Integridade na Criação.
Ousemos fazer travessias, ousemos a unidade,
e se preciso for, passemos para outras margens,
sem medo do desconhecido, confiantes no Deus
que nos conduz. Boa leitura.
Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Caxias do Sul/RS

Palavra do Conselho
À luz do tema “Na unidade, ousar novas
travessias” e do lema “Passemos para a outra
margem”, demos início à jornada capitular de
2019. O “Itinerário Espiritual” está nos ajudando
a fazer a releitura e projeção de nossa vida em
missão.
“Na unidade ousar novas travessias” remetenos a um olhar contemplativo do caminho já
percorrido, percebendo os avanços e dificuldades
de nosso processo de integração e convidanos a sonhar com novos horizontes que vão se
descortinado à nossa frente.
A palavra de Isaías: “Eis que estou fazendo
uma coisa nova” é uma provocação para todas
nós. Esta “coisa nova” traz tensões. Muitas vezes
preferimos ficar na zona de conforto em que nos
encontramos. E este é um risco para atravessar o
inverno da Vida Religiosa. Se não saímos da zona
de conforto não veremos a luz da madrugada.
Provavelmente, se as mulheres não tivessem
ido de madrugada ao sepulcro, não teriam feito
a experiência da ressurreição. O profeta Isaías
diz literalmente: “Eis que estou fazendo uma
coisa nova. Ela está brotando agora e vocês
não percebem?”. É preciso sensibilidade para
enxergar e passar para a outra margem!

Como diz o poeta Fernando Pessoa: “Há
um tempo em que é preciso abandonar as
roupas usadas, que já tem a forma do nosso
corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos
levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo
da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”.
Na fé e na confiança, vamos nos despojando
das “roupas usadas” que já tomaram a forma
de nossos corpos e de nossas práticas, para
revestirmo-nos do “novo” que queremos assumir,
com ousadia, a exemplo de nossas primeiras
missionárias que pisaram em solo brasileiro.

Conselho Provincial:
Ir. Luiza Rodrigues, Ir. Elisa Fátima Zuanazzi,
Ir. Geni Estegues Pereira,
Ir. Katia Rejane Sassi e Ir. Neuza Maria Delazari
Curitiba/PR

Vivemos tempos de “travessia”. De grandes e
profundas travessias tanto em nível mundial como
em âmbito social, político, eclesial, econômico,
científico e de Vida Consagrada. Muitas travessias
já aconteceram, tantas a espera de nossa ousadia
para acontecer, outras nem nos damos conta de
que estamos nelas.
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No Projeto de Deus, o “Pequeno Projeto”

Visita de Irmãs Sally Hodgdon e
Ieda Maria Tomazini
ao Núcleo Santíssima Trindade
No período de 21 de junho a
27 de julho, a Província das Irmãs
de São José no Brasil foi agraciada
pela presença das Irmãs Sally M.
Hodgdon (Superiora Geral) e Ieda
Maria Tomazini (Conselheira Geral),
especialmente, na comunidade de
Moçambique/África, em algumas
comunidades do Núcleo Santíssima
Trindade e em encontros com grupos
e equipes em Curitiba/PR.
Em São Paulo, a Comunidade
São José organizou um momento
fraterno de partilha e oração para
que todas as Irmãs pudessem se
sentir acolhidas e fosse um encontro
marcante e significativo para todas.
Irmã Sally destacou que desde
1650 estamos em travessias, com
impactos importantes que foram
desencadeando mudanças e que nós
devemos nos perguntar se estamos
abertas para tantas outras travessias
que irão surgir.
Para animar nos momentos
difíceis pertinentes às travessias
e que, por vezes, ficamos nos
arrastando, sem coragem de deixar
as coisas, Irmã Sally lembrou a frase
do Papa Francisco: “Não podemos

perder a esperança”. Em nível de
Congregação, ela citou exemplos
de muitas travessias que estamos
vivenciando: união das diversas
Províncias; revisão das missões
na Europa; presença de Irmãs em
países como o Vietnã, Tanzânia,
China, Noruega, Paquistão, Suécia
e Índia; processo de caminhada de
integração com as Irmãs da China.
Em sua fala, Irmã Sally lançou
um despertar para o compromisso
missionário com as missões no
Sudão, Tanzânia e no Brasil. Os
apelos missionários, vindos de
tantas partes do mundo, têm tocado
os corações de todas. Durante esse
momento de encontro sagrado,
nos foi lembrada a importância
da Comunidade Amada - lugar de
profundas relações, comparando-a
com os movimentos de círculos
concêntricos na água, quando
se atira uma pedra no lago. Foi
importante para todas as Irmãs do
Núcleo Santíssima Trindade refletir
sobre a importância da reconciliação
em nossa vida Comunitária.
Relembrando a visita de Irmã
Sally e Irmã Ieda, algumas Irmãs
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assim se expressaram: “Para mim,
a visita de Irmã Sally e Irmã Ieda
significou um gesto de fraternidade
acrescentado às responsabilidades
que lhes compete. Foi uma bênção
a fortalecer minha Vida Religiosa. O
testemunho de suas vidas é muito
significativo. Agradeço a Deus por
essa oportunidade e peço que as
abençoe” (Irmã Judith Maria Muniz).
“Para mim, ouvir as palavras de
Ir. Sally e Ir. Ieda aumenta em meu
coração o sentido de pertença a
uma Congregação Internacional.
Fico emocionada com as partilhas
e muito tocada com as experiências
vividas por elas” (Irmã Rita de Cassia
Nogueira).
Sua presença representou para
nós a vida de toda a Congregação
com suas alegrias, esperanças,
desafios e apelos. Nossa resposta
é uma adesão fraterna com todas as
nossas Irmãs. Que o Senhor continue
abençoando e fortalecendo-as na
sua missão de Comunhão.

Ir. Adriana Aparecida Romão
São Paulo/SP

Vinho Novo,
Odres Novos.
Nos dias 06 e 07 de julho de 2018, as Irmãs do Conselho
Geral da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry,
Sally Hodgdon e Ieda Maria Tomazini, reuniram-se em
Curitiba com as Irmãs de um a vinte anos de profissão
definitiva da Província no Brasil. O tema orientador foi
o documento da Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica: “Vinho
novo, odres novos”. As 31 Irmãs presentes foram convidadas
a olhar para si mesmas, para as reponsabilidades, os
desafios e apelos que a Vida Consagrada exige. Irmã Sally
e Irmã Ieda dinamizaram o encontro e expressaram qual era
o objetivo: oportunizar espaço de crescimento dos vínculos
entre as Irmãs; ouvir seus sonhos, expectativas, ações,
questionamentos; dar tempo para a escuta uma das outras
através da partilha do coração. Foram dois dias vividos
profundamente pela alegria do encontro, pelas partilhas de
vivência cotidiana da vocação, pelos desafios diversos.
Irmã Sally salientou que a vida da Província e da
Congregação é responsabilidade de cada Irmã e esse
assumir em conjunto deve ser algo latente neste grupo
específico de Irmãs. O momento histórico atual da
Congregação, da Igreja, do mundo exige pessoas capazes
de oferecer vinho novo. Jesus é o vinho novo oferecido
com sabor, com qualidade à humanidade. Entre as diversas
formas de ser e oferecer o vinho novo está a formação de
comunidades saudáveis; a escuta profunda em todos os
níveis; a autenticidade; o cuidado umas com as outras; a
comunicação; a resiliência; a disposição para a mobilidade;
o ser feminina, o querer-se bem; a sustentabilidade
econômica; a capacidade de liderança, entre outras. O grupo
manteve-se aberto para acolher os desafios e expectativas
apresentados pelas Irmãs do Conselho Geral, na certeza de
que o vinho novo na Congregação é responsabilidade de
cada Irmã em todas as fases da vida. Juntas, em comunhão,
conduzidas pelo Espírito do amor será possível saborear,
degustar e compartilhar o vinho novo.
Papa Francisco diz que o Evangelho é portador de
alegria e novidade. Para ele a novidade de Jesus é o vinho
novo e para essa novidade faz-se necessário odres novos.
Não tenhais medo de mudar as coisas segundo o Evangelho.
A Igreja nos pede mudanças. Pede-nos que ponhamos de
parte as estruturas caducas; não prestam! E que tomemos
odres novos, ou seja, o Evangelho. O Evangelho é novidade,

é alegria e só se pode vivê-lo plenamente com um coração
alegre e renovado.
Para as participantes, o encontro foi muito positivo.
Confira algumas expressões das Irmãs: “Foi muito bom,
pois, além de toda reflexão trazida para os dias atuais, teve
o convívio entre os núcleos. Momento novo para a Província,
para cada uma, inclusive para mim. Irmã Sally e Irmã Ieda
foram felizes em formar grupos por idades aproximadas, o
que facilitou as partilhas. O encontro foi desafiador para
cada uma tomar decisão, assumir sua própria vida com seus
limites e dons. Momentos de estarmos unidas, enfrentando
as marés da vida, sabendo que depois da margem está
o começo de um caminho novo, que é a unidade na
missão, sem medo de ser Irmãs de São José. Foi oportuno
para partilha de vida, buscas, desilusões e retomada do
projeto de vida a partir do texto de Lc 5,37. Momento de
encontro, de encorajamento, de graça, de alimentar os
sonhos e fortalecer os laços existentes, de retomada da
vida e caminhada, de busca do essencial, de fortalecermos
sonhos. Oportunidade de escuta e de refletir a vida
pessoal, comunitária e missão, buscar novos caminhos
para fortalecer nossas relações fraternas. Favoreceu o
fortalecimento de nossas relações de unidade para tornar
nosso carisma visível nesse momento da história. Além
disso, momento de revitalização da Vida Religiosa, como
membros desta Congregação. Tempo de aparar arestas,
olhar para o futuro com mais esperança e leveza! As Irmãs
do Conselho Geral foram muito felizes e sábias realizando
este encontro que favoreceu olhar adiante e buscar novos
caminhos para fortalecer nossa Unidade como Irmãs de São
José”.

Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Caxias do Sul/RS
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Economia a Serviço do
Carisma e da Missão
espiritualidade da restituição, ou seja, de restituir aos pobres
o que já é deles. Por diversas vezes, o pontífice disse que “é
preciso realizar um verdadeiro encontro com os pobres e dar
lugar a uma partilha que se torne estilo de vida”. É a opção de
seguir Cristo pobre que leva à opção pelos pobres. Segundo o
Papa, não se trata de ser pobre, materialmente falando, para
ser evangélico. Referindo-se aos religiosos disse que não se
trata de vender todos os bens ou de se desfazer de tudo, mas
de refletir se tudo o que possuem está ao serviço do dom que
receberam e se este dom - Carisma - está sendo compartilhado
e de que forma. Ser fiel ao carisma muitas vezes requer um
gesto de coragem. Por exemplo, manter viva uma obra que
está a serviço dos pobres, mesmo que esteja produzindo
perdas. Mas, nesta situação, é importante o discernimento para
perceber se as perdas produzidas justificam a opção evangélica
ou se as perdas produzidas são geradas pela incapacidade ou
inabilidade administrativas. As construções ou espaços ociosos,
“os conventos vazios” como sugere o pontífice, são do “corpo
de Cristo”. Eles não nos pertencem. O Papa ainda convidou os
presentes a pensar se todos nós podemos tornar-nos um pouco
mais pobres, pois a pobreza hoje é um grito.
Os palestrantes, por sua vez, enfatizaram que a economia e
sua gestão nunca são, ética e antropologicamente, neutras. Ou
concorrem para construir relações de justiça e de solidariedade,
ou geram situação de exclusão e até de rejeição. É através
da economia que passam as escolhas relevantes para a vida
pessoal e coletiva, nas quais deve transparecer o testemunho
evangélico, atento às necessidades dos irmãos e irmãs. Eles
salientaram a importância da simplicidade e da austeridade,
dizendo que “todos somos chamados não só à pobreza pessoal,
mas também a uma pobreza comunitária”. A sustentabilidade do
Carisma e da Missão supõe escolhas embasadas no Evangelho.
Hoje, não é mais possível administrar “olhando somente para
o seu próprio jardim”. É preciso trabalhar junto, em rede.
Aprender uns dos outros. É preciso ter visão ampla e planejar
com os grandes horizontes das atividades econômicas: que
tenha presente o ser humano, de modo especial os pobres,
que seja instrumento da ação missionária na Igreja, que seja
evangélica de partilha e de comunhão.
O resultado destes simpósios está registrado no documento
publicado pela Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, com o título:
Economia a Serviço do Carisma e da Missão - Na fidelidade ao
carisma, repensar a economia.

A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as
Sociedades de Vida Apostólica - Sagrada Congregação - pela
primeira vez na história da Igreja, promoveram, em Roma,
dois simpósios internacionais sobre a Economia. O primeiro
aconteceu no ano de 2014, com o tema “A gestão dos bens a
serviço do “humanum” e da missão na Igreja” e o segundo, em
2016, com o tema “Economia a serviço do Carisma e da Missão”.
Os dois contaram com a participação massiva dos responsáveis
pelas questões econômicas e dos Superiores Gerais das
Congregações masculinas e femininas do mundo.
Os problemas econômicos que as congregações estão
enfrentando, o declínio do número de membros, que é irreversível,
a pouca consciência sobre a relevância da matéria econômica, a
falta de acompanhamento, competência profissional e cuidado,
a escassez de recursos humanos, adequadamente preparados
para a gestão dos bens dos Institutos segundo os critérios do
Evangelho; a falta de visão ampla e de um trabalho em rede
foram algumas das razões que desafiaram a Santa Sé a realizar
estes dois eventos internacionais. Os encontros tiveram como
objetivo proporcionar uma reflexão eclesial sobre os bens e sua
gestão, explicar alguns aspectos da norma canônica sobre os
bens temporais, sugerir alguns instrumentos de planejamento e
programação sobre a administração das obras e solicitar que os
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica
repensem a economia na fidelidade ao Carisma.
O Papa Francisco que participou dos eventos, enfatizou
a relevância do assunto e repetiu que é urgente repensar a
economia na fidelidade ao Carisma, para que os Institutos
possam ser ainda hoje, para a Igreja e para o mundo, os
postos avançados de atenção a todos os pobres e às formas
de miséria material, moral, espiritual, como superação de todo
o egoísmo na lógica do Evangelho que ensina a confiar na
providência de Deus. Retomando a Encíclica Laudato Sì, disse
que é preciso regressar à simplicidade que nos permite parar
para saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades
que a vida oferece sem nos apegarmos ao que temos e
nem nos entristecermos por aquilo que não possuímos. Ele
também desafiou a assembleia a ajudar a colocar em prática a

Ir. Ieda Tomazini
Conselheira Geral/ Roma
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Caminhada das
equipes de
serviços
da Província
Ao iniciar o triênio da Província do Brasil, Irmãs foram convidadas para
integrar as diversas Equipes de Serviços, votadas no Capítulo Provincial
de 2016.
Inspiradas na proposta de amor-serviço de Jesus, as que compõem as
equipes tomaram seu avental e foram ao encontro das Irmãs, numa atitude
de dar o melhor de si para que a vida acontecesse na missão da Província.
O gesto de abaixar-se, como Jesus no lava-pés, foi a expressão do
assumir esse serviço na alegria, na esperança e na convicção de que o
gesto de Jesus nos ajuda a humanizar a sermos humanizantes. É no lavapés que aprendemos a delicadeza, o acolhimento, a doação, a comunhão
e o cuidado dos irmãos e irmãs.
EQUIPE DE FORMAÇÃO

feito nos levou a pensar a formação diferenciada para as
vocacionadas adultas, surgindo assim o Noviciado São José,
em Vacaria-RS.
Um desafio da Equipe de Formação inicial é a questão
do acompanhamento das Irmãs de Primeira Profissão, suas
necessidades e contextos. As distâncias são enormes e
isto dificulta também a elas de se encontrarem com mais
regularidade. Outro desafio é ajudar nossas comunidades a
se comprometerem com a formação pessoal e na congregação.
Em 2019, pretendemos trabalhar a continuidade da
sensibilização com o tema: “Configurar-se com Cristo”,
enfocando a dimensão vocacional e comunitária, apontando
pistas para sermos comunidades formadoras.
A Missão junto aos Leigos e Leigas do Pequeno Projeto
(LLPP) no Brasil tem como objetivo: “Aprofundar, vivenciar
e partilhar nosso Carisma de Comunhão”. Desejosas de
manter vivo o Pequeno Projeto nos dispomos a partilhar esta
maravilhosa herança junto a Leigos e Leigas que aspiram
conhecer e viver nossa Espiritualidade.
Quanto à organização, contamos com uma Irmã Assessora,
uma Coordenadora Geral em nível de Brasil. Em cada núcleo
existe uma Irmã que coordena os grupos dos Leigos e Leigas
do Pequeno Projeto e uma que acompanha a vida e a missão
em cada grupo.
Neste triênio, tivemos 3 encontros em nível de Brasil
para partilhar nossa vida e missão. A partir das necessidades
constatadas, foi elaborado o seguinte material para termos uma
linha comum de ação: Perfil da Irmã acompanhante dos Leigos

A Equipe de Formação, alicerçada nas Constituições, no
Guia de Formação das Irmãs de São José do Brasil e Bolívia,
no Documento Final do Capítulo Geral de 2015 e no Plano de
Ação para o Triênio da Província 2016-2018, traçou ações
e meios de implementação das mesmas. Junto ao Conselho
Provincial, as Irmãs e vocacionadas assumiram desenvolver
um processo formativo dinâmico, contínuo, na linha de
nossa Espiritualidade e Carisma, em todas as dimensões que
respondam às necessidades e diferenças culturais, para o
seguimento afetivo e efetivo da pessoa de Jesus Cristo.
Para tal, realizamos neste triênio, vários encontros de
formação para as equipes: em 2017, “Perdão e Reconciliação”,
com Ir. Nelly Boonen e “Portadoras da Tradição”, com Ir.
Griselda e Ir. Glória; em 2018, “Mistagogia e Espiritualidade
Eucarística”, com Ir. Penha Carpanedo. A Equipe de Formação
participou do encontro com Pe. Amadeu Cencini com o tema:
“O modelo de integração e relação entre formação inicial e
permanente”.
Com o objetivo de refletir e trazer pistas de como trabalhar
as vocações adultas, a equipe convidou para assessoria Pe.
Adalto Chitolina, Deoniano. Vimos a necessidade de trabalhar
nossas comunidades para acolherem esta nova realidade,
isto é, as “vocações adultas”. A partir das reflexões feitas,
a equipe elaborou um instrumental para ser vivenciado nas
comunidades. De dezembro de 2016 a 2018 foi realizada esta
sensibilização nas comunidades da Província. O processo
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e Leigas do Pequeno Projeto; Livro das Máximas de Perfeição;
Livro “Pequeno Projeto” e um folder.
Contamos com 350 Leigos e Leigas que já assumiram o
compromisso de viver nosso Carisma de Comunhão e uns 400
que estão fazendo o mesmo processo.
O Grupo de Espiritualidade e Carisma tem como objetivo:
oferecer subsídios e oportunizar encontros e retiros à luz da
Espiritualidade da Irmã de São José, para fortalecer e reavivar
a mística frente aos desafios da vida em missão no contexto
atual. Para concretizar esse objetivo durante esse período
fizemos vários encontros (no mínimo 2 por ano) para:
rezar, refletir, lazer, nos conhecermos mais profundamente
e elaborarmos retiros anuais/mensais e subsídios que
favoreçam nossa integração, espiritualidade e mística. Foram
acompanhados diversos retiros nos Núcleos, com o tema da
espiritualidade, bem como, junto às casas de repouso da
Província.
Os desafios foram muitos e diversos. Destacamos as
dificuldades em atingir o maior número possível de Irmãs
para viverem, saborearem a beleza e a profundidade de
nossa espiritualidade.
Somos gratas por essa oportunidade de crescimento e
por podermos, juntas, aprofundar as raízes da nossa História,
Carisma e Espiritualidade.

e votadas na Assembleia da Província. À nível de Província e
dos núcleos, continua o estudo sobre a reorganização das
comunidades e dos espaços ociosos em vista da missão.
Uma das ações mais recentes está no desenvolvimento
de um Programa de Voluntariado, como uma alternativa
para responder aos anseios que começam a se manifestar
em jovens, Leigos/as do Pequeno Projeto e colaboradores,
somando esforços à missão das Irmãs de São José, no Brasil
e Moçambique.

Ir. Rosane Steffenon - São Paulo/SP
EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
“Como bons administradores da multiforme graça de
Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que
recebeu” (1Pd 4,10).
Uma das Equipes aprovadas no Capítulo Provincial de
2016, foi a de Administração e Finanças. Representada pelos
Núcleos, esta Equipe iniciou seu trabalho elaborando o
Projeto de Ação, contemplando os aspectos organizacionais,
administrativos, financeiros e gestão dos bens patrimoniais da
Província do Brasil. Neste caminho, houve muita partilha, troca
de experiências, entreajuda e doação para prestar esse serviço.
Fundamentada em nossas Constituições e outros
documentos da Igreja, a Equipe se propôs a colaborar na
administração dos bens, zelando por um estilo de vida ético
e sustentável.
Conforme o processo de incorporação ia avançando, a
Equipe, juntamente com o Conselho Provincial e assessorias, foi
refletindo, orientando e oferecendo informações para a tomada
de decisões conforme a gestão e os princípios evangélicos.
Ao relermos a caminhada feita, percebemos que muitos
passos foram dados. Sabemos, porém, que o caminho é longo
e exige muita atenção e prudência. A nós foi confiada uma
grande responsabilidade: administrar os bens da Província em
vista do cuidado de nossas Irmãs e da continuidade da missão.
“A fidelidade ao Carisma e à missão constitui, portanto, o
critério fundamental para a avaliação das obras. O repensar da
economia deve acontecer através de um atento discernimento:
a escuta da Palavra de Deus e da História” (Papa Francisco).

Ir. Regina Célia List - São Paulo/SP
EQUIPE DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA
À luz das Orientações para a Missão em todas as fases
da vida e Ad Gentes/Inter Gentes (Conselho Amplo 2011), das
Decisões do Capítulo Geral 2015 e Capítulo Provincial 2016,
elaboramos o Projeto da Equipe de Animação Missionária.
Uma das ações desenvolvidas, ao longo de 2017, foi a
elaboração de um Instrumental de Avaliação e Projeção da
Missão na Província. Este instrumental foi organizado em
três momentos (Ver, Julgar, Agir/Celebrar), de forma orante
e reflexiva, envolvendo todas as Irmãs. As comunidades
foram convidadas a olhar para sua história e realidade,
ressignificando sua presença e seu engajamento. À luz da
oração e da fundamentação teológica, foram convidadas a
julgar, ponderar e avaliar o que precisamos aprimorar, o que
deixar de fazer e em que áreas devemos centrar esforços no
futuro, a fim de darmos respostas audaciosas e proféticas
aos apelos emergentes. O tema da Missionariedade também
perpassou os encontros Intercomunitários e Assembleias
dos Núcleos, de onde saíram propostas concretas para o
redimensionamento da missão.
Em 2018, com a ajuda do assessor Padre Estevão Raschietti,
analisamos as contribuições vindas das comunidades e as
propostas dos núcleos para serem apresentadas, discutidas

Ir. Apolônia Sulenta - Caxias do Sul/RS
EQUIPE DE SAÚDE
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Saúde
como “estado de completo bem-estar físico, mental, social
e espiritual, e não somente a ausência de enfermidade
e invalidez”. Com este propósito, a Província das Irmãs
de São José de Chambéry no Brasil, através da Equipe de
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Saúde, preocupa-se em garantir o cuidado com a vida e a
saúde de nossas Irmãs em todas as idades, visto que, uma
boa saúde está associada ao aumento da qualidade de vida
com hábitos de alimentação balanceada; prática regular de
exercícios físicos garantindo a mobilidade e a independência;
o bem-estar emocional, cuidando das nossas emoções e
sentimentos; o cultivo espiritual que garante o sentido da
nossa vida e existência.
Como Equipe de Saúde procuramos, juntamente com o
Conselho Provincial, oferecer elementos essenciais e articular
recursos para o acompanhamento no cuidado das Irmãs
idosas em nossas casas de cuidado e na prevenção da saúde
em todas as idades. Pautamos dois objetivos para viabilizar
nosso trabalho: incentivar a independência e autonomia
como princípios, atitudes preventivas e curativas em vista
da qualidade de vida, conscientes de que podemos gerir a
vida e a saúde a partir de nossas escolhas; redimensionar a
organização das casas para qualificar o cuidado das Irmãs.
Tendo como enfoque esses dois objetivos, realizamos
várias ações como: reuniões da Equipe; visitas às casas
de saúde; encontros e reflexões com todas as Irmãs sobre
qualidade de vida e a arte de envelhecer; encontros com
as Irmãs cuidadoras; diagnóstico de nossas casas de
cuidado através de um instrumental elaborado pela Equipe.
Percebemos que damos passos importantes. Desafios
permanecem. Mas, com a graça de Deus, o empenho e o apoio
de todas, seguimos nossa caminhada procurando melhorar a
qualidade de vida e saúde de nossas Irmãs.

com a participação de Irmãs que fazem parte da Coordenação
Nacional do Juventude CSJ. Assim como, fazer-se presente em
Assembleias Regionais de Pastoral Vocacional e assessorar
encontros vocacionais em algumas comunidades onde estamos
inseridas, orientar retiros vocacionais, tríduos vocacionais.
A Equipe desenvolveu o Projeto Vocacional na Escola São
José na cidade de Pelotas-RS. Ficou o desafio de ampliar
o trabalho para os demais colégios da Província no Brasil.
Sabe-se que é Deus quem chama. Cabe a nós rezar, cativar
e cultivar a vocação, para ajudar outras pessoas a também
darem seu ‘sim’ ao Senhor e, se assim for de sua vontade,
em nossa Congregação.
“Juventude CSJ caminho de Unidade” é o tema que está
orientando a caminhada do ano de 2018. Já se passou um
semestre de 2018 e percebe-se, com alegria, os jovens se
organizando nos grupos de base.
A Equipe de Coordenação Nacional ampliou as atividades
e também a participação de jovens representantes dos
Regionais na Equipe de Coordenação. O aumento do número
de jovens na Equipe de Coordenação tem como objetivo a
distribuição de tarefas em vista das Peregrinações que
acontecerão no período de 2018 e 2019, data esta que será
definida juntamente com os grupos de base.
As duas Peregrinações terão como tema principal:
“Juventude CSJ Caminho de Unidade”. Em preparação para as
Peregrinações, desde o início do ano, os jovens estão fazendo
vivências de Instrumentais preparados especialmente para
este momento, a partir do texto bíblico de Mateus 25,35-45 e
também inspirados na caminhada da Igreja em Saída, apelo do
nosso querido Papa Francisco. O intuito dos Instrumentais é
fazer um caminho comum, haja vista as distâncias territoriais
entre os grupos.
Também, procura-se despertar nos grupos de base a
necessidade da sustentabilidade financeira. Para isso, os
grupos estão se organizando nas arrecadações de recursos
para participarem das atividades propostas. A criatividade
é grande: tarde do pastel, show de prêmios, rifas, brechós,
pedágios entre outras ações.
Outra ação que está sendo planejada é a comemoração
dos 10 anos do Fórum da Juventude das Irmãs de São José,
com data prevista para 2019.
Contamos com a prece e unidade de cada um e cada uma
de vocês nesse serviço e missão junto às juventudes.

Ir. Ana Paula Ribeiro - Veranópolis/RS
EQUIPE DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL E JUVENTUDE CSJ
“Caminheira, você sabe, não existe caminho. Passo a
passo, pouco a pouco e o caminho se faz”.
A Equipe de articulação do Serviço de Animação Vocacional
da Província das Irmãs de São José de Chambéry no Brasil, no
decorrer do triênio, desenvolveu diferentes atividades, tais
como: elaboração de cartão postal com oração a São José,
fitinhas de pulso com frase do Padre Médaille, marcadores
de páginas com estampa de Jesus e oração vocacional,
banners, roteiros de discernimento e acompanhamento
vocacional para as pessoas que desejam discernir o chamado
de Deus em sua vida, calendários anuais, textos de reflexão
e animação da vocação enviados para as comunidades da
Congregação no Brasil, criação da Fanpage no Facebook do
SAV e da Congregação com mensagens retiradas das Máximas
de Padre Médaille.
Além de materiais impressos, a Equipe dedicou-se em
organizar e oportunizar encontros de formação paras as Irmãs
que acompanham as pessoas em discernimento vocacional,

Ir. Marlete Francisca da Silva - São Paulo/SP
Ir. Deisi Toniazzo - Veranópolis/RS
Além das cinco Equipes de Serviços, outros grupos foram
se formando e dinamizaram a vida em missão da Província,
como: Leigos e Leigas do Pequeno Projeto; Espiritualidade
e Retiros; Comunicação; Resgate da Memória; Justiça, Paz e
Integridade da Criação (JPIC).
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Partilha do Carisma

Encontro Internacional da
Comissão de Comunicação
Irmãs que compõem a comissão são: Barbara Bozak dos
Estados Unidos, Cecile Coutinho (que não pode participar
por não conseguir passaporte em tempo), Laveena D.Souza
e Navya Neelamvilail da Índia e Eliana Aparecida dos Santos
do Brasil. Irmã Ieda Maria Tomazzini é a Irmã de referência do
Conselho Geral para acompanhar a comissão. As Irmãs Preeti
Hulas e Ivani Maria Gandini participaram como tradutoras. O
encontro teve por objetivo, além de um conhecimento maior
entre os membros, estreitar laços e desenvolver um trabalho
mais integrado, planejar, reorganizar e avaliar a caminhada
da comunicação na Congregação.
Durante o encontro foi refletido sobre a necessidade
de construir uma cultura de comunicação na Congregação
e sobre o processo de comunicação já iniciado e os
desafios que ainda são enfrentados. Percebe-se que o
entusiasmo e a paixão por este trabalho e o conhecimento
compartilhado pelos membros da CIC e pelas pessoas
de contato do Brasil são um reflexo do interesse pela
comunicação e da necessidade de interdependência que
se busca viver como Irmãs de São José.

Comunicadoras de
Esperança Profética
A Comissão Internacional de Comunicação (CIC) da
Congregação esteve reunida em Garibaldi de 08 a 13 de
agosto de 2018 para o primeiro encontro face a face. As
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comunicar as notícias através
da mídia de massa. O carisma
e a espiritualidade do Padre
Médaille é muito visível entre
elas”. (Navya Neelam Índia).
“A reunião da CIC em
Garibaldi foi excelente.
Trabalhamos juntas para
planejar nosso trabalho e
partilhar responsabilidades
pelos próximos três anos
e tivemos a oportunidade
de nos conhecer melhor,
encontrando-nos,
pela
primeira vez, face a face.
Nossa
convivência
foi
abençoada pela presença de mais de 20 irmãs e associados
que vieram do norte ao sul do Brasil para trabalhar conosco
por um dia e meio. Aprendemos juntos e criamos laços de
comunhão que continuarão a crescer. Oportunidades como
essa nos ajudam a realmente nos tornarmos um em todos
os continentes.” (Barbara Bozak, Estados Unidos)
O encontro também objetivou reunir nos dias 11 e 12 de
agosto, as Irmãs de contato da comunicação dos núcleos
da Província brasileira para refletir sobre a cultura da
comunicação, bem como questões práticas que envolvem
esse serviço. Foram convidadas outras Irmãs de diferentes
regiões do Brasil que se interessam pelo assunto e, de
alguma forma, estão envolvidas com a comunicação na
educação, saúde, pastorais diversas... “Neste tempo em que
as redes e demais instrumentos de comunicação humana
alcançam grandes progressos, somos interpeladas a viver
o profetismo do nosso carisma de Comunhão a serviço da
verdade e da divulgação da boa notícia da vida e missão
da Congregação. Criar uma cultura da comunicação através
da cultura do encontro, esse é um grande desafio”. Fala de
Irmã Katia Rejane Sassi, conselheira provincial, na abertura
do encontro.
Esse grupo de Irmãs presentes no encontro está
ciente da necessidade de desenvolver uma cultura de
comunicação na Congregação que ajude a dialogar com a
sociedade contemporânea, bem como ajude a atender as
necessidades do querido próximo de acordo com o sonho
do Padre Médaille.

Ao avaliar e reorganizar o planejamento da CIC, as
Irmãs assim expressam a visão da comissão: “Como Irmãs
de São José, com o nosso Carisma de Comunhão, devemos
crescer continuamente em nossa capacidade de pensar
globalmente, abraçando todas as culturas e realidades,
pesquisando e usando ferramentas de comunicação para
desenvolver a unidade na diversidade e apoiar experiências
interculturais”.
A comunicação é parte integrante do carisma de
Comunhão. Por isso, foi desenvolvido um Programa de
Comunicação para 2018-2021 que ajudará a focar naquilo
que se considera ser essencial para o desenvolvimento
de uma cultura de comunicação para a Congregação nos
próximos anos. Entre os objetivos: trabalhar para aumentar
o uso da página congregacional do Facebook; produzir e
publicar, em nosso Site, vídeos que mostram nossos vários
ministérios; e encontrar maneiras de abordar os aspectos
positivos e negativos das mídias sociais.
As Irmãs Navya e Barbara assim se expressam
sobre o encontro: “O encontro face a face da Comissão
Internacional de Comunicação em Garibaldi foi uma
experiência de comunhão através da comunicação em
uma cultura diferente da minha. Fiquei muito feliz com
a oportunidade de compartilhar e ouvir as Irmãs que eu
tinha visto apenas através da web, especificamente Eliana,
comunicando-se durante um encontro através do espaço
virtual. O espaço real não foi diferente para mim. O que
foi diferente é a experiência vivida em outra cultura. Eu
encontrei as Irmãs brasileiras totalmente imersas na
sua cultura, compartilhando em seu contexto o carisma
de Comunhão. Elas são em grande parte rápidas em

Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Caxias do Sul/RS
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Comunicar é Partilhar Nossa Vida
em Missão
Desde 2003, as Irmãs de São José
de Chambéry no Brasil, assumiram
uma decisão do Capítulo Geral que
desafiava usar novas tecnologias
para divulgar nossa vida em missão.
A partir desta decisão, os Conselhos
Provinciais do Brasil decidiram
formar uma equipe para estudar esta
decisão e colocá-la em prática.
Em 2004, foi ao ar o primeiro
SITE das Irmãs de São José do Brasil
e Bolívia, que continua até hoje, com
atualizações diárias e crescimento
constante nos acessos. Em 2007,
também um grupo reunido em Belém
do Pará teve a ideia de sugerir aos
Conselhos Provinciais a elaboração
de uma revista para fazer chegar

aos amigos e amigas, que não tem
acesso ou não utilizam a internet,
o conhecimento da vida e missão
das Irmãs de São José. No segundo
semestre de 2007, teve início uma
revista que é editada semestralmente
e já está na sua 22ª edição.
Para melhor abranger as
diferentes realidades onde vivem e
trabalham as Irmãs foi constituída
uma equipe para coordenar o
trabalho de comunicação em nível de
Província e mais pessoas de contato
que representam os diferentes
Núcleos da Província no Brasil.
Pensando na formação da equipe
de comunicação e das pessoas
de contato, já aconteceram dois

encontros de formação. O primeiro
em Pelotas em julho de 2012 e o
segundo, em Garibaldi, nos dias
10 a 12 de agosto de 2018. Os
dois encontros contaram com a
participação da Equipe Internacional
de Comunicação. Nestes encontros,
são trabalhados diversos temas e
meios que favorecem uma verdadeira
e autêntica comunicação.
No encontro de Garibaldi, além da
participação da Equipe Internacional,
destacamos a partilha e troca de
experiências de como acontece a
comunicação nos diferentes países.
Esse encontro enriqueceu nosso
trabalho e ofereceu novas ideias de
como podemos fazer a comunicação
ser um elo para divulgar e expandir
o Carisma e a Espiritualidade das
Irmãs de São José.
A seguir, algumas Irmãs,
Postulante e Leigas do Pequeno
Projeto relatam seu parecer sobre o
encontro.

“Se falares a uma pessoa numa
linguagem que ela compreenda,
a tua mensagem entra na sua
cabeça. Se lhe falares na sua
própria linguagem, a tua mensagem
entra-lhe diretamente no coração”.
(Nelson Mandela)
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Irmã Diva Rossi

“No começo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus.
Por meio da Palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem
ele”. (Jo 1,1-3). Desejo partilhar o que significou estar presente neste encontro de
formação multicultural. Admitir que Comunicação é o que me move, o que somos e fazemos, desde ao acordar e ao deitar é
fato. Porém, perceber que é um exercício de aprendizagem, eis o desafio! Foi assim que senti na convivência com o grupo
participante deste encontro. Reconhecer que a escuta verbalizada ou não da outra pessoa nas diferentes culturas é um
processo a ser feito, e me leva a uma aprendizagem no dia a dia. Defino isso como comunicação e me possibilita ver como
prosseguir na evolução do que sabia e adquirir outros conhecimentos necessários nesta área tão importante e decisiva na
Missão da Irmã de São José, que assumi na periferia de Feira de Santana, como um Estilo de Vida por amor à Trindade que
se comunicou comigo, chamando-me à vida e à Vida Consagrada.
Agradecida a Deus pela oportunidade de participar e a cada uma pela partilha de vida e a convivência que muito
enriqueceu e animou na caminhada.

Hermana Ericka
Rodriguez Salvatierra

Como persona de Contacto de la Región - Bolivia participé del encuentro
Internacional de Comunicación “Comunicadoras de Esperanza Profética” que se
realizó del 10 al 12 de agosto en Garibaldi.
Este encuentro me ayudó a descubrir, que como hermanas de San José somos Comunicación porque somos hermanas
de Comunión, llamadas a vivir la Unida, la cual expresamos en todo lo que somos y hacemos, “El ejercicio de conocerme
es una comunicación y el de expresar lo que soy también es Comunicación”(prof. Fiorenza C.)
Por eso sentí aún más el deseo de expresar a través de los medios de comunicación, lo que somos como hermanas de
San José, para continuar sembrando en la humanidad las semillas de la esperanza profética.
Estos días para mí fueron muy enriquecedores porque nos ejercitamos, en el manejo de los medios de comunicación
que tenemos como congregación, páginas web, jornal, revista, video conferencia y otros.
Mi deseo es que; con los instrumentos de comunicación que tenemos en nuestras manos, seamos “Comunicadoras de
Esperanza Profética” y señal de vida y unidad.

Franceli de Lima Bernardes

Como postulante, refletir sobre a cultura da comunicação em uma perspectiva de
Esperança Profética neste Encontro Internacional, trouxe para mim a possibilidade
de perceber o quanto é pertinente a comunicação para uma missão congregacional
no sentido de promover mais diálogo, criticidade e responsabilidade no uso das mídias como uma ferramenta de apoio,
divulgação e expansão do Carisma. A partir da mediação da Professora Fiorenza Carnielli, que assessorou o encontro, e da
oficina desenvolvida nestes dias, me senti provocada a levar uma atitude de entendimento e de compreensão do quanto
a comunicação é um compromisso profundo com o outro, sendo, dessa forma, uma relação de compreensão mútua. Isso
ajudou a me sentir também pertença à Congregação, sendo que ao me comunicar não sou eu que comunico e sim um
corpo, o congregacional. Agradeço por essa oportunidade onde pude aprender que cada vez mais se faz necessária uma
conectividade humana, integral e, sobretudo profética em nossa contemporaneidade e em nossa missão.
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Angela Maria Andriotti Marques e
Maria de Fátima Pereira de Souza

Nós, Angela e Fátima, Leigas do Pequeno Projeto (LLPP), do Grupo Sagrada
Família, da cidade de Guaíba/RS, tivemos a oportunidade de participar, em Garibaldi,
nos dias 11 e 12 de agosto 2018, do encontro de Comunicação Internacional da Congregação das Irmãs de São José de
Chambéry, representando os Leigos e Leigas do Pequeno Projeto da Província brasileira.
Desde que chegamos ao Hotel Mosteiro, sentimos calorosa acolhida do pessoal de serviço, das Irmãs da casa e das
demais participantes que já estavam no local. Isto tudo, somado ao ambiente tranquilo e próprio para encontros, fez com
que nos sentíssemos em família e agraciadas por Deus.
Os ensinamentos transmitidos pela Comissão Internacional de Comunicação foram significativos. Aprendemos, entre
outras coisas a nos comunicar mutuamente e com o mundo. Aprendemos que comunicação não é só através da fala,
mas também com atitudes e silêncio, gestos e expressões. Tudo é comunicação. Aprofundamos nosso conhecimento
estimulando o interesse pelos Meios de Comunicação. Achamos as propostas da Equipe ótimas, com dinâmicas feitas pela
professora Fiorenza Carnielli, onde tivemos a tarefa de elaborar uma notícia para o Jornal, e que foi sugerido pela Irmã
Eliete Dal Molin, fazermos sobre os 50 anos de presença das Irmãs de São José na cidade de Guaíba.
O momento em que nos conectamos com as Irmãs de outros Países por Vídeo Conferência foi maravilhoso! Jamais
imaginávamos participar de um encontro de nível tão elevado, que foi de uma grande importância em aprendizado, união,
amor e participação. Foi lindo conhecer Irmãs da Congregação que atuam em outros lugares, interagir com elas, conviver
e partilhar experiências. Agradecemos de coração às queridas Irmãs que nos acolheram com tanto carinho, à Comissão
Internacional e Nacional de Comunicação, aos Conselhos Geral e Provincial que abriram espaço de participação dos Leigos
e Leigas do Pequeno Projeto.
Sentimo-nos fortalecidas pelo Carisma de Unidade que aprendemos a assumir e a vivenciar, em nossos grupos de base.
Que Leigos, Leigas e Irmãs possamos crescer sempre mais nesta União querida por Jesus e idealizada pelo fundador Padre
Médaille.

Irmã Miriam
Rosa Nicolodelli

Foi um momento muito bom de aprendizado e esclarecimento sobre a
Comunicação, ou melhor, do assumir a Cultura da Comunicação. Mesmo não sendo
minha área de atuação, ajudou muito, pois a assessora Fiorenza Carnielli nos conduziu com dinâmicas muito participativas
e criativas, para que pudéssemos compreender a importância de uma boa comunicação. Fico agradecida por ter participado
deste encontro.

Ir. Adelide Canci
Vacaria/RS
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Ousar a Unidade no caminho da fé
rumo a Aparecida - SP
Com os corações desejosos de fazer a experiência
de Deus e desafiadas a sair da comodidade e arriscar
o diferente, nós, um grupo de nove Irmãs de São José,
realizamos de 16 a 23 de julho de 2018, o Retiro ”Ousar
a Unidade no caminho da fé - rumo a Aparecida”. No dia
16 de julho, as Irmãs da comunidade Nossa Senhora do
Patrocínio de Itu/ SP nos enviaram com a seguinte oração:
“Vou adiante de ti, para mostrar-te o caminho. Atrás de
ti para te proteger. Ao lado de ti para te amparar. Abaixo
de ti para te sustentar. E acima de ti para te abençoar!
Esta é uma ordem: Sê forte e corajoso/a, não te acovardes,
não tenhas medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei
contigo onde quer que fores!” (Js 1,9).
O caminho da fé iniciou com uma tarde missionária na
cidade de Consolação/MG. Organizamos e realizamos em
conjunto com o pároco, Padre Mauro Ricardo de Freitas,
visitas às famílias, uma celebração vocacional e de envio
na comunidade. Padre Mauro assim se expressa sobre essa
convivência: “Deus não cansa de fazer boas surpresas em

Que surpresa boa que foi. A alegria das Irmãs fez-me
lembrar do salmo 133 (132): “como é bom e agradável
viver juntos os irmãos”. Algumas famílias tiveram a graça
de recebê-las em suas casas. A oração e o testemunho
marcaram de forma positiva as famílias visitadas. Contaramme depois que ficaram surpreendidos com a delicadeza e
sabedoria delas. O pouco tempo de convivência na casa
paroquial foi o suficiente para alegrar meu coração diante
do apelo de Deus de nunca perder a esperança.
Terminamos esse pequeno grande tempo de bênção
com a celebração da Eucaristia. Uma celebração muito
tranquila, animada pelas Irmãs de São José e com a
participação de várias pessoas da comunidade local.
Ao final da santa missa, invocamos a bênção de Deus
sobre as irmãs, pedindo a graça da realização de uma
ótima caminhada e um excelente retiro. Para mim foi
uma experiência gratificante e louvo a Deus por ter me
concedido esse dia especial de convivência e missão”.
Partimos no dia 17 de julho, dando início à peregrinação.
Foram 140 quilômetros em sete dias. Cada dia,

Irmãs de São José chamadas, consagradas e
enviadas em missão, abertas a todas as formas
de serviço que responde às necessidades
espirituais e materiais. (Const. p. 6,1º §).
nossas vidas. No mês de julho, não foi diferente. As Irmãs
de São José fizeram contato comigo, um tempo antes,
falando do desejo de passar a tarde do dia 16 de julho
na paróquia de Consolação, se preparando para iniciar o
retiro no caminho da fé na manhã do dia seguinte.
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desafiado e acreditado no meu potencial de superação e
ter enfrentado os desafios com coragem e alegria, assim
como Maria, Mãe dos caminhantes, ensina seus filhos e
filhas. Minha alma exulta o Senhor, meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador...” (Irmã Marilene Marcon)
“Foi uma vivência encantadora, restauradora,
libertadora, de uma aproximação com Deus, com as Irmãs,
com o próximo, que encontramos no caminho, nas pousadas,
na vida, e, com a criação. Rezar caminhando e caminhar
rezando é uma experiência única, pois a presença de Deus
se torna muito forte em todo o caminho. Carrego comigo as
palavras de uma das orações que rezamos: “Tu vais sendo
a Palavra no meu silêncio, a luz nos meus dias, a força nos
meus passos”. Saí desse retiro com um encantamento que
fez renascer em mim a alegria de viver para Deus e o seu
projeto de amor”. (Irmã Vânia Ferreira de Melo)
“A nossa vida é caminho, com um ponto de partida,
uma meta, um trajeto e um horizonte. A experiência de
colocar-me a caminho proporcionou-me sair da minha zona
de conforto, para abrir-me às paisagens de novas relações
comigo, com Deus, com a natureza e com o próximo; ao
inesperado e inexplorado; a novos encontros e sensações.
Confirmo que o caminho é um processo de mudança pessoal,
um lugar pedagógico de cura, de aprendizagem, aberto
a um olhar dinamizador e à liberdade de pensamentos e
ações. O caminho foi um tempo de movimento que vivificou
minha fé e deixou pegadas e sabor de um outro sentir a
vida cotidiana. Como diz Tellechea Idógoras, “todos somos
“peregrinos” neste êxodo de nós mesmos para Deus”.
(Irmã Eliete Dal Molin)

caminhávamos entre 16 a 25 quilômetros. As Irmãs Elisa de
Fátima Zuanazzi e Vania Ferreira de Mello organizaram os
temas e conteúdo do retiro. Os roteiros foram preparados
em forma de áudios. Assim, podíamos caminhar e rezar,
contemplando ao mesmo tempo a exuberância da natureza
que nos acompanhava. Foram dias intensos de oração,
partilhas do coração e contemplação das belezas de Deus
expressas nas pessoas e na criação.
A chegada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
no dia 23, foi um misto de emoção, alegria, gratidão
pela experiência vivida. A Celebração Eucarística foi um
momento inesquecível, emocionante. No altar do Senhor e
aos pés da Mãe Aparecida, depositamos todas as intenções
e desafios, vivenciados e carregados durante o percurso
do caminho. Colocamos também a bagagem trazida no
coração: todas as Irmãs da Congregação, os familiares,
amigos, as comunidades, a Igreja, todo o povo de Deus,
em especial, aqueles que mais sofrem.
Somos agradecidas e fomos agraciadas pelas pessoas
que caminharam conosco: as Irmãs companheiras do
caminho, as muitas pessoas que faziam também o caminho
da fé. Algumas a pé, assim como nós, outras de bicicleta,
a cavalo... Karina dos Reis Teixeira, que conhecemos no
caminho, assim se refere sobre a experiência de nos
encontrar:
“Durante esta caminhada da fé, eu tive a graça
de encontrar o grupo das nove Irmãs de São José de
Chambéry. O que mais me chamou a atenção foi a energia
positiva e a alegria delas durante a caminhada! O exemplo
delas trouxe muita força para mim e meus familiares que
estavam caminhando comigo! Eu e minha tia Flora também
fomos convidadas a participar do retiro de orações que
elas estavam fazendo a partir dos áudios que ouviam
durante a caminhada. Foi uma experiência linda, que me
proporcionou um maior contato com Deus. E, mesmo após
o término do caminho, eu ainda ouço os áudios e revivo
parte da caminhada, orando, acalmando meu espírito e me
aproximando ainda mais do Criador”!
Algumas Irmãs partilham um pouco do que significou
essa experiência do caminho em suas vidas: “Despertou
meus ouvidos para o canto dos pássaros, o barulho das
águas, o perfume dos eucaliptos e das flores. Meus olhos,
para a grandeza das passagens, das montanhas, beleza
indiscutível. Pude saborear cada passo, cada expressão
de minhas coirmãs e de outros peregrinos através da
partilha e convivência. Tenho a certeza de que o retiro no
caminho da fé foi o melhor presente que recebi por ter me

Ir. Cleonice da Cruz Yoshizawa - Caxias do Sul/RS
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Programa - Eficácia Na Missão:
O Carisma Vivo - Le Puy En Velay - França

As experiências mais significativas em nossas vidas
muitas vezes não são tão compreendidas desde o início.
Foi assim com o convite que recebemos para participar de
22 a 29 de setembro de 2018, do Programa de Formação:
Eficácia na Missão - o carisma vivo nos ministérios
fundados pelas Irmãs de São José, assessorado pela
Irmã Dolores Clerico, dos Estados Unidos.
Chegamos em Le Puy no dia 22 e fomos recebidos
de forma calorosa pelas Irmãs que residem no Centro
Internacional de Espiritualidade São José. Não tínhamos
muita noção do que nos esperava, porém, nossos
corações estavam vibrantes, ao estilo discípulos de
Emaús, que caminhavam ao lado de Jesus, mas não
conseguiam compreender/ver que era o próprio
Cristo que caminha com eles. Ao passar dos dias, ao
partilharmos o pão, fomos descobrindo a presença de
Deus em nossas vidas e missão, pois cada um partilhou
suas experiências, assim foi possível conhecer a obra
das Irmãs de São José em diversos países: Canadá,
Estados Unidos, França, Itália, Índia e Brasil.
Inicialmente a Ir. Dolores contextualizou o sentido de
estarmos juntos. “Soprai sobre nós, ó Deus Criador, e

tecei-nos num povo de esperança. Rezamos, cada um de
nós com uma só voz, uma única história...”. Estávamos
formando uma única comunidade, já que provínhamos
de cinco ramos diferentes das Irmãs de São José. E ao
longo dos dias cada participante fez uma síntese pessoal
das moções despertadas pelo sopro de Deus:
“Viver este programa foi uma transformação pessoal
acima de tudo. Foi um encontro profundo com Deus
que me permitiu fortalecer meu compromisso de ser
instrumento de ação. Uma vivência que modifica o
meu ser, o meu conhecer e o meu agir”. (Carolina Reis
Monteiro - Pelotas.)
“Participar do Curso Eficácia na Missão/18 foi sem
dúvida uma experiência de fraternidade, com momentos
únicos de reflexão sobre as relações vividas comigo
mesma, com o outro e com Deus.” (Rosane Rios - Caxias
do Sul)
“O Programa Eficácia na Missão, para os leigos
colaboradores da missão das Irmãs de São José, deste
ano, está sendo uma experiência viva do grande desejo
e necessidade que eles/elas sentem de conhecer mais
profundamente, nossa história, a espiritualidade, o
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carisma, a missão. Admiro muito o
quanto estes homens e mulheres
já vivenciam, com entusiasmo e
alegria, aquilo que aprenderam por
estarem conosco e/ou percebendo
como as Irmãs vivem e agem.
Este é um momento de graça e
de renovação, um beber na fonte.
Estar em Le Puy-en-Velay basta!
Sou muito agradecida a Deus,
à Congregação, à Província e à
Comunidade por este presente.
‘Que todos sejam UM’.” (Ir. Ivani
Gandini - Porto Alegre.)
“Participar do encontro Eficácia
na Missão: O carisma vivo, foi uma
oportunidade de se apropriar da
história e da essência das Irmãs de São José, entendendo
como viver de forma prática o carisma. Foi um momento
de encontro pessoal e com Deus, em que nos afastamos
da rotina para ampliar o olhar sobre a nossa vida e sobre
os valores. Meu respeito e admiração pelo trabalho
dessas mulheres só aumentou. Tenho orgulho de fazer
parte deste projeto.” (Henrique Giovanini - Pelotas)
“Pisamos nos mesmos caminhos que o Padre
Médaille e Madre Fontbonne pisou. Subimos e descemos
as ladeiras da cidade e conhecemos inúmeros locais
sagrados - inclusive a “Cozinha”. Foi possível imaginar
as primeiras Irmãs caminhando pela casa, e sob a
Cordial Caridade, realizar o plano Deus nestas terras.
Recebemos um presente de Deus, através das Irmãs de
São José.” (Vinícius Tenedini - Caxias do Sul)
Foram cinco dias de partilha e oração. Fomos
iluminados pelos raios de sol e atraídos para Sermos UM:
Viver o Amor Inclusivo - relacionar-se com a plenitude de
Deus; Viver o Amor Aniquilado - esvaziar-se de tudo o
que é obstáculo a uma união profunda. Viver o Amor

que tudo permeia - reconhecer que nenhum aspecto
da criação está fora do amor de Deus vivificador e
unificador. Viver o Zelo - arriscar-se pela salvação da
ação unificadora de Deus e as necessidades do querido
próximo, e reconhecer que o fim pertence a Deus.
Viver com o Coração atento - nutrir o espaço interior
necessário para perceber os movimentos de Deus em
todos os aspectos da vida. Viver a Cordial Caridade responder às necessidades do querido próximo com uma
presença de qualidade que vivifica, fortalece, amplia,
une. Assim, construir a unidade e tornar nossas vidas
um instrumento para o projeto de Deus.
Depois nos dirigimos à Chambéry para conhecer mais
sobre a história das Irmãs de São José. A Ir. Dominga
nos agraciou com uma apresentação que relatava a
história da partida das Irmãs, tendo como origem a
cidade de Moutiers até Garibaldi, Rio Grande do Sul,
no ano de 1898. É emocionante conhecer e saber todo
o trajeto percorrido pelas primeiras Irmãs e ter uma
pequena noção dos desafios que encontraram até o
estabelecimento definitivo em terras gaúchas.
Agradecemos imensamente a oportunidade que
tivemos - desejamos ser um sinal de esperança em
nossos trabalhos e que o exemplo da Madre Santa Joana
Fontbonne seja um constante estímulo para a nossa fé
no Bom Deus e o fortalecimento do Carisma.

Vinícius Tenedini - Caxias do Sul/RS
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São José te chama

São José

te chama!

“ Cuidando de quem cuida”
O sonho do Padre Médaille vem produzindo frutos em muitos lugares. Nós, do Colégio São José
de Caxias do Sul, com o apoio da diretora, Irmã Renata Anelda Segat, formamos um grupo com o
objetivo principal de melhorar as relações na vivência da espiritualidade e carisma da Congregação
das Irmãs de São José, a fim de fortalecer os laços de unidade entre os que se dispõem a participar.
Ficamos muito felizes em participar da atividade proposta aos colaboradores do PROJARI
(Projeto Artesanato, Recreação e Informática), em 28 de julho de 2018, no ano em que as Irmãs
de São José completam 50 anos de atividade em Guaíba-RS. Neste meio século de presença, elas
compartilham a esperança com a fé daqueles que acreditam em um possível mundo solidário. Elas
vêm fazendo a diferença junto às lideranças comunitárias com dedicação e engajamento na busca
de transformação social.
Assim, nós que trabalhamos no Colégio São José fomos convidados a partilhar nosso trabalho
com um grupo novo. Quando isso aconteceu, sentimo-nos desafiados a fazer mais e melhor.
Considerando que o grupo do PROJARI, em Garibaldi, tinha o objetivo de conhecer a história das
Irmãs de São José, iniciamos o trabalho com a sensibilização voltada para a força do AMOR e às
virtudes que promovem a vida.
Em seguida, apresentamos um pouco da trajetória de nosso fundador, Padre Jean Pierre
Médaille e seu projeto, que envolvia as mulheres sofridas que viveram um tempo muito difícil, com
guerras, fome, doenças e muita discriminação. A sua dedicação despertou o interesse de seus
superiores e, em 1650, fundou a Congregação das Irmãs de São José de Chambéry. Foi gratificante
perceber que as 60 pessoas que lá estavam ficaram sensibilizadas com a persistência das Irmãs
de São José, reforçando o significado de Unidade e Fé.
No segundo momento, foram apresentadas as Máximas de Perfeição de Padre Médaille que,
embora escritas no século XVII, estão muito presentes nos dias de hoje. Se considerarmos que
pessoas que se importam com o outro, são desafiadas a conhecer e viver “a caridade para com
Deus e para com o próximo”, nós acreditamos que podemos lutar por mais justiça, igualdade e vida
digna.
Neste tempo de estudo, os colaboradores do PROJARI puderam vivenciar aspectos que envolvem
opções conscientes, humildade, escuta, paciência, o Amor de Deus e confiança; algumas máximas
que conduzem a vida das Irmãs de José e dos leigos capazes de empregar parte de seu tempo à
oração e à prática do amor, reconhecendo, na diversidade, o Amor de Deus. Para as pessoas que
participaram foi um momento especial. Assim eles relatam:
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A viagem para Garibaldi foi muito importante para nós que trabalhamos no PROJARI e para
todas as pessoas envolvidas. Penso que é essencial nós termos esse conhecimento da origem e
da história das Irmãs de São José, pois estamos totalmente ligados a elas. O PROJARI é mais uma
parte de toda essa trajetória. Eu, particularmente, me senti muito grata por essa viagem, saber de
todas essas histórias que me surpreenderam bastante. Eu apenas ia para o trabalho sem saber o
verdadeiro objetivo das Irmãs. Agora eu vejo com outros olhos e agradeço por fazer parte disso.
(Aline Martins dos Santos)

“Conhecer um pouco a história das Irmãs de São José foi uma experiência diferente e que vou
levar na vida com muita gratidão. Conhecer o convento e saber da história foi algo gratificante,
o modo como tudo funcionava e como surgiram as Irmãs. Foi uma experiência incrível! Saber
da importância das irmãs no mundo, como elas foram guerreiras e lutaram mesmo com tantas
dificuldades. Irmãs que foram mortas e assassinadas! Por quantas dificuldade passaram e passam
ainda hoje. A história me fez pensar o quanto nós podemos lutar por algo bom mesmo nas
dificuldades da vida. Se nós quisermos, seremos fortes o suficiente para construir o bem. Tenho
orgulho de trabalhar com as Irmãs de São José de Chambéry”. (Maicom Macedo)

A palavra que resume nosso encontro é, com certeza, GRATIDÃO. Nestes momentos em que
partilhamos, estamos em unidade. Seja onde for, somos chamados a desenvolver a consciência
do Amor de Deus que, junto às pessoas, se transforma em uma extensão da vida de Jesus, com
humildade, simplicidade e muito amor no coração. “Tenho certeza de que Deus, que começou em
vocês esse bom trabalho, vai continuá-lo até que seja concluído” (Fl 1,6). “No decorrer da tua vida
tenha um só desejo: o de ser e se tornar como Deus te quer ” (Max X,7).

Pelo grupo São José te Chama,
Profª Silvana Pretto D’ Agostini e Maria Celeste Maggioni - Caxias do Sul/RS
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Espiritualidade

Travessias do Espírito
Javé disse a Elias: “Saia e fique no alto da montanha,
diante de Javé, pois Javé vai passar”. Então aconteceu
um furacão que de tão violento rachava as montanhas e
quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não
estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto.
Javé, porém não estava no terremoto. Depois do terremoto,
apareceu fogo. E Javé não estava no fogo. Depois do fogo,
ouviu-se uma brisa suave! Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto
com o manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Ouviu,
então, uma voz que lhe dizia: “O que é que você está
fazendo aqui, Elias?” (1Rs 19,11-13)

Deus não estava no trovão, não estava na tempestade,
não estava no fogo... Sua presença estava na brisa suave.
“Javé vai passar...” (1Rs 19,11). Assim Deus se manifestou
a Elias, aos profetas, aos precursores da Boa Nova, aos
apóstolos, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo ao
longo do tempo, na história de cada pessoa, na história
de cada povo, na Igreja, na origem e caminhada das
Congregações. Era o desafio para novas travessias!
Para a Congregação das Irmãs de São José não foi
diferente. Chamou um jovem jesuíta, Padre Jean Pierre
Médaille, formado no profundo espírito da mística trinitária
de Inácio de Loyola, para revelar-lhe que é possível romper
esquemas, fazer travessias em meio a tempestades
religiosas, civis e políticas. O zelo pela causa do Senhor
e do povo o ‘devora’, o faz percorrer o interior da França,
enfrentar os rigores do inverno, romper barreiras, cruzar
caminhos adversos, buscar novas formas de viver o
Evangelho.
Diante da miséria e sofrimento do povo arruinado pela
guerra, o jovem sacerdote, arraigado em Jesus Cristo e seu
Reino e fortalecido pelo legado da espiritualidade inaciana,
mergulha na contemplação dos mistérios da Trindade,
Encarnação e Eucaristia. No profundo silêncio de seu ser,
a voz do Espírito faz eco: “passe para a outra margem”!
Nasce o Pequeno Projeto. Nasce uma Congregação de Vida
Religiosa Apostólica, o que era canonicamente impossível
na época. A Vida Religiosa restringia-se à Vida Monástica.
Mas, para o jovem missionário foi preciso desaparecer,
deixar para Dom Henrique de Maupas a função de fundador
perante a Igreja. Em breve, será aparentemente esquecido
até pelas pessoas mais achegadas, a quem dedicou

tempo, saber, ensinamento, escuta e entrega. Então, seu
ardor missionário o empenha nas missões populares,
enfrentando um inverno rigoroso no interior da França.
Confrontando-se com as intempéries, enfraquece sua
saúde, embora seu espírito se mantenha forte e fiel, atento
aos apelos do Senhor. Nova travessia se faz necessária.
Em 1669, à sombra do silêncio e do isolamento, na casa de
repouso dos jesuítas, passa para a outra margem: para a
morada duradoura.
A semente lançada por Padre Médaille vai produzindo
novos ramos, novos frutos na vida das Irmãs de São José!
São vivências de fé, de zelo de uma itinerância audaciosa
no seguimento a Jesus Cristo junto aos necessitados, que
culminam no martírio de cinco Irmãs por causa da fé. Como
árvore que vai lançando suas raízes em profundidade no
solo, para renascer robusta e resistente, a Congregação
de São José ressurge das cinzas da Revolução Francesa,
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com mais vigor! Rapidamente novas travessias se fazem
necessárias, respondendo aos apelos das necessidades do
povo: colégios, hospitais, orfanatos... A cada novo desafio
de dispersão, as audaciosas Irmãs de São José passam
para novas margens, novos países, novos continentes!
Ei-las estabelecidas nos cinco continentes e vários países.
No século 21, os desencantos, as exigências e
tantas outras situações de miséria, droga, destruição do
ecossistema, da vida humana, exigem uma presença mística
e profética da Irmã de São José. A Congregação é convocada
a novas travessias, a engajar-se num sistema sócio político
excludente para lá viver, testemunhar o carisma de
comunhão. Assim, pode-se observar as ‘novas margens’
vislumbradas e assumidas pela Congregação como: maior
abertura na acolhida de Congregações em dificuldades,
a formação intercongregacional, reestruturação de
Províncias e de comunidades, redimensionamento das
obras, itinerância apostólica, respostas novas aos apelos
de migrantes, refugiados, moradores de rua, assentados,
sem teto e sem voz, enfim, aos clamores do povo sofrido,
espoliado de seus direitos e abandonado pelo poder
público.
Às portas do ano de 2019, o Capítulo Provincial das
Irmãs de São José de Chambéry no Brasil, na caminhada
da nova estrutura, lança o apelo para “ousar novas
travessias”. É preciso deixar morrer o grão de trigo para
que ele possa dar fruto. A travessia vai acontecendo se o
Espírito do Senhor encontrar espaço em cada Irmã, disposta
a ressignificar sua opção por Jesus Cristo, assumindo uma
vida ética, profética, mística e missionária. Passar para a

outra margem é permitir que o Senhor se revele na brisa
suave! É permitir que o Espírito sopre a cada dia sua força
divina! É estar atenta e perceber em que realidades Deus
se encontra à espera de novas respostas! Travessia é fazer
de cada desafio um momento que conduza sempre mais
para Deus e para o querido próximo. “Passemos para a
outra margem”! (Mc 4,35). A travessia fará vislumbrar
novos caminhos, novas descobertas, novas fontes de
vivência do carisma de COMUNHÃO.
Papa Francisco, ao ser indagado, responde aos 70
mil jovens que expressam sua inquietude no Sínodo
dedicado aos jovens, em outubro de 2018: “A Bíblia nos
diz que os grandes sonhos são aqueles capazes de serem
fecundos, de semear paz e fraternidade, eis que estes são
sonhos grandes, porque pensam em todos com o NÓS.
Os grandes sonhos incluem, envolvem, são extrovertidos,
compartilham, geram nova vida. E os grandes sonhos,
para permanecer como tal, têm necessidade de uma fonte
inesgotável de esperança, de um Infinito que sopra dentro
e os expanda. Grandes sonhos precisam de Deus para não
se tornarem miragens ou delírio de onipotência”.
Que a ‘Congregação do grande amor de Deus’, em sua
caminhada na história, seja capaz de sinalizar e transformar
novas travessias em construção de pontes de fraternidade,
justiça e comunhão. Que o Deus da vida, da esperança e da
história encontre, em cada Irmã de São José, o espaço e o
querer passar para outra margem, para construir o Reino
de Deus.

Ir. Leni Menegat - Passo Fundo/RS
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Celebrar Travessias...
Ousar Novas Travessias

os próprios interesses. Exige mudança de atitude, êxodo,
saída de si. Jesus convida as Irmãs de São José a passar
para a outra margem, para o outro lado da humanidade.
Qual é o outro lado da humanidade?
Viver o discipulado é iniciar uma “travessia”, sem
saber exatamente as tempestades ou calmarias que
iremos encontrar, porque “o vento sopra onde quer”, como
o Espírito. Seguir Jesus é “como estar numa barca, no meio
do rio e não remar constantemente, mas, às vezes, se
deixar levar pela correnteza” (Péguy). É enfrentar riscos
de travessias nunca projetadas, mas com certeza nos
roteiros e projetos de Deus Trindade. Não sabemos o que
há do outro lado da margem, mas a travessia com ELE é
tão apaixonante como nesta margem onde Ele está. Ele
não diz vão para a outra margem. Mas “passemos para...”.
As Irmãs de São José experimentam e descobrem
hoje que Deus não “cabe” nas “margens” conhecidas e
estreitas; Ele sempre está além da “zona de conforto”,
instigando-as a fazer contínuas e ousadas “travessias”.
Neste momento histórico, a Igreja e a Sociedade são
sacudidas por grandes mudanças. Precisamos nos deixar
conduzir pelo Espírito ao deserto, às outras margens,
às fronteiras... fugindo das seguranças envelhecidas e
asfixiantes. Abraçar a travessia como peregrinas do Amado.

Acolhi com alegria o convite das Irmãs de São José de
Chambéry para escrever um breve texto para a Revista da
Congregação. Sinto-me honrada em acompanhá-las no
“Ano Capitular” da Província, igualmente em escrever sobre
o tema capitular “Na unidade, ousar novas travessias”.
O tempo em que vivemos exige de todas as pessoas
“travessias” profundas e significativas, tanto pessoais,
espirituais, relacionais, institucionais, como geográficomissionárias. De modo especial, para a Província do Brasil
que assume o desafio de se lançar onde a vida clama e
pede “novas travessias”. Deus Trindade está logo ali,
depois da nossa “zona de conforto”. Exigente, mas tão
simples e cotidiano, é o convite de Jesus aos que remavam
o barco: “Passemos para a outra margem” (Mc 4,35).
O primeiro desejo de chegar à outra margem nasce
dentro do coração, que sabe estar longe de seu “centro”
e entender sua missão como busca e peregrinação,
colocando-se em movimento. Sair da margem conhecida,
rotineira, estreita e até caduca... para fazer travessias para
uma nova margem: lugar provocador, incitador, que guarda
surpresas, que implica arriscar-se, ter ousadia, não ter
medo de caminhar “até os confins do mundo”.
Aqueles e aquelas que fazem a travessia e a experiência
da “outra margem” vislumbram o outro lado, tocam em
raízes mais profundas. Jesus convida seus discípulos a sair
da rotina, e abrir-se para o novo, o diferente, ultrapassar

Ir. Helena Teresinha Rech - STS - São Paulo/SP
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Presença Serviço

Tecendo a Solidariedade (1)
Ao longo de uma história de 368 anos, as Irmãs de São José de Chambéry dedicaram-se a todas as formas de serviço,
dando preferência aos mais necessitados. Em cada tempo e em cada contexto, essas mulheres consagradas foram tecelãs
de sonhos e de ações proféticas, formando uma rede de solidariedade global para a vida.
Nesta edição da Revista, compartilhamos alguns projetos que estão sendo desenvolvidos na Província do Brasil. Diante
das feridas e clamores do nosso mundo fragmentado, a partilha de recursos tem colaborado na construção de uma sociedade
mais justa, inclusiva e sustentável.

Projeto: Reconstruindo vida
com refugiados e/ou imigrantes

recursos do Fundo Missionário Global das Irmãs de São
José de Chambéry.
Os resultados aparecem na reinserção dos refugiados e/
ou imigrantes na sociedade e no mundo do trabalho, onde
empreendem formas criativas de produção, garantindo a
própria subsistência e inclusive da família. Esta integração
diminui a rejeição social e contribui para uma convivência
cidadã.
Os/as Educadores/as Sociais e a Equipe de Gestão
do Centro de Educação São José, em São Paulo/SP, têm
como inspiração do “Reconstruindo o projeto de vida com
refugiadas e/ou imigrantes”, o cultivo da espiritualidade
e buscam vivenciar e ser presença do grande Amor de
Deus no trato e nas relações com nosso querido próximo
refugiado e/ou imigrante.

“Reconstruindo o projeto de vida com refugiados e/ou
imigrantes” visa a capacitação profissional e empreendedora
de 60 refugiados e imigrantes, oferecendo Cursos de
culinária brasileira e de costura, para que possam gerar
alguma renda nesse momento difícil da vida. Busca também
fomentar a cultura do empreendedorismo, descobrindo
alternativas para o seu sustento. Ao mesmo tempo, contribui
para criar e manter laços afetivos e familiares, às vezes tão
frágeis, bem como promover novas amizades.
Geralmente, depois de passar por muitas peripécias,
os refugiados e/ou imigrantes chegam e encontram uma
realidade bem desafiante a qual, somada à insuficiência
de políticas públicas adequadas, provoca um cenário de
instabilidade, comprometendo o recomeço no país de
acolhida. O sentimento de perda, as incertezas, a sensação
de vulnerabilidade, entre outras, são uma experiência
constante para estas pessoas, evidenciando o seu não
pertencimento ao novo local. No entanto, regressar ao país
de origem também está fora de cogitação, pois se revela
como uma não opção.
Nesse contexto, “Reconstruindo o projeto de vida
com refugiados e/ou imigrantes” oferece uma tentativa
de resposta, no intuito de acolher e auxiliar a integração
dessas pessoas. Para financiamento, o Projeto conta com

Ir. Maria Sizilio - São Paulo/SP

Projeto agroecológico de plantas
medicinais e condimentares
Com a abertura da comunidade das Irmãs de São José
no Assentamento Itamarati, em 2005, Irmã Olga Manosso e
Irmã Inês Novelo, dentre as muitas atividades desenvolvidas
junto à comunidade, iniciaram um trabalho de valorização
e resgate das plantas medicinais no tratamento preventivo
e curativo da saúde. Irmã Inês se dedicou com afinco na
promoção de cursos de homeopatia, florais e radioestesia,
capacitando as famílias no cultivo, uso e resgate dos
conhecimentos sobre as plantas medicinais Nasceu assim
a Pastoral da Saúde no assentamento. Esse trabalho teve
continuidade com a Irmã Jurema Crocoli e, a partir de 2010,
com a Irmã Maurilia Carra que atua na Pastoral da Saúde,
cuidando da horta medicinal com inúmeras espécies, bem
como da secagem, processamento e armazenamento das
plantas medicinais.
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Projeto: Meninas de Maria
Este ano, o Projeto “Meninas de Maria” completa um
ano de existência, serviço e dedicação. Este projeto foi
sonhado, projetado, compartilhado e posto em prática pelo
pároco Padre Volnei Vanassi, as Irmãs de São José, grupo
de leigas voluntárias e com a comunidade Igreja. O objetivo
é proporcionar suporte emocional, social, educacional e
cognitivo, necessário no resgate da autoestima às crianças
e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 8 a 14
anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade
social e familiar. Visa ainda estimular a convivência
comunitária, criando relações interpessoais, vínculos
socioculturais e de solidariedade no âmbito humano,
espiritual e religioso.
O projeto é vinculado à Paróquia Santíssima Trindade, no
bairro Reolon, comunidade Nossa Senhora de Caravaggio,
em Caxias do Sul/RS. Vinte e três (23) meninas participam
do projeto, encontrando-se três vezes por semana, no
final da tarde, concluindo cada encontro com uma refeição.
As atividades desenvolvidas são: trabalhos manuais,
artesanato, reforço escolar, estudo da língua inglesa,
formação humana, psicológica e espiritualidade,
participação litúrgica, Círculo de Construção de Paz,
atividades artísticas através do canto, teatro e dança.
Também são promovidas ações socioeducativas e culturais
na área do meio ambiente, direitos humanos, saúde,
visando sempre a melhoria nas relações grupais entre
as participantes, com seus familiares, amigos e junto à
comunidade. São diversas atividades que buscam envolver

A Pastoral da Saúde oferece opções naturais e
fitoterápicas de cuidados com a saúde, através do uso
de homeopatias, florais, vermífugos, xaropes, tinturas,
uso de talos, folhas, raízes, bem como o uso de outros
derivados da natureza como mel, melado, argila, dolomita
etc. Algumas mulheres foram capacitadas em homeopatia
humana, animal e vegetal que dão suporte às famílias, em
sintonia com os trabalhos desenvolvidos pelas Irmãs de
São José em diferentes pontos do assentamento que conta
com 2.835 famílias assentadas.
Em 2015, um grupo de agricultoras apresentou o
interesse em produzir plantas medicinais e condimentares
para o uso familiar e para a geração de renda. Essa
demanda fez com que Irmã Olga Manosso mobilizasse
diversos parceiros para a concretização do Projeto
Agroecológico de Plantas Medicinais e Condimentares, e
uma vez mais, a comunidade contou com a ajuda das Irmãs
de São José na doação de recurso para a implantação do
viveiro para mudas, através da Associação Assentamento
Itamarati Gerando Vidas - AAIGV. Com o aporte de recurso
do Fundo Missionário Global, foi possível a aquisição
e instalação dos equipamentos para o processamento
das plantas medicinais e condimentares. O trabalho
desenvolvido pelas Irmãs de São José no Assentamento
Itamarati no âmbito das Pastorais, do desenvolvimento
humano, produtivo, comunitário e da espiritualidade é de
suma importância para as famílias assentadas.

Mariza Madalena Dahmer
Assentamento Itamarati - Ponta Porã/MS
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a participação e integração de cada membro do grupo.
A realização deste projeto está sendo possível, em
grande parte, pela contribuição financeira recebida de
algumas instituições, de gestos de solidariedade de
pessoas e da generosa doação do Fundo Missionário
Global da Congregação. Somos profundamente agradecidas
por toda a ajuda recebida em prol deste Projeto, que
assumiu o grande desafio de propiciar a estas meninas a
oportunidade de se desenvolverem com autoestima, com
dignidade e amor à vida, agregando valores humanos e
espirituais no seu desenvolvimento.

as apresentações da “Orquestra Guarani”. Com melhores
condições para as apresentações, o grupo se tornou
famoso e com uma agenda cheia para apresentações
regionais, estadual e até nacional. Tiveram a oportunidade
de se apresentar em Brasília por três vezes, em 2009
fizeram a abertura da I Conferência Nacional de Educação
Escolar Indígena. Em 2015 e 2017 voltaram a Brasília
para abrilhantarem o I e II Fóruns Nacionais de Educação
Escolar Indígena.

Ir. Cleonice da Cruz Yoshizawa - Caxias do Sul/RS

Projeto: Parceria Solidária
Desde o ano de 1997 nós, Irmãs de São José, atuamos
na Aldeia Te´ýikue nas áreas da educação, saúde,
produção de alimentos, projetos de sustentabilidade,
recuperação e preservação ambiental. Toda nossa ação
acontece em parceria com órgãos públicos, universidades
e ONGs solidárias com a causa indígena. O grande objetivo
é desenvolver trabalhos coletivos que visam à melhoria da
qualidade de vida das pessoas e do ambiente onde vivem
e o fortalecimento dos valores culturais do Povo Guarani
e Kaiowá. No início da nossa missão, deparamos com uma
realidade de muito sofrimento desse povo que lutava contra
a desnutrição infantil e o alcoolismo e pouco atendimento
dos órgãos públicos na área da saúde, educação, produção
de alimentos e água potável. Como se já não bastasse, a
partir de 2003, a aldeia foi invadida pelo tráfico de drogas
que atingiu de cheio a vida das crianças e adolescentes.
A escola, desde o início, buscou envolver toda a
comunidade escolar, os órgãos públicos responsáveis
pelos direitos e proteção da criança e do adolescente no
combate e resistência às drogas. Durante esse processo,
ficou muito claro que a melhor forma de proteger as crianças
e adolescentes do mundo das drogas é envolvê-los em
ações lúdicas e prazerosas onde se cria regras e impõe
limites como forma inegociável para a sua participação. O
esporte e a música caíram como luva nas ações educativas
da escola.
Em 2008, nossa Congregação tornou-se uma parceira no
projeto da música na Aldeia, através do Fundo Missionário
da Província. Com o dinheiro do projeto aprovado foram
adquiridos instrumentos musicais e caixas de som para

Em 2016 foi inaugurado o Conservatório de Música
dentro da aldeia. Um lindo espaço construído com
verbas do Ministério da Cultura, porém sem recurso para
o mobiliário e equipamentos para a efetivação do seu
funcionamento. Através de um Projeto contemplado pelo
Fundo Missionário Global nos permitiu organizar e adequar
o conservatório para o atendimento de 150 crianças e
adolescentes indígenas, com aulas de música. O professor
Lídio Ramires Cavanha disse: “Somos gratos às Irmãs de
São José pela partilha solidária com o nosso projeto da
música, pois ele contribui em muito para a autoestima das
nossas crianças e adolescentes aqui na aldeia”.

Ir. Anari Felipe Nantes - Caraapó/MS
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Com raízes na Trindade e na Congregação
Missão de Pacaraima/RR

Por que nós, Irmã Ana Maria da Silva e Irmã Delcia
Decker, estamos em Pacaraima? Com certeza, o clamor
deste povo chegou até a Trindade e a Trindade, conhecendo
nossa Congregação, com suas opções de missão e
disposição para responder aos apelos de nossos pobres,
especialmente dos imigrantes e refugiados, fez o Espírito
falar. Este apelo passou no coração de muitas Irmãs na
Assembleia da Província das Irmãs de São José no Brasil.
Demorou, pois tínhamos de fazer processos internos para
abraçar esta causa. E aqui estamos desde dia 11 de agosto
de 2018.

MEMÓRIA
A imigração venezuelana intensificou-se a partir de 2016,
após uma série de protestos exigindo a saída do presidente
Nicolás Maduro do poder, levando o país a viver uma crise
econômica e social sem precedentes. Sabemos que há
outras causas estruturais mais profundas, conectadas a
outros pontos do planeta. Mas estamos pontualizando aqui,
a questão migratória de famílias venezuelanas. Segundo
dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE),
o número de solicitações de refúgio por venezuelanos ao
Brasil passou de 829 em 2015 para 3.375 em 2016.

Irmã Luiza Rodrigues, Superiora Provincial, nos
acompanhou com muita esperança, pois sabe que vamos
viver o “dinamismo da Reconciliação e Unidade, neste
mundo fragmentado e nos entregou a serviço da Diocese
de Roraima”. Aqui temos a presença do Bispo Dom Mário
Antônio da Silva, do Padre Jesus López Fernández de
Bobadilla e mais dois Padres Orionitas, recém-chegados:
Padre Miguel e Padre Sebastião.

Até o dia 14 de julho de 2018, o centro de
recepção e documentação ofereceu assistência
para mais de 2.800 venezuelanos. Destas, 62%
das pessoas registradas, solicitaram refúgio e 37%
solicitaram residência temporária. De acordo com
dados recentes da Polícia Federal, estima-se cerca
de 58.000 venezuelanos no Brasil.
Diante de toda esta situação, muitos grupos e órgãos
responsáveis adotaram certas medidas, tais como
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deportações, práticas de não solidariedade, ameaças,
violências, fechamento de fronteira etc. Mas houve,
também, muitos esforços e atitudes que levaram a ações
para amenizar o sofrimento dos imigrantes:
1. Em 2016, foi detectado entre eles, um grupo mais
vulnerável: os indígenas da etnia Warao. Em novembro de 2017,
foi inaugurado o primeiro abrigo destinado a estas famílias.
Este abrigo é coordenado por uma equipe: Secretaria Estadual
de Trabalho e Bem Estar Social - SETRABES (coordenadora,
assistente social, psicóloga, sócio educadoras); pelo
Ministério do Desenvolvimento Social; Fraternidade Federação
Humanitária (controle de senso, emissão de carteiras, ações
de convivência etc.), pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados - ACNUR e pelo Exército. Neste
último mês, há um clima de tensão com os ataques, conflitos
e mortes entre brasileiros e venezuelanos. Representantes
do Consulado da Venezuela têm prometido casa e comida
e favorecendo ônibus fretado pelo governo Maduro para a
repatriação dos imigrantes. Porém, quem retorna não pode
mais voltar ao Brasil. Muito sofrimento! Nós, Irmãs, temos
feito visitas, com frequência, e, após uma conversa com a
coordenadora geral, percebemos a urgência de concretizar
a Pastoral da Criança com este grupo. Vamos realizar uma
reunião com todas as assessorias do abrigo e, assim, em
conjunto, concretizar a Pastoral da Criança.

aos céus. Com ajuda de voluntárias/os do abrigo, às
3h30min se inicia o processo de fazer o café e às 5horas
chegam as pessoas para tomar o café. Para esse, há muita
ajuda (Igrejas, Exército, Congregações e donativos). Para
atender aos imigrantes, foi inaugurado, no dia 07 de agosto
de 2017, o Centro da Pastoral do Migrante. Esse é um
momento de experiência única. Já ouvimos dizer de várias
pessoas: “depois que vocês Irmãs aqui vieram, as pessoas
que chegam para o café ficam mais alegres”. Procuramos
cumprimentar, conversar sobre o cotidiano e esta relação
continua no caminho durante o dia. É importante termos
consciência de que cada gesto é missão de Reconciliação
e Unidade.

2. Café Fraterno - Nasceu na Igreja Católica, com
a pessoa de Padre Jesus, em maio de 2017, como uma
resposta concreta para a superação da fome que clamava

3. Uma das formas de aproximação, de conhecer a
realidade e de estarmos abertas e solidárias, é caminhar
... caminhar. No caminho, as visitas vão acontecendo
de coração a coração, face à face, junto aos imigrantes.
Com certeza, este mundo fragmentado recebe sinais de
esperança. Nosso caminhar é também junto ao povo das
periferias e comunidades que têm sinais profundos de
fragmentação e nos sinalizam a necessidade de Unidade e
Comunhão na paróquia e na sociedade.
Teríamos muito a partilhar, mas temos certeza de que os
Meios de Comunicação Social, internet e outros, oferecem
material real, sobre esta dura realidade. O importante é
nos comprometermos em fazer a diferença. Que tenhamos
a graça de “deixar cair nossas certezas” para ser presença
de Comunhão e de Reconciliação. Amém.

Ir. Ana Maria da Silva e Ir. Delcia Decker
Pacaraima/Roraima
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50 Anos de Guaíba-RS
Presença marcada pela dedicação e transformação social

Nossa Senhora do Livramento. As duas pioneiras recebiam,
nos finais de semana, as Irmãs de Primeira Profissão que
acompanhavam o trabalho pastoral. Essa foi a primeira
comunidade de inserção das Irmãs de São José.
Esse embrião vocacional tornou-se uma obra magnífica
que marcou a história recente do desenvolvimento social
de Guaíba e que contou com a generosa contribuição de
31 religiosas. Em 1987, um passo decisivo foi dado para
consolidar a atividade missionária. A implantação do
Projeto de Artesanato, Recreação e Informática (PROJARI)
não representou apenas a realização de algumas oficinas,
mas foi a construção de uma ‘fábrica de sonhos”, que
permitiu a milhares de crianças, adolescentes, jovens e
adultos se encontrarem com um caminho de reconstrução
de suas vidas e de sua dignidade.
A comemoração dessas cinco décadas de missão de
“vidas a serviço da vida, em unidade na diversidade”,
foi uma revisita a essa história de dificuldades, desafios,
superação e realizações. Para celebrar com a comunidade
esses avanços, foi realizada de 14 a 19 de agosto a Semana
Comemorativa dos 50 Anos de Presença das Irmãs de São
José, em Guaíba.

Impulsionadas pelo serviço à vida e pelo apelo
missionário do então bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom
Ivo Lorscheiter, no ano de 1968, o primeiro grupo das Irmãs
de São José de Chambéry pisou no território do berço da
Revolução Farroupilha. A chegada em Guaíba foi carregada
de solidariedade. De modo desprendido, o casal Glória e
Paulo Lobato acolheu em sua residência as Irmãs Romilda
Caberlon e Marília Gonçalves.
A sensibilidade do povo de Guaíba ergueu um lugar
modesto para acolher as religiosas, ao lado da Igreja de
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Segundo a Irmã Laura Gavazzoni, a atuação das
religiosas foi caracterizada pela dedicação, engajamento
e transformação social. A programação iniciou no dia
14 de agosto, às 19h, com a celebração de abertura das
comemorações na sede do PROJARI. O Arcebispo Dom Jaime
Spengler participou da programação no dia 16 de agosto, às
20 horas, no Tríduo de Santa Clara, na comunidade Jardim
dos Lagos. No dia 17 de agosto, aconteceu o encontro com
as Animadoras das Capelinhas e, no mesmo dia, aconteceu
a Vigília Jovem durante toda a noite no PROJARI.
No dia 18 de agosto, aconteceu a apoteose da
programação. Às 13h, iniciou no centro da cidade a
Caminhada pela Paz em Guaíba, partindo da Igreja do
Livramento e seguindo pelas ruas e avenidas da cidade,
até a sede da entidade no Bairro Bom Fim. Além dos
participantes do PROJARI, muitas lideranças da sociedade
guaibense, voluntários e apoiadores participaram,
destacando em depoimentos e manifestações públicas, a
vital contribuição das irmãs. Na mesma tarde, aconteceu
o Show de Talentos Vocacionais no PROJARI, a Missa de
Ação de Graças e o Jantar de Confraternização. Entre as
mensagens que chegaram para o evento está a da religiosa
mexicana, Irmã Griselda Morales.

Outra mensagem de gratidão foi enviada da Itália, pela
Conselheira Geral da Congregação, Irmã Marielena Aceti.

“A história desses 50 anos vem de 1650, daquele
grupo de mulheres corajosas que iniciaram a Congregação
e o Pequeno Projeto. Essa história se repetiu em Guaíba:
as irmãs e muitos leigos que nestes anos, entre as paredes
do PROJARI ou nas ruas de Guaíba, se tornaram rostos
simpáticos e atenciosos para muitas crianças, jovens,
mulheres e homens deste território, semeando acolhida,
fraternidade, ternura, vem dessa mesma história divina. Eu
vi a importância dessa presença em Guaíba, que oferece o
conforto de estar perto e a esperança de ações concretas
que vão mudando gradualmente a face de vosso país.
Felicidade e por muitos anos ainda”.
50 Anos é uma história de vida, uma trajetória de
dedicação, um engajamento fecundado pela inspiração
divina e um compromisso de transformação social renovado
a cada dia, porque são vidas a serviço da vida.

Ir. Laura Gavazzoni e Elton Bozzetto - Guaíba/RS

“Eu, como muitas pessoas que agora as acompanham
nesta celebração, podemos testemunhar que vocês têm
vivido plenamente sua consagração religiosa, na dinâmica
de nossa espiritualidade trinitária”. E seguiu: “Sinto-me
orgulhosa de minhas queridas Irmãs e me uno nestas ações
de graças ao Deus da vida por esta inestimável celebração
de 50 Anos entre o maravilhoso povo de Guaíba”.

Irmãs de São José, um mesmo apelo
a seguir Jesus Cristo e
participar de sua missão.
(Const. P. 14, 1º§)
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“Falar das Irmãs
de São José e
de sua atuação
em São Marcos
é falar de uma
forma privilegiada,
silenciosa, humilde
e eficaz de anunciar
o Reino de Deus!”

“As reverendas Irmãs dedicam-se
dia e noite aos doentes”
O município sede, São Francisco de Paula, está longe e
ausente. Uma única escola pública funciona precariamente.
Não havia hospital nem médico! Já em 1916, iniciam as
tratativas para trazer as Irmãs de São José. Porém, apenas
em 1922 foram liberadas Irmãs para esta missão. Um
contrato foi assinado entre a madre provincial Justina
Ignes e a paróquia. Este compromisso previa entre outros
itens, a vinda de quatro Irmãs para atuar na educação,
assumindo a escola Dom João Becker.
Em 1923, chegaram as primeiras Irmãs: Madre Ana,
Irmã Aurélia e Irmã Jacomina. São Marcos passa a ter uma

No dia 25 de agosto de 2018, as Irmãs de São José
celebraram, com toda a comunidade, os 95 anos de
presença em missão, dedicação e amor ao povo de São
Marcos-RS. No final da celebração de ação de graças,
assim se expressou o Professor Luiz Rizzon:
“Falar das Irmãs de São José e de sua atuação em
São Marcos é falar de uma forma privilegiada, silenciosa,
humilde e eficaz de anunciar o Reino de Deus!”
Em 1915, chega a São Marcos o padre Henrique
Compagnoni. Ele se dá conta da situação de abandono
em que se encontram a educação e a saúde na cidade.
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escola com salas específicas para cada série e até uma
biblioteca. Assim, o ensino e a educação recebem grande
impulso. Ali se ensina ler, escrever, contar, mas também se
ensina o amor a Deus e à pátria, o respeito, a disciplina.
São ministradas aulas de catequese, canto e horas de arte
em que se aprende a falar em público. As professoras que
futuramente iriam atuar nas escolas municipais do interior
são egressas desta escola.
Mais tarde, em 1958, quando São Marcos passa a contar
com um ginásio, as Irmãs são chamadas para assumirem
também este estabelecimento. O ginásio é a única escola
desse nível e as Irmãs passam a educar também os jovens
e adolescentes são marquenses.
Ao lado da educação, a saúde se constitui em
prioridade essencial para uma comunidade. Novamente,
em 1934, as Irmãs são convocadas para assumirem a
direção, administração e todas as demais tarefas inerentes
ao funcionamento do hospital, denominado na época, casa
de saúde Dom Bosco. Aí desempenharam por muitos anos
as funções de administração, enfermagem, obstetrícia,
farmacêuticas, atendentes, cozinheiras, lavadeiras e
tudo o que mais se exige num hospital. Assim, as duas
necessidades essenciais da população são marquense tem
à frente as abnegadas Irmãs.
Educar e cuidar da saúde do povo são formas
privilegiadas de evangelizar, especialmente numa época
em que os poderes públicos pouco ou nada faziam. Como
testemunha eloquente dessa atuação encontramos uma
frase do Padre Henrique escrita em 1934: “as reverendas
Irmãs dedicam-se dia e noite aos doentes.”
Quantos são marquenses aprenderam a ler, a escrever
e a fazer cálculos intermediados pelas dedicadas Irmãs!
Quantos são marquenses vieram ao mundo assistidos
pelas Irmãs! Meus três filhos foram entregues, pelo médico
obstetra, nos braços das Irmãs. Quantos são marquenses

tiveram suas dores, feridas, doenças curadas ou aliviadas
pelas abnegadas Irmãs! Quantos são marquenses partiram
desta vida assistidos pelas religiosas de São José. Eu
mesmo sou testemunha disso: minha mãe, ao partir, teve
a graça de ter a Irmã Estanislás ao seu lado, rezando com
toda a família. Nós todos devemos às Irmãs muita gratidão,
respeito e reconhecimento.
Hoje, somos nós, todos os são marquenses, que
agradecemos as mais de 105 Irmãs de São José que aqui
atuaram e deixaram sua contribuição na construção de
uma São Marcos melhor!”
Foram 95 anos vividos com intensidade, dedicação
e muito amor. E, ainda hoje, a presença das Irmãs em
São Marcos faz a diferença no cuidado aos doentes, nas
pastorais sociais, catequese, Infância Missionária, entre
outras. Um grupo expressivo de Leigos e Leigas do Pequeno
Projeto (LLPPs) compartilha a missão de Comunhão das
Irmãs de São José na cidade. É um testemunho concreto da
vida que acontece na Congregação.
Por tudo bendizei ao Senhor!
Ir. Eliana Aparecida dos Santos - Caxias do Sul/RS

A Irmã de São José busca encontrar
e servir a Deus em todas as coisas
e enraizar a vida no espírito
contemplativo que alimenta a missão.
(Const. P. 16, 4º§)
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Coração Agradecido
“Põe a semente na terra, não será em vão! Não te
preocupe a colheita; plantas para o irmão”.
Durante setenta anos, as Irmãs da Congregação de
São José de Chambéry no Brasil marcaram presença no
abençoado Município de São Francisco de Paula/RS, na serra
gaúcha. Com o coração agradecido, no dia 09 de setembro
de 2018, na Igreja Matriz desta cidade, foi celebrada uma
Missa de Ação de Graças pela história construída, pela
missão vivida e expressa nas mais diferentes formas
de serviços: educação, saúde, catequese, grupos de
famílias e outras pastorais. O Pároco também manifestou
sua gratidão, em nome dos sacerdotes que passaram
pela Paróquia e por todos os paroquianos. As pessoas
que se fizeram presentes no momento da celebração
puderam expressar, com emoção, seu reconhecimento
pela presença, pela convivência e pelo trabalho das Irmãs
que lá estiveram durante 70 anos. O Prefeito do município
também expressou sua palavra de apreço e carinho pelo
que as Irmãs representaram junto ao povo durante esse
tempo.
Um grupo de dez Irmãs, algumas que trabalharam em
São Francisco de Paula no passado e outras, vieram de
Porto Alegre, Rio Grande e Guaíba para prestigiar esse
momento de ação de graças.
Que o amor, a fé em Deus, a esperança, a simplicidade,
a alegria, a solidariedade... que as Irmãs de São José
semearam se transformem em ações extensivas, ou seja,
se prolonguem na vida deste povo. Foi um momento sim,
de ação de graças, mas também de encerramento das
atividades e da permanência das Irmãs nesta localidade. A
missão chama para outras searas.

Ir. Neli Dalla Costa Menosso - Porto Alegre/RS

“Põe a semente na terra, não será em vão! Não
te preocupe a colheita; plantas para o irmão”.
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Partilhando a Vida
Núcleo Irmã Cecília Inês Muraro
“Passo a passo, pouco a pouco
e o caminho se faz”!
querer entre nós, com o povo, com o cosmos; assumir
os retiros anuais realizados no núcleo como momento
privilegiado de estarmos juntas fortalecendo nossa
espiritualidade e nos retomando na busca da opção por
Jesus Cristo como Irmã de São José; acolher as visitas que
recebemos em nossas comunidades do Conselho Provincial
e da animadora do Núcleo, como meio que nos ajuda na
animação da vida em missão; crescer nas visitas gratuitas
entre as comunidades, fortalecendo a entreajuda, apoio na
missão e enriquecendo as reflexões e partilhas sobre os
trabalhos enviados pela Província.
Somos também desafiadas em vários aspectos:
A distância geográfica entre as comunidades, o que
exige mais tempo, gastos etc. Temos quatro comunidades
no núcleo com duas Irmãs em cada uma; isso está exigindo
fechamento de uma comunidade em área missionária.
Agradecemos as irmãs e comunidades que nos ajudam
na caminhada e com esperança e abertura nos colocamos
disponíveis para ousar novas travessias. Em nosso Núcleo,
contamos com uma grande colaboração dos Leigos e das
Leigas do Pequeno Projeto na realização da missão e nas
travessias do cotidiano. É um grupo muito significativo e
expressivo. Tem grande amor pela missão e pelo cultivo de
relações inclusivas e fraternas.

No dia 30 de abril de 2017, as Irmãs do Núcleo Irmã
Cecília Inês Muraro reuniram-se em assembleia em São
Luís - MA, com a presença do Conselho Provincial. As Irmãs
da região Norte e Nordeste e Irmãs das comunidades de
Miguel Calmon, Cansanção e Feira de Santana, celebramos
e assumimos um momento novo de caminhada. O processo
de incorporação como Província das Irmãs de São José
de Chambéry no Brasil foi efetivado em 1º de maio de
2017, data oficial desse processo. A partir disso, muitas
aprendizagens na travessia de abertura e acolhimento
umas das outras, encontros que geraram conhecimento
mútuo, fortalecimento de vínculos, amizade, partilha e
vivência da comunhão. A incorporação nos permitiu crescer
na partilha do que somos e temos; a colocar em comum os
bens; a acolher um novo jeito de fazer a contabilidade; a
alargar a visão e convicção no sentimento de pertença à
Província e à Congregação.
Partilhamos com vocês a riqueza de nossos momentos
significativos:
As assembleias anuais, com a participação de todas,
envolve-nos nas buscas, reflexões, encaminhamentos
e decisões, além de nos proporcionar momentos de
convivência gratuita, tempo de lazer e celebração da vida.
Assumimos como prioridade para esse triênio: Priorizar o
tempo para o cultivo pessoal, comunitário e com o povo
para ressignificar a qualidade de nossa presença no
estilo de Jesus de Nazaré. Os encontros intercomunitários
(dois por ano), como espaço de partilha da missão e
conhecimento da realidade de cada comunidade, foram
momentos de partilha e aprofundamento dos textos sobre
a comunidade amada, onde decidimos cultivar o bem

Ir. Diva Rossi, Ir. Romênia Angela Lima da Silva
Ir. Marinice Silva Gimarães
São Luís/MA
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Atualidades

Caminho formativo na Província da
Congregação das Irmãs de São José de
Chambery no Brasil
A Formação Inicial na Congregação compreende desde o
Serviço da Animação Vocacional, com acompanhamento das
pessoas que manifestam desejo de responder ao chamado
de Deus, à etapa das Irmãs de Primeira Profissão. Após um
tempo de encontros, oração com acompanhamento de uma
Irmã, a pessoa que deseja discernir o chamado de Deus na
Congregação, realiza uma experiência numa das comunidades
das Irmãs. Esse processo é conhecido como “Vinde e Vede”.
Quando a pessoa deseja aprofundar-se no discernimento
da vocação na Congregação, e, após um período de oração,
diálogo, escuta, é encaminhada para a etapa do aspirantado
ou postulantado. A formação é personalizada, por isso, cada
pessoa é orientada segundo sua necessidade.
Nestes últimos três anos, no Brasil, o Postulantado acontece
em casas situadas na cidade de Indaiatuba/SP e Curitiba/PR; o
Noviciado na cidade de Indaiatuba/SP e Vacaria/RS.
As pessoas que se encontram nas diferentes etapas de
formação relatam sobre suas experiências:
Postulantado - Franceli de Lima Bernardes: Como
postulante, eu tenho vivenciado um bonito tempo de
formação na Comunidade do Noviciado em Indaiatuba:
fecundo, expansivo e verdadeiro na certeza de que Deus é
quem me conduz e me faz a cada dia o convite para uma
abertura de coração, uma vida dedicada a um projeto de
amor, transformador, libertador e de valorização da essência
humana. Esse processo tem como centro e meta a pessoa
de Jesus Cristo: capaz de modificar relações, pessoas,
pensamentos e que tem me encantado e motivado a caminhar
com passos mais consistentes, seguros e a alegria de um
ideal que não passa.
Esse tempo tem me proporcionado procurar viver com
intensidade, inteireza de ser e um constante aprendizado do
que significa a vida comunitária e congregacional, buscando
uma crescente consciência e pertença vocacional.
Lucidalva da Silva: Iniciei minha caminhada no
Postulantado, dia três de fevereiro de 2018, na Comunidade
Nossa Senhora da Esperança, Cidade de Curitiba, PR. Já havia
completado seis meses de Aspirantado, nesta comunidade.
Iniciei o Postulantado, após um retiro de 8 dias, em Itu,
SP, com o desejo de alcançar a meta. Já tenho seis meses
de caminhada, aprofundando as motivações vocacionais,
através discernimento, oração pessoal e comunitária.

Estudos conforme o programa do Postulantado, partilha com
a formadora, trabalho psicológico e exercício profissional
como técnica de enfermagem, no cuidado das Irmãs Idosas e
doentes no Convento Cajuru. Os estudos estão me ajudando na
formação e no discernimento vocacional e também na missão.
Noviciado: Para nós noviças, o Noviciado é um tempo
forte de escuta e encontro profundo com Jesus Cristo, onde
Ele nos revela seu jeito de ser, amar e servir, na vivência
do Carisma de Comunhão, confirmando cada vez mais nossa
opção de uma entrega radical à serviço de seu Reino. Esse
encontro com Jesus nos leva a uma maior profundidade
com Ele, deixando-nos tocar pela realidade que nos cerca,
encontro este que nos faz ver o rosto de Deus quando
entramos em contato com a História da Congregação, nos
sentindo filhas do Pequeno Projeto, dando assim respostas
concretas no cotidiano da vida.
Irmãs de Primeira Profissão: Espalhadas de Norte (AM/
Manaus, MA/São Raimundo da Mangabeira) a Sul (RS/Rio Grande),
Sudeste (PR/Curitiba, SP/São Paulo) a Oeste (MS/Sidrolândia),
partilham sua vida e missão em universidades, assentamento,
escolas, projetos e pastorais variadas nas periferias junto
ao povo. Tem sido um tempo de experiências, aprendizado,
questionamentos, desafios, discernimento, às vezes de solidão,
expansão, crescimento, alegrias e esperanças. Tempo de
solidificar nosso seguimento a Jesus Cristo e seu projeto.
Contamos com a graça de Deus e as orações de todas as
pessoas que trilham conosco o caminho de Comunhão, para
continuarmos a jornada da realização da vontade de Deus em
nossa vida e em seu Reino.

Ir. Marlete Francisca da Silva - São Paulo/SP
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Geral

JPIC - Justiça, Paz e Integridade da Criação
As Congregações das Irmãs de São José têm, na ONU, uma presença oficial,
como ONG, desde 1979. No momento, Irmã Bárbara Bozak, da Congregação
de São José de Chambéry nos Estados Unidos, presta esse serviço. Nesta
condição, Irmã Bárbara, pode expressar pontos de vista e declarações nas
conferências oficiais da ONU, sobre assuntos importantes. A Comissão para
o Desenvolvimento Social, da ONU, em 2019, tem como tema principal, a
proteção social. Neste sentido, como grupo do Justiça, Paz e Integridade da
Criação (JPIC), as Irmãs de São José também foram solicitadas a enviar relatos
de ações de proteção social, colocando nas mãos de nossa representante
material para contribuir nesse tema tão importante. Partilhamos com vocês
alguns desses relatos.

Apontando Caminho
Associação Cidadania São José
Pessoas, nesta situação, é destinado um auxílio através
do Programa Bolsa Família. O Valor baixíssimo varia de R$
85,00 a R$ 195,00 e é insuficiente para superar a situação de
vulnerabilidade e pobreza.

A Associação Cidadania São José (ACSJ), coordenada
e dinamizada pelas Irmãs de São José de Chambéry, tem
como missão promover a dignidade humana e o direito
à cidadania, multiplicando ações de geração de renda,
inclusão e responsabilidade social
em meios populares amenizando as
desigualdades sociais. Está localizada
no bairro Liberdade II, Rua Espinosa,
nº 428, em Teixeira de Freitas - Bahia,
mas atende aos moradores de diversos
bairros da cidade.
O Liberdade II é um dos bairros
considerados com alto índice de violência
e desrespeito à vida, como exploração
de crianças e adolescentes pelo tráfico
de drogas, abuso sexual e prostituição
infantil, gravidez precoce. Os dados
podem ser verificados nas estatísticas do
órgão do Ministério da Saúde do Governo
Federal para o ano de 2011 (DATASUS/
CREAS). Outros dados socioeconômicos
mostram grande número de pessoas
vivendo na/ou abaixo da linha de pobreza.
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Associação Cidadania São José (ACSJ) trabalha
com um número considerável de mulheres, através do
desenvolvimento de atividades que possibilitam gerar
sua própria renda, para que não fiquem à mercê dos seus
companheiros. São comuns relatos de mulheres agredidas,
violentadas e, algumas vezes, espancadas por eles
passando todo tipo de humilhações, de violências físicas
e psicológicas. Subjugadas e sem direito à proteção, se
submetem aos abusos, com medo de denunciar por temer
o futuro.
As atividades no projeto tiveram início a 16 de
setembro de 2006. Anualmente, são atendidas entre 200
e 300 crianças, além de jovens e mulheres, provindas
de 60 a 80 famílias. Oficinas e cursos (violão, pintura

em tecido, corte e costura, desenho, crochê, leitura e
dinâmicas pedagógicas, capoeira, informática etc.) são
disponibilizados todos os anos, atingindo indiretamente,
além das famílias envolvidas, mais de 3.300 pessoas na
comunidade, na escola e nas comunidades vizinhas.
A instituição tem credibilidade da sociedade local pela
seriedade e transparência com que atuam as Irmãs de São
José e colaboradores que desenvolvem as oficinas, como
também, pelo resultado percebido através da mudança de
vida e comportamento dos beneficiários atendidos.

Ir. Maria de Lourdes Mattiello
Teixeira de Freitas - Bahia/BA

Pe. Médaille deu à congregação
o nome de São José para que a seu
exemplo, as Irmãs de São José
vivam no serviço ao próximo.
(Const. P. 3, 3º§)
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Crianças e adolescentes - O grito por ajuda
Centro Promocional São José (CPSJ), Jaú - SP é um
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que
atende 300 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, no
contra turno escolar. Este é um ambiente transformador que
estimula o conhecimento e desenvolve potencialidades,
habilidades e valores. Além do trabalho diário com as
crianças e adolescentes, a equipe técnica de assistentes
sociais e psicóloga também realiza um trabalho com as
famílias.

como oferecem apoio a crianças ou adolescentes vítimas
de tais circunstâncias.
A gravidade desta problemática requer uma abordagem
integral. Para isso, é preciso levar em conta as causas
e os efeitos, as dimensões individual e estrutural, os
componentes corporais, psicológicos e espirituais, a
necessidade de corrigir os danos produzidos e as demandas
de um trabalho nos âmbitos educacional e social.
Durante os quatro anos de execução das oficinas
CLAVES, em nossa Unidade, destacamos quatro relatos
de crianças vítimas desse tipo de violência, na maioria
envolvendo agressão de pessoas conhecidas pelas
vítimas. As oficinas ajudaram a empoderar nossas crianças
e adolescentes para gritarem por ajuda.
Nos casos vivenciados no Centro Promocional São
José, buscamos oferecer às vítimas o necessário suporte.
O Conselho Tutelar tomou as atitudes cabíveis para cada
caso. Foi oferecido atendimento psicológico tanto para as
vítimas quanto para os familiares.
O impacto da violência sexual nas vítimas e em suas
famílias é muito variado. Depende da combinação de uma
série de fatores, como compreensão e apoio da família
em relação à criança ou adolescente, as características
da situação abusiva, busca por acompanhamento de
profissionais competentes e o vínculo de proximidade com
o abusador.
O Projeto CLAVES veio para desenvolver em nossas
crianças e adolescentes fatores protetores, tornando-os
menos vulneráveis aos maus tratos e à violência sexual,
além de se tornarem agentes de prevenção e transformação
para si próprios e para os outros.

O Centro Promocional São José atua numa área cujas
maiores demandas das famílias atendidas são: violência
doméstica, uso abusivo de álcool e drogas, ausência e/ou
insuficiência de renda e alimentos causada pelo desemprego,
moradias precárias, trabalho informal e famílias monoparentais
femininas. Cerca de 80% das crianças e adolescentes
atendidas pela Unidade residem em domicílios localizados em
regiões com alto índice de vulnerabilidade e/ou risco social.
A partir de desafios vividos, a Associação de Instrução
Popular e Beneficência (SIPEB), das Irmãs de São José de
Chambéry, promoveu em suas Unidades, um projeto do
Centro Latino-americano de Estudos de Violência e Saúde
(CLAVES), visando a prevenção nesta área: “Brincando nos
fortalecemos para enfrentar situações difíceis”: Proposta
de prevenção de violência sexual contra crianças e
adolescentes e promoção de Bons Tratos.
O objetivo é prevenir maus tratos e a violência sexual
e promover bons tratos, através de dinâmicas como
canções, danças, jogos de mesa, jogos teatrais, história,
quebra-cabeças e outras técnicas que educam para o
enfrentamento do assédio e abuso sexual. As dinâmicas e
o uso do material disponibilizado, tanto ajudam a prevenir
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RELATO 1
Estávamos realizando o fechamento de uma atividade,
onde abrimos espaço para os participantes falarem sobre seus
sentimentos e aquilo que foi mais marcante, quando uma das
crianças do grupo relatou que o padrasto não gostava que ela
conversasse com o pai pelo celular. Esse foi o grito por ajuda
com voz embargada por medo e entre lágrimas que nos relatou
frente ao grupo o que estava vivenciando.
Pensando em preservar sua intimidade, perguntei se
poderíamos continuar nossa conversa assim que terminasse a
oficina e ela prontamente aceitou. Relatou a situação que estava
vivendo dentro de casa com o padrasto, ela nos pediu ajuda e
assim fizemos. Acionamos o Conselho Tutelar que prontamente nos
auxiliou, realizando o atendimento com a vítima e com a família.
O caso acima descrito ainda está em andamento na justiça. Já
fomos ouvidos em depoimentos e aguardamos sucesso para esse caso.
A vítima e sua família contaram com atendimentos
especializados de acordo com as necessidades apresentadas.
RELATO 2
Em todas nossas oficinas procuramos desenvolver nas crianças e adolescentes fatores protetores. Um deles é ter alguém em
quem confie.
Tínhamos uma criança que estava apresentando mudanças
em seu comportamento, participava das oficinas, e procurou ajuda de uma das colaboradoras, que prontamente ouviu seu grito
por ajuda.
A criança estava sendo vítima de abuso sexual dentro de sua
casa pelo padrasto. Recorremos ao Conselho Tutelar, o órgão
que é responsável por cuidar desses casos.
A vítima participa de atendimentos psicológicos tanto em
nossa unidade como fora. O caso ainda está em andamento e
aguardamos bons resultados.
RELATO 3
Realizamos, no Centro promocional São José, a semana de
Prevenção e Combate ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Utilizamos
diversos recursos, entre eles filmes que abordavam o tema.
Em um dos grupos, trabalhamos o filme “O Silêncio de Lara”,
que foi uma ferramenta fundamental para que uma de nossas
adolescentes gritasse por ajuda.
Ao terminar o filme, a adolescente procurou ajuda de sua
educadora, relatando o que estava vivenciando em sua casa com
o padrasto.
Acionamos o Conselho Tutelar que realizou todas as providências para com a vítima e sua família.

Gabriela Cristina Basso Cezarino
Educadora - Jaú/SP
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Fuxicos
A cada dia, um novo dia!
Jean Pierre já imaginava...
Olhar com gratidão, viver com paixão,
Escutar, ousar, renovar a esperança!
A Irmã de São José é chamada a abraçar,
na confiança,
Um caminho de renovada missão.
E vem aí um sinal, um meio, tão simples,
até banal...
Fazer “ fuxicos” bonecos, confeccionar!
Trabalhar com mãos...
De sul a norte, buscar irmãos, selar união,
pensar missão,
Este Médaille nos dá lição...
Irmãs, crianças, senhoras também,
Sadias, doentes, acamadas, cadeirantes,
Dedos hábeis, ou nem tanto...
Vão formando bonequinhos,
Agradar a emigrantes ou longínquos africanos,
Nem tão longe, os nordestinos.
Que nome dar a isso se não “caridade”?
Jean Pierre Médaille nos quer dizer: chame como quiser o fuxico.
Até poderia ser: Juan Pedrito da unidade!
Ir. Antenesca Michelin
Lapa/PR

Logo será Natal...
se alimentava novamente no final da tarde, após
as aulas de reforço. Diferentemente do Brasil, na
escola em que ele estudava, não havia merenda
para os alunos. Apenas eventualmente, quando
era período de chuvas, conseguiam cultivar nos
arredores da escola o milho para fazer o ugali,
comida típica do país, e algum vegetal. No
entanto, esse cultivo era realizado pelas crianças
ou por seus familiares. As crianças também eram
responsáveis pela limpeza da escola. A vida é
dura na Tanzânia e muito cedo se aprende o que
é trabalhar pesado.

O Natal se aproxima e todos os anos renovamos,
nesta época, nossas esperanças e sonhos. E uma
das formas mais sublimes de viver o Natal são os
pequenos gestos e atitudes do dia a dia. Através
deles podemos oferecer, compartilhar alegrias,
ternura, amor. E assim expressar, testemunhar a
chegada do Deus menino.
Memórias de um Natal na África
A história se passa na África, mais precisamente
na Tanzânia. Faruki Ngoniani tem 10 anos e é
morador do 31° maior país do mundo. O garoto,
de origem muçulmana assim como o pai, adorava
jogar bola. Porém, nunca havia jogado futebol
com uma bola de verdade. A realidade dele era
outra: a bola que ele conhecia era feita de meias
velhas, preenchidas com jornal.

Em um dos encontros semanais, a conversa
sobre sonhos foi a pauta da aula. O garoto sonha
ser jogador de futebol famoso como Ronaldinho
e a professora contou ao menino sobre seus
sonhos. Faruki então lhe disse que sonhava
também em ganhar uma bicicleta. Como era tímido
e reservado, não tinha coragem de fazer o pedido
à professora brasileira, e sabia que os seus
pais não tinham como comprar. Os tanzanianos
nunca dizem as coisas diretamente. Eles buscam
alternativas para expressar o que desejam. Certo
dia, o menino encontrou uma forma de pedir.
Tomou coragem, falou à professora que sua mãe
havia instruído para contar que o seu sonho era
ganhar uma bicicleta de Natal. Talvez a simples
senhora pensou que a professora poderia realizar
o desejo do filho. Na hora, a professora apenas
sorriu e achou engraçado o pedido do garoto.

Em 2014, a professora com nacionalidade
brasileira, resolveu ajudar o garoto na escola. Ele
era seu vizinho e, a mãe, cozinheira em sua casa.
A mãe se chamava Mama Faruki. Na Tanzânia,
as mães perdem a identidade quando nasce o
primeiro filho. Elas passam a ser chamadas mama
e é acrescentado o nome do primogênito. As aulas
de reforço para Faruki aconteciam todos os dias,
das três às quatro horas da tarde. A professora
lhe ensinava inglês e o menino a ensinava um
pouco da sua língua de origem, o swahili. Se
tornaram amigos e um era professor do outro. O
menino estava na terceira série e era muito tímido,
educado e inteligente, mas, devido à fome, tinha
dificuldade na aprendizagem, embora também
fosse curioso e gostasse de aprender.

Passaram-se meses e a conexão entre os dois
foi se tornando maior, a amizade crescendo. Em
um belo domingo de sol, o garoto quis retribuir
o carinho que recebia da professora e lhe fez
um pedido especial. Queria que ela fosse sua
madrinha, foi a forma que ele achou de tornála ainda mais presente na sua rotina e na sua
vida. A professora não titubeou na resposta,

O garoto comia pouco. A cultura local era
diferente do que a professora estava acostumada.
Talvez porque a escassez dos alimentos fazia parte
da rotina de Faruki, que tomava chá de manhã e só
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aceitou imediatamente. Não houve cerimônia,
nem compromisso formal, foi um apadrinhamento
de coração. O apego que ela sentia pelo menino
era ainda mais notável aos olhos de todos e sua
aprendizagem ficou ainda mais fácil.
Chegou dezembro, as festividades do mês
também, e a professora percebeu-se, diversas
vezes, pensando qual seria o presente adequado
para presentear o seu afilhado, amigo e aluno.
Pensou em roupas, em chocolates, comida,
materiais escolares, livros e alguns brinquedos.
Lembrou daquela aula em que ele havia comentado
sobre ganhar a tão esperada bicicleta, mas o valor
fugia do orçamento. Passaram-se uns dias e já era
Natal! A professora foi ao encontro de Faruki com
um pacote lindo, em tons de vermelho e um laço
com detalhes em branco e dourado. O sorriso do
garoto era radiante e o brilho nos olhos antes
mesmo de abrir o pacote já chamava a atenção de
todos ao seu redor.
Ao abrir o presente, Faruki se deparou
com uma bola de futebol novinha, totalmente
diferente do que ele estava acostumado. Era a
maior novidade para o menino de origem simples.
Seus olhos brilhavam feito diamante e o sorriso
era mais bonito que comercial de creme dental.
A professora estava radiante com a alegria do
menino. O momento ficou eternizado na memória
dela e do garoto, um momento de alegria, gratidão
e felicidade.

A parte mais triste é sempre a despedida. Em
meio a lágrimas e sorrisos, Faruki fez um pedido
que, por parte da brasileira, seria irrecusável,
porém, impossível de se realizar: “me leva
com você para o Brasil?”. A despedida entre
eles foi significativa e o tempo que passaram
juntos, marcado por uma porção de atitudes e
sentimentos bons.

Ir. Eliana Aparecida dos Santos
Caxias do Sul/RS

Então o inesperado aconteceu. Faruki deu
um abraço na professora, algo raro para os
tanzanianos, pois o abraço não é comum entre
amigos. Mas aquele foi o melhor abraço que
ela havia recebido durante seus quatro anos de
permanência na África. Ele agradeceu toda a
atenção, todo aprendizado e o carinho recebido
pela brasileira: “asante sista” foi o agradecimento
em swahili, na tradução para o português:
“obrigado, Irmã”.

Feliz Natal!
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Sínodo dos Bispos com o tema:
“Os Jovens, a fé e o discernimento vocacional”
Carta dos Padres Sinodais aos jovens
“A vocês, jovens do mundo, nós Padres Sinodais nos
dirigimos com uma palavra de esperança, confiança e
consolação. Nestes dias, nos reunimos para escutar a voz
de Jesus, “o Cristo, eternamente jovem”, e reconhecer Nele
as vozes dos jovens e seus gritos de exultação, lamentos
e silêncios.
Sabemos de suas buscas interiores, das alegrias e
das esperanças, das dores e angústias que fazem parte
de sua inquietude. Agora, queremos que vocês escutem
uma palavra nossa: desejamos ser colaboradores de sua
alegria para que suas expectativas se transformem em
ideais. Temos certeza de que com sua vontade de viver,
vocês estão prontos a se empenhar para que seus sonhos
tomem forma em sua existência e na história humana.
Que nossas fraquezas não os desanimem, que as
fragilidades e pecados não sejam um obstáculo à sua
confiança. A Igreja é sua mãe, não abandona vocês, está
pronta para acompanhá-los em novos caminhos, nas
sendas mais altas onde o vento do Espírito sopra mais forte,
varrendo as névoas da indiferença, da superficialidade, do
desânimo.
Quando o mundo, que Deus tanto amou a ponto de lhe
doar seu Filho Jesus, é subordinado às coisas, ao sucesso
imediato e ao prazer, pisoteando os mais fracos, ajudemno a se reerguer e a dirigir seu olhar ao amor, à beleza, à
verdade e à justiça.
Por um mês, nós caminhamos juntos, com alguns
de vocês e muitos outros unidos a nós com a oração e
o carinho. Desejamos continuar o caminho em todas
as partes da terra onde o Senhor Jesus nos envia como
discípulos missionários.
A Igreja e o mundo precisam urgentemente de seu
entusiasmo. Sejam companheiros de estrada dos mais
frágeis, dos pobres, dos feridos pela vida.
Vocês são o presente, sejam o futuro mais luminoso.”

Aconteceu em Roma - Itália, de 3 a 28 de outubro de
2018 a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos, com o tema: “Os Jovens, a fé e o discernimento
vocacional”. Irmã Sally Marie Hodgdon, Superiora Geral da
Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, foi uma
das oito religiosas convidadas para participar do Sínodo
dos Jovens.
O Sínodo foi convocado pelo Papa Francisco com a
finalidade de proporcionar aos jovens um espaço onde eles
tenham possibilidade de partilhar experiências, escutar uns
aos outros, aproximar-se uns dos outros e discernir suas
escolhas. A caminhada sinodal foi orientada por quatro as
palavras-chave: discernimento, escuta, caminho e partilha.
A esperança do Pontífice é que os jovens assumam uma
atitude de “saírem”, de se colocarem a caminho, como
Abraão, rumo a uma terra nova caracterizada por uma
sociedade justa e fraterna. Para a Igreja, esta é uma
oportunidade de escutar as expectativas, as esperanças, as
dúvidas e críticas dos jovens, a fim de melhor acompanhálos, descobrir seus valores, fazer crescer a comunhão e
torná-los protagonistas de sua existência.

28 de outubro de 2018
Fonte: www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-10/sinodojovens-2018-carta-padres-sinodais-jovens
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“Assume corajosamente o que Deus deseja de ti.”
Pe. Médaille

E-mail para contato:

saojose.sav@gmail.com
SAV - Irmãs de São José de Chambéry/Brasil
www.isjbrasil.com.br
43

“Que vossas tarefas sejam transbordantes do
grande e verdadeiro amor de Deus”. (T.P., Máx. 77)
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