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15 anos e continuamos a contar 
Faz 15 anos que o Centro Internacional foi instituído e, neste outono, comemoramos o aniversário 
com uma abundância de programas, uma maior variedade de pessoas de todo o mundo e os 
compromissos promissores de nossos participantes para o futuro. 
 
O Grupo de Coordenação Global (GCG) também reconheceu o Centro plantando uma magnólia para 
comemorar o 350º aniversário da morte de Pe. JoãoPedro Medaille. O GCG, que inclui o Centro 
Internacional como um de seus projetos, reuniu-se aqui para sua reunião anual em outubro. 
	

	 	 	 	
 
 
Enquanto nos preparamos para os próximos 15 anos, estamos anunciando nossos programas para 
2020 que apresentam peregrinações, workshops e um retiro. Vários programas são novos, enquanto 
outros são repetidos, mas esperamos que pelo menos um deles a incentive a ir a Le Puy e conhecer o 
local onde tudo começou há 370 anos. 
 
Portanto, aproveite as páginas seguintes do boletim e veja por si própria o quão vibrante e vital o 
Centro Internacional se tornou, graças a 15 anos de apoio e dedicação da Diretoria, colaboradores, 
apresentadores, participantes, ex-funcionários e Irmãs de São José do mundo todo. 
 
Eluiza e Olga 
Equipe do Centro 
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“Dos arquivos à história” é um enorme sucesso - 29 de julho a 2 de agosto 
 

 
 

           
 
 

    

Grupo de trabalho de falantes de português Grupo de trabalho de falantes de inglês Grupo de trabalho de falantes de francês 

 

	 	 	

As tradutoras do programa foram Ir. Elisabete Reis 
(Chambéry-Brasil), Ir. Pepis del Pilar (México-Lyon)  
e Ir. Rita Bujold (Lyon-Estados Unidos). 

Dezessete irmãs, duas apresentadoras e três 
tradutoras de 11 países dos cinco continentes 
vieram ao Centro para um workshop sobre 
materiais de arquivo. Foi a primeira vez que o 
workshop foi oferecido. As participantes 
aprenderam sobre os diferentes tipos de 
arquivos (escritos, sonoros, arquitetônicos, 
artísticos etc.) e as formas como os arquivistas 
os tratam para escrever a história. Els 
também aprenderam sobre o propósito dos 
arquivos, formas de preservá-los e vários 
meios de transmiti-los às gerações futuras. As 
participantes tiveram várias oportunidades de 
trabalhar em grupos de discussão para tentar 
interpretar documentos originais em seus 
contextos históricos e contemporâneos. O 
programa foi desenvolvido para arquivistas 
que não tinham formação profissional e para 
pessoas que apenas têm interesse em 
arquivos. Será oferecido novamente em 2020. 

Nadia Boudon-Lashermes (esquerda) e Catherine Louis (direita), do 
Instituto das Irmãs de São José, na França, foram as apresentadoras. 
As duas irmãs participaram da implementação do Centro de História 
Viva em Le Puy. 

 
 Assinatura do Pe. Medaille 
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Peregrinação às origens do CSJ - 28 de agosto a 4 de setembro 
 

	
	
 
 

A Renda ainda não terminou - 9 a 15 de setembro 
 

       
 

 
 

 

         

Oito Irmãs se reuniram no Centro Internacional 
para passar uma semana juntas no programa "A 
Renda ainda não terminou". Ir. Jane DeLisle foi a 
apresentadora e Ir. Elisabete Reis, do Brasil, e Ir. 
Simone Saugues, da França, foram as tradutoras de 
português e francês, respectivamente. 
 
"Estávamos nadando no fundo do carisma esta 
semana apenas contando as histórias", disse Ir. 
Jane, que acrescentou que as Irmãs ouviram as 
histórias das seis irmãs originais, Padre Medaille, 
Madre St. John Fontbonne e outras. Agora era a vez 
dos participantes compartilharem suas histórias 
com novos membros, vocações, pessoas com quem 
se encontram e com quem trabalham todos os dias. 
"Nosso carisma é de relacionamento", disse Ir. 
Jane, que oferecerá o programa novamente em 
2020. 
  

Durante a peregrinação de uma semana, as Irmãs visitaram a 
cozinha, o Centro de História Viva, a Catedral de Notre Dame 
du Puy, a Igreja do Colégio e a árvore no local onde nossas 
Irmãs foram guilhotinadas durante a Revolução Francesa. Eles 
também foram para St. Flour, onde Pe. Medaille começou seu 
ministério. Ao aprender sobre Madre St. John Fontbonne, elas 
viram seu local de nascimento em Bas-en-Basset, sua primeira 
missão em Monistrol, o local em que ela foi presa em St. 
Didier-en-Velay durante a Revolução Francesa, seu quarto e 
sepultura, e o Centro de História Viva de Lyon. 
 
Irmãs Marsa Zackaria, Maryellen Kane e Shiji James em uma escola 
em St. Flour. 
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Eficácia da missão: o carisma vivo nos ministérios da CSSJ -- 21 a 28 de setembro 
 

	
	

	
	 	

O grupo Eficácia da Missão deste ano teve mais 
homens, mais franceses e mais canadenses do 
que nos anos anteriores. No entanto, o 
compromisso de cada participante de continuar 
a missão e o carisma das Irmãs de São José foi 
tão intenso quanto os grupos anteriores. Ir. 
Dolores Clerico (Filadélfia – Estados Unidos) 
ofereceu esse programa nos últimos 13 anos e 
continua se maravilhando com a qualidade e a 
seriedade dos leigos que participam do 
programa. 
 
"Todos os anos eu saio da experiência de 
Eficácia da Missão esperançosa, agradecida e 
energizada", disse Ir. Dolores. “O compromisso 
de viver e trabalhar de maneira unificadora é 
muito maior que as Irmãs. Que privilégio é 
para mim testemunhar como Deus está se 
movendo no coração de nossos amigos e 
colegas de todo o mundo! " 
 
O programa Eficácia da Missão oferece uma 
peregrinação a parceiros leigos na missão e 
fornece uma experiência de imersão no espírito 
original e na dimensão global do carisma e 
tradição espiritual das Irmãs de São José. 
Convida pessoas associadas aos ministérios 
fundados pelas Irmãs de São José como 
administradores, funcionários, membros do 
conselho e apoiadores. Será oferecido 
novamente em 2020. 
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As Duas Trindades como Modelo de Amor Dinâmico -19 a 25 de outubro 
  

	

	

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Cada programa no Centro Internacional se 
distingue de alguma forma. Para o programa 
Duas Trinidades, choveu todos os dias, 
exceto um. 
 
Ao longo deste ano, o clima colaborou para 
os nossos hóspedes. No entanto, nem a chuva 
- nem uma greve imprevista de trem - 
diminuíram o ânimo ou o apreço pelo 
programa. 
 
"As participantes refletiram profundamente", 
disse Ir. Linda Buck (Orange-EUA), 
apresentadora do programa. "Elas realmente 
absorveram todo o material de uma maneira 
que os fez brilhar." 
 
Felizmente, no dia em que os participantes 
foram à Cozinha, ao Centro de História Viva 
e outros locais sagrados em Le Puy, a chuva 
diminuiu o suficiente para tornar a 
caminhada mais suportável. 
 
O programa Duas Trinidades examinou a 
relacionalidade entre e entre as Trinidades 
Não-Criadas e Criadas - como uma expressão 
do mistério, providência e plano Divinos - 
exige tudo uma resposta radical. As Duas 
Trinidades são a natureza profética da 
espiritualidade das Irmãs de São José, que 
nos chama a mudar relacionalmente para o 
mundo, com o querido vizinho sem distinção. 
Será oferecido novamente em 2020. 
 
Ir. Ieda Tomasini (esquerda) e Ir. Simone 
Saugues (francês) atuaram como tradutoras 
em português e francês, respectivamente. 
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Universidade de Ávila canta seu caminho pela França - 9 a 11 de julho 
 

   
O coro cantou 14 peças (com 3 bis) na Catedral de Notre Dame de Le Puy em comemoração à sua consagração 
como local de culto e oração. 

 
Muitos jovens das faculdades das Irmãs de São 
José vieram a Le Puy. No entanto, um grupo 
extraordinário de cantores da Universidade de 
Ávila, em Kansas City, forneceu não apenas 
harmonias suaves em 4, às vezes 8 partes, mas 
crescendos poderosos que preencheram o 
espaço de modo que parecia que o Céu estava 
sobre nós. Onde quer que fosse, o coral oferecia 
aos seus anfitriões uma bela música religiosa 
contemporânea e tradicional. 
 
 

Antes de chegar a Le Puy para visitar os locais 
sagrados das Irmãs de São José, os 30 alunos e 
ex-alunos participaram da comemoração, no 
dia 4 de julho, do 75º aniversário dos 
desembarques do Dia D na Normandia, França. 
Como parte de uma cerimônia de colocação de 
coroas no cemitério americano perto da praia 
de Omaha, o coral cantou uma performance 
solo. Também se apresentou no Festival de 
Paris em 8 de julho com outros grupos de todo 
o mundo.

      
Dra. Amity Bryson, diretora  Após o mini-concerto para as irmãs em Monistrol, o coral  

compartilhou um piquenique francês de delicatessen, carnes, 
saladas, queijo e frutas. 
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Visita à família Graham-Lynch -- 4 de agosto  
 
 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
Visita de um dia - 14 de agosto 
	

As irmãs da Congregação de Lyon passaram 
um dia visitando a Cozinha, a Cenografia e a 
cidade de Le Puy. 
 

	
	
	
	

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	
	
	
	

Retiro Particular  
18 a 26 de agosto 

 

As Irmãs Janet Muehlbauer (à esquerda) 
e Sandra Schmid (à direita) de Carondelet 
(Estados Unidos) fizeram retiros 
particulares no Centro. Elas planejavam 
fazer refeições silenciosas até que as 
cenouras frescas e crocantes se tornaram 
uma distração na primeira refeição. 
Conseqüentemente, fomos enriquecidas 
por algumas ótimas conversas com elas. 
Vir a Le Puy foi um sonho de toda a vida 
para Janet e Sandra ficou feliz em 
acompanhá-la. 

Maria	Perdomo	Cruz	
 

 
 
Na primavera passada, Maria permaneceu no 
Centro durante sua consulta temporária como 
professora de espanhol no Lycée St. Jacques. A 
boa notícia é que Maria foi nomeada para a 
escola para este ano. Maria é da Colômbia e 
viveu anteriormente na Bretanha, França. 
 

Kristin Graham e sua família vieram para Le Puy por 
um dia. Kristin é presidente da Sacred Heart Academy 
(SHA) em Hempstead, em Long Island, NY, uma escola 
patrocinada pelas Irmãs de São José de Brentwood, NY, 
há 70 anos. A família de Kristin incluía seu marido, 
Chris, suas duas filhas, Cecilia (11) e Lauren (9), e seus 
pais, Bob e Jean Lynch. Jean Lynch se formou na 
Academia Mary Louis (TMLA), onde ensinou teologia 
por mais de 20 anos. TMLA é uma escola secundária de 
CSJ na Jamaica Estates, Queens, NY. 
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Antigas Alunas da Mary Louis Academy de Nova York -- 9 a 11 de agosto   	
Antigas Alunas da Academia Mary Louis de Nova 
York (Jamaica Estates no Queens) fizeram  uma 
peregrinação à França para visitar locais sagrados 
para as Irmãs de São José. Enquanto estavam no 
Centro, elas conduziram uma discussão espontânea 
e sincera sobre o apreço pela qualidade da educação 
que receberam e os relacionamentos que 
mantiveram com as irmãs Brentwood que serviam 
na escola. 
 
Esta foi a primeira viagem internacional de ex-
alunas da escola e, é claro, elas queriam que fosse 
em Le Puy. O escritório de desenvolvimento 
liderado por Sean Belon, diretor da Academia, e 
Judy Belon, diretora assistente, trabalharam em 
conjunto com a diretora Ann O'Hagan-Cordes para 
tornar a viagem uma realidade. 

  

	 	

	
	

A Diretora Ann O’Hagan-Cordes (segunda da 
direita) com as irmãs Joan, Kathy e Elizabeth 
	
	

	 	 	
 

Maureen cantou espontaneamente "Ave 
Maria" uma capela no Église du College e 
emocionou o grupo com sua bela voz. Pe. 
Medaille uma vez pregou nesta igreja 
fundada por jesuítas.
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Peregrinação anual da Congregação São José -- 2 a 8 de outubro 

 
	

	
 
Quinze peregrinos da Congregação São José 
chegaram ao Centro após 12 horas de vôo de 
Chicago (incluindo um atraso de 90 minutos e duas 
horas de turbulência), correndo para sua conexão 
em Paris e sendo apanhados de ônibus em Lyon a 
caminho para o centro. Então, a 100 metros do 

centro, um enorme caminhão semi-reboque que 
entregava mercadorias ao armazém do Super U 
bloqueou o caminho por 10 minutos! 
 
O grupo visitou locais sagrados em Le Puy, bem 
como a Catedral, a estátua de Notre Dame e São 
Michel. Um dos destaques da peregrinação foi a 
Mesa de Joseph. Nos tempos antigos, as pessoas 
traziam comida para os pobres e a dedicavam a São 
José. Os peregrinos fizeram o mesmo entre si, 
fazendo compras no mercado dos fazendeiros de 
sábado em Le Puy e trazendo para casa vívidas 
deliciosas para compartilhar umas com as outras. A 
pequena cozinha do Centro reforçou o trabalho em 
conjunto, mas produziu maior compartilhamento e 
espírito comunitário, para não mencionar uma 
refeição maravilhosa. 
 
Depois de deixar Le Puy, o grupo seguiu para Lyon 
para visitar o Centro de História Viva da 
Congregação de Lyon, o túmulo de Madre St. John 
Fontbonne e Fourvière. A peregrinação foi liderada 
por Ir. Carol Crepeau, ex-funcionária do Centro. 
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Reunião das Irmãs do Institut -- 9 de outubro 
	

	 	 	
	

As irmãs de São José podem fazer qualquer coisa, incluindo a montagem de 38 irmãs no Centro para uma 
reunião e uma refeição. Elas também sabiam lidar com vagas limitadas no estacionamento. 
 
 

Grupo de Coordenação Global -- 12 a 15 de outubro 
	

	
 
 
 

	
 

Ir. Petra Urietti (Instituto Suore San Giuseppe-Itália) 
liderou o grupo com Ir. Gemma Gastaldi (Cuneo-Itália).

O Grupo Global de Coordenação (GCG) reuniu-
se em torno do tema: “O nome do futuro é 
esperança, as novas asas do Pequeno Projeto”. 
As irmãs falaram sobre um artigo de Ir. Teresa 
Maya intitulado “Uma Visão para o Futuro da 
Vida Religiosa”, discutiram as várias maneiras 
pelas quais elas estão engajadas em ações 
ecumênicas em todo o mundo e consideraram 
novas maneiras de envolver os leigos em seus 
ministérios. As Irmãs também apoiaram o 
trabalho do pessoal das Nações Unidas do 
GCG, concordando em focar no tema da na 
água como um bem comum. 
 
O Grupo Coordenador Global é composto pelas 
líderes das quatro Federações (Itália, Estados 
Unidos, Canadá e França) e pelas Congregações 
de Lyon, Annecy, Chambéry e Argentina. À 
medida que seus relacionamentos globais se 
fortalecem, as Irmãs imaginam novas e 
diversas expressões da missão e do carisma da 
CSSJ. Árvores e borboletas foram os símbolos 
da reunião.  
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Au Revoir, Patty -- 15 a 17 de outubro 
 
 

	 	 	 	
Barbara Bozak presenteia Patty com um presente  Patty recebe uma lembrança de renda 

 
	

	 		 	 	
Os membros do conselho comemoram o serviço de Patty com um gostoso aperitivo. 

	
Na reunião do Conselho de outubro, os membros se despediram de Ir. Patty Johnson (Federação dos 
EUA) que deixa o Conselho do Centro Internacional após 8 anos para servir na Equipe de Liderança 
da Congregação de Carondelet. Entre suas contribuições para o Centro ela ajudou a fornecer bolsas de 
estudos que permitiram que as Irmãs viessem a Le Puy para programas. Ela também obteve subsídios 
da Fundação Hilton para o programa de Diversidade Cultural e da Fundação Moggio para o Centro de 
História Viva e do programa de arquivos de julho de 2019. Patty forneceu orientação e sua experiência 
em vários projetos tecnológicos, incluindo o site do Centro. 
 

	
Maison St. Joseph – Centro Espiritual Vanosc -- 5 a 6 de novembro 
 

	

 
A comunidade de Irmãs responsáveis pelo 
Maison St. Joseph, Centro Espiritual Vanosc, 
passou alguns dias no Centro. O Maison St. 
Joseph fica a 90 minutos a nordeste de Le Puy 
e a 90 minutos a sudoeste de Lyon. Desde 1975, 
oferece liturgias, programas e retiros franceses 
(incluindo os exercícios espirituais inacianos), 
bem como acomodações para viajantes. O site é 
https://maisonstjosephvanosc.com/ .
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Irmãs do Institut comemoram um fim de semana especial -- 8 a 10 de novembro 
	

	
	

	
	

Ir. Odile, professora, passou 18 anos na liderança. 
 
 
Des Novices de l’Institut (France) ont passé un 
week-end au Centre et se sont familiarisées 
avec le Centre international, la cuisine, le 
Centre d’Histoire vivante et la ville du Puy. Le 
point culminant de ce séjour a été le dimanche 
avec la célébration des 90 ans de Sr. Odile.

	

		 	 	 	
Ir. Anne oferece a Ir. Odile um bolo enquanto Ir. Odile oferece um presente para todas as irmãs: um  
Bernadette olha. poema intitulado "Merci" 
	
	
	
	

	
	

Joyeux Noël 2019   

Bonne Année 2020 
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Obrigado pelos envelopes para guardanapo  
 

  

	
	
Finalmente carteira de motorista francesa! 

	
Após 6 meses sem carro, Olga recebeu sua licença francesa em 7 de setembro e 
com ela uma letra vermelha "A" para colocar na parte traseira do carro do Center. 
O "A" significa "motorista aprendiz". Agora, Olga e Eluiza têm a conveniência de 
usar um carro em vez de caminhar e pegar táxis, ônibus e carrinhos de compras 
para suas tarefas. 

	
	
 
Obrigado Shiji 

 
Irmã Shiji James (Lyon) passou alguns meses no Centro Internacional ajudando 
a equipe durante a época mais movimentada do ano. Shiji é de Kerala, um dos 
Estados do sul da Índia. Ela mora na França há cinco anos.   

  
	
	
	
Novas colchas e lençóis 
 

                          

 

 

A irmã de Ir. Janet Gannon (Lyon-EUA), fez 
alguns belos envelopes para guardar guardanapo 
para o Centro. Os envelopes antigos estavam um 
pouco gastos depois de 15 anos, então os novos 
foram uma mudança bem-vinda que iluminou a 
sala de jantar do Center. Nossos convidados 
gostaram muito! 

As Irmãs do Institut, em 
Clermont-Ferrand, doaram 
numerosas colchas e lençóis ao 
Centro a partir das provisões de 
lençois que costumavam suprir 
sua antiga Casa Mãe. Na chefia 
desta operação de intercâmbio 
estava Ir. Catherine Louis e Ir. 
Nadia Boudon-Lashermes. Elas 
colocaram as roupas de cama em 
uma mala antiga e a puseram no 
carro do Centro. Muito obrigado 
às irmãs de Clermont-Ferrand por 
sua generosa doação. 
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Programas 2020 
 
A importancia dos Arquivos para continuar a Historia 
29 de março e 4 de abril 2020 
 

Esta sessão estará focada nos "Arquivos". O que a palavra 
"Arquivos" engloba? Nós discutiremos os diferentes tipos de 
arquivos: escrito, sonoro, arquitetônico, artístico … Como eles nos 
permitem escrever a história? Buscaremos fazer a experiência 
através de exercícios concretos. 

 
Ir. Catherine Louis foi a primeira Superiora Geral das Irmãs de São José do Instituto. Ela mora em 
Clermont-Ferrand, França. 
 
Ir. Nadia Boudon-Lashermes, do Instituto das Irmãs de São José na França. É formada em História 
e Geografia. 
 
Inscrição até 1 de março 2020 
 
	
Raízes e Asas: Dizer Sim para a Vida do Mundo 
9-19 de maio, 2020              
	

Junte-se às Irmãs de São José de todo o mundo para integrar sua 
vida e sua experiência inicial de formação e refletir sobre seu 
compromisso de Votos Perpétuos. Este programa intensivo de 10 
dias incluirá a releitura de sua vida e opção vocacional, relendo-a à 
luz de nossas origens como Irmãs de São José e passando para o 
como viver hoje o seu “sim” professado na realidade do mundo e 
do "querido próximo", de perto e de longe. Nosso tempo juntas 
entrelaçará uma compreensão da saúde humana holística com 
nossa história, espiritualidade, missão e carisma em um contexto 
de relações internacionais, oração, partilha e relax. 

 
Este é um Programa oferecido para as Irmãs de Votos Temporários ou recém professas e 
acontecerá no Centro Internacional em Le Puy, França, de 9 a 19 de maio de 2020 e, de 21 a 31 de 
julho de 2021. 
    
Ir. Gloria Philip é membro da Congregação das Irmãs de São José de Buenos Aires, Argentina, 
desde 1971. Ela trabalhou na Educação e em diversos serviços nas comunidades da Argentina e 
Bolívia. Ela foi Superiora Geral. Assessorou Programas no Centro Internacional de 2013 a 2018. 
Irmã Glória fala espanhol, inglês e compreende português. 
 
Ir. Judy Donovan é Irmã de São José de Lyon há 35 anos e é natural dos Estados Unidos. 
Atualmente é a coordenadora das Irmãs de Lyon, em seu país. Trabalhou 22 anos como 
organizadora de comunidades inter-religiosas no sudoeste dos Estados Unidos. Ela viveu 8 anos de 
sua juventude no nordeste do Brasil com as Irmãs de São José de Chambéry. É bacharel em 
Psicologia e Filosofia e tem um MSW em políticas públicas. Ela fala inglês e espanhol, tem boa 
compreensão do português e entende um pouco o francês. 
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A Renda Ainda Não Está Pronta  
de 28 maio a 3 de junho 2020  
 

Desde então, em cada geração, o Espírito Santo tem despertado a 
presença compassiva de Deus nos corações das mulheres, a 
responderem às necessidades, sempre em mudança, do povo de Deus. 
Neste programa, as participantes entrarão em contato com e vão 
resgatar, mais uma vez, a força transformadora deste carisma em nosso 
meio e para o future. 

 
Ir. Jane Delisle, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Jane veio, muitas vezes, a Le 
Puy-en-Velay, com Irmãs e equipes dos Sistemas de Saúde de Orange. 
 
Inscrição até 28 de abril de 2020 
 
 
O Estabelecimento do “Pequeno Projeto” 
de 13 a de 19 julho 2020 
 

Faremos uma caminhada histórica das origens (Séculos XVI -XVII) 
e do desenvolvimento das Irmãs de São José até a Revolução 
Francesa (1789). Examinaremos, então como o surgimento do 
"Pequeno Projeto" foi possível em vários contextos: político, social, 
religioso, eclesial durante esse período específico da história. 
  

 
Ir. Catherine Louis foi a primeira Superiora Geral das Irmãs de São José do Instituto, na França.  
Ela mora em Clermont-Ferrand, França.   
 
Ir. Nadia Boudon-Lashermes, Irmã de São José do Instituto, na França, é professora de História e 
Geografia. 
 
Inscrições até 13 de junho de 2020	
	
	
Escutar o Pulsar do Coração do Criador Retiro  
de 21 a 28 de julho 2020 

 Vamos explorar a história da criação, como nos é revelada hoje, 
do esplendor do universo à interdependência e interconexão de 
toda a vida em nosso planeta. Quais são os desejos mais 
profundos do Criador para nós neste momento? De onde nós 
viemos? Porque estamos aqui? O que devemos fazer? 
 

 
Ir. Bridget Pritchard é Irmã de São José de Annecy e mora no Reino Unido. Foi professora de 
Biologia. Atualmente é membro da Equipe do centro de espiritualidade no Ty Croeso, onde coordena 
dias de oração e retiros. Bridget trabalha com grupos paroquiais e de escolas, introduzindo uma 
nova consciência.   
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Ir. Henrietta Curran, SSJA, mora no Reino Unido. É professora aposentada. Atualmente trabalha 
como coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Congregação de Annecy. Ela deu muitas 
sessões sobre os tópicos acima, enquanto trabalhava com as líderes da JPIC da Índia, África e 
Inglaterra. Ela representa a Congregaçao das Irmãs de São José de Annecy no Fórum Global das 
Irmãs de São José.         
  
Inscrição  até 21 de junho de 2020 
 
 
Eficácia na Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios da CISJ 
de 26 setembro a 3 de outubro 2020 
 

Este programa oferece uma peregrinação para colaboradores na missão e 
proporciona uma experiência de imersão no espírito original e na dimensão 
global do carisma e da tradição espiritual das Irmãs de São José. Se você 
estiver ligado a um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José como 
administrador, membro da direção, ou apoiador, este programa é para você! 
 

 
Ir. Dolores Clerico é Irmã de São José da Philadelphia (EUA), com experiência nas áreas 
acadêmica, paroquial, diocesana e congregacional. Frequentemente, profere palestras, organiza 
oficinas e é facilitadora de retiros para Irmãs, LLPPs e colaboradores na missão nos Estados Unidos 
e, anualmente, no Centro Internacional. 
 
Inscrição até 26 de Agosto 2020 
 
 
A Atitude Profética da Relação: As Duas Trindades como Modelo do Amor 
Dinâmico   
de 24 a 30 de outubro 2020 
 

Refletiremos sobre a natureza profética de nosso chamado no mundo de hoje e 
aprenderemos como o amor dinâmico, da forma como é expresso pelas Duas 
Trindades, é modelo do nosso convite a viver em relação em nosso mundo 
ferido. É nesta abertura à relação que nós encarnamos o Amor Trino e 
participamos no processo de trazer o Deus vivo ao mundo.  

 
Ir. Linda Buck, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Ela atualmente, trabalha no 
ministério da Formação Inicial e é psicoterapeuta e diretora espiritual. Ela dá conferências nas áreas 
de teologia, espiritualidade e psicologia. 
 
Inscrição até 24 de setembro 2020 
 

 
 
 
	
	
	
	

 

Oferecemos muitas oportunidades no Centro ao longo do ano, incluindo: 
 

Peregrinações guiadas   Visitas em grupo  Dias reflexivos personalizados 
Visitas individuais   Retiros privados  Visitas diárias 
 
Para mais informações ou para agendar um horário no Centro, envie um e-mail para: 
centre.international@wanadoo.fr  
 

 

 

 


