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Programa de Verão 
 
Em Aiguille, de 11 a 18 de julho, o ar estava cheio de barulhos agradáveis com a presença 
de 24 Irmãs de São José,  de todas as partes do mundo, reunidas para o primeiro programa 
global no Centro Internacional São José.  Representantes de 11 países (Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Inglaterra, França, Índia, Itália, Costa do Marfim, México e Estados 
Unidos), as participantes, apresentadores, tradutoras e ajudantes rapidamente formaram 
uma vibrante comunidade, todas estendendo as mãos que sabem amar para cruzarem as 
barreiras da língua e culturas, pela partilha da linguagem do coração. Às vezes parecia a 
Torre de Babel quando se ouvia inglês, francês, espanhol, italiano e português junto com  o 
murmúrio da tradução e os risos que transcendem todas as barreiras lingüísticas. 
 
Baseadas no temas especial do Jubileu Le Puy, “Das Trevas à Luz”, as Irmãs partilharam 
suas experiências de trevas e de luz em nossa fundação, em nossa história, em nossas 
próprias vidas e no nosso mundo de hoje. Ouvindo as histórias das trevas em cada cultura e 
partilhando a luz que nossas Irmãs estão trazendo de toda a parte do mundo foi uma 
experiência poderosa. O vínculo de nosso carisma partilhado, nossa unidade, 
espiritualidade e missão tornou-se palpável. O uso de ritos, música, danças de paz universal 
e a arte ajudaram as participantes a irem além das palavras e a expressar suas experiências 
do fundo do coração.  
Abaixo estão alguns  comentário das participantes: 
 
“As diferenças de línguas e de culturas foram enriquecimento para mim. Senti que, para 
além das dificuldades  de tradução, havia uma linguagem que nos unia, a linguagem do 
amor.”     (Chiara Angelica Massa Trucat, Itália) 
 
“Foi um momento de graça o estarmos  juntas para viver nossa internacionalidade... A 
jornada espiritual feita à velha cozinha, aos arquivos, Lyon, Ministrol, Bas-en-Basset me 
impressionou muito e aumentou o amor pela minha Congregação. Ela me desafia a viver 
minha vida como verdadeira  Irmã de São José, com um desejo ardente de testemunhar o 
carisma de nossa Congregação.”       (Regina Mary Sandanam, Índia) 
 
“A partilha das trevas no mundo, na sociedade e nas culturas nas quais vivemos, 
particularmente me tocou muito ... Nossa espiritualidade é, mais do que nunca, um desafio 
para hoje. Saio convencida da importância e da urgência do chamado que recebemos para 
humildemente testemunhar o Grande Amor de Deus, para reconciliar as pessoas entre si e 
com Deus.”     (Marie Therese Chapuis, Costa do Marfim) 
 
“Esta semana foi uma grande experiência de Deus, uma experiência de comunidade que 
despertou em mim o desejo de estar sempre mais profundamente apaixonada por Cristo 



afim de ser, como Ele, uma presença amorosamente compassiva, cheia de ternura, 
solidariedade e justiça.”      (Ivani Maria Gandini, Brasil) 
 
“Acredito que estamos sendo impelidas  a continuar aprofundando esta união entre nós 
para que ela possa brilhar sobre o mundo de um modo efetivo, ainda que pequeno...”         
(Mabel Dri Gladis, Argentina) 
 
“Estar com Irmãs de toda a parte do mundo deu-me energia e encorajamento. Nossa 
missão está viva  e muito  bem no mundo.”    (Pat Madden. Estados Unidos) 
 
“Uma Máxima que me fala especificamente, depois desta semana, começa com ‘Abrace, 
pelo menos em desejo, a conversão e a santificação do mundo inteiro, imitando as pessoas 
apostólicas, e o faça com generosa coragem...’ Encontrei Irmãs de toda a parte do mundo 
que estão envolvidas com apostolados e serei capaz de estar mais unida , com laços de 
afeição,  com as Irmãs que sei que estão vivendo nestes lugares. Posso apreciar a generosa 
coragem que há em cada uma delas, considerando as circunstâncias em que vivem.”  
(Anne Karges, Canadá) 
 
 
O Centro recebe muitas pessoas de todo o mundo  
 
Muitos visitantes e peregrinos continuam a nos visitar. Durante o primeiro ano de operação, 
acolhemos mais de 300 Irmãs, Associadas, antigas Irmãs e amigos e amigas da Argentina, 
Austrália, Bélgica, Brasil, Burkina Fasso, Canadá, Egito, Inglaterra, França, Índia, Irlanda, 
Costa do Marfim, Líbano, Madagascar, México, Escócia, Estados Unidos e País de Gales.  
Alguns dos grupos aí incluídos: 
  
• Associados da Congregação de  Chambéry para encontro de fim de semana; 
• Janet Gagnon e a nova liderança  da Congregação de Lyon para os encontro de 

planejamento; 
• Dois grande grupos de peregrinos, um dos Estados Unidos e outro do Canadá; 
• Recebemos duas Irmãs e uma leiga para retiro particular e dirigido, e temos vários 

pedidos semelhantes para os próximos meses; 
• Um grupo de Irmãs Jubilares de Ouro da Congregação de Lyon passou um dia em Le 

Puy partilhando a celebração delas conosco; 
• Jovens Irmãs da Congregação de Chambéry, a caminho da Jornada Mundial da 

Juventude, parou para nos visitar; 
• Tivemos nossa primeira visita sabática – a presença de Irmã Catherine Leary, de 

Springfield, Estados Unidos, ficou no Centro enquanto aprendia fazer renda em Le Puy. 
  
Participantes do Programa de Verão 
Tem sido um prazer e uma graça encontrar e partilhar com tantas pessoas do mundo todo. 
Somos, de verdade, uma só, uma unidade, e um pouco de tempo juntas torna mais marcante  
esta verdade no fundo de nossos corações 
 
 



Olhando para o Futuro: 
• Muitos grupos e pessoas já reservaram peregrinações, retiros e visitas para 2006. Cada 

membro da Diretoria estará passando algum tempo em seu país de origem, neste 
outono, para encontros de Congregação e de Federação, assim como visitas às famílias; 

• Neste novo ano, Sheila e Josette estarão fazendo curso intensivo de línguas em Lyon 
para melhorar sua fluência em francês; 

• Estamos em processo de fazer um Website com a ajuda de Ir. Baia Clame, de São 
Paulo, e de Sandra Yost, de Baden, que se apresentaram como voluntárias respondendo 
ao convite  feito na última circular; 

• Estamos nos entendendo com Monica Hartnett sobre um programa, de 21 a 27 de maio, 
sobre a Carta da Terra e o nosso Carisma; 

• Terminamos as operações do nosso primeiro ano em azul! Mas precisamos  de um 
fundo de dinheiro para assegurar a operação a longo termo do Centro. A Diretoria 
estará falando sobre isto em breve. 

 
Vocês gostariam de planejar um encontro das Irmãs de São José a ser realizado no 
Centro? Arquivistas, Pessoal que trabalha na Justiça e Paz, Grupos de Liderança, 
Grupos que dão Apoio a Apostolados – entrem em contato com nossas raízes e 
experimentem a vida jorrando com força para abraçar o mundo. 
 
 
 


