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Os Balões do Outono 

 
 

Abraçando nosso passado …  

          Nutrindo o presente … 

                      Abraçando o futuro ... 

Os Montgolfiers eram vistos voando na área de Le 
Puy-en-Velay, no fim de semana de novembro. 
Montgolfier é uma palavra francesa que significa 
balão com ar quente, assim chamado em  
homenagem aos inventores, irmãos franceses,  

Joseph e Etienne.  

Neste ano havia 50 pilotos de 21 países. Um dos 
balonistas veio da Inglaterra voando. Antes do final 
de semana, os habitantes viram vários balões 

voando sobre a cidade. 

Este festival do Puy é apenas um dos  
diversos festivais que acontecem,  
anualmente, na França. Este ano 
tomaram parte 1.000 balões  
pilotados por 3.000 pessoas,  
muitos deles vindos de fora  

do país. 
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Solo Sagrado, uma Peregrinação do Coração: Um Retiro Orientado no Coração  

da Fundação de nossa CSJ – 30 de junho a 07 de julho 

  

 

Ir. Kitty Hanley orientou um retiro com meditação 
pela manhã e, à tarde, visitas a vários locais  
sagrados em Le Puy-en-Velay. As retirantes  
estiveram também em Lyon para visitar a Sala da 
Herança e a sepultura de Madre Saint Jean 

Fontbonne. 

Chris e Carol Osterhus, peregrinas a caminho de Santiago 

de Compostella, fizeram uma parada no Centro.   

Belgas Visitaram o Centro – 11 de julho  

 

 

Trinta e dois belgas visitaram o Centro para uma refeição e uma apresentação sobre o 
Centro e as Irmãs de São José. Eles ficaram impressionados com nossa missão e  

finalidade, e muito animados a dar continuidade conosco. 
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Irmãs de Brentwood e Boston Visitaram o Centro – 13 a 18 de julho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era a primeira vez que as Irmãs Bernadette Westman, Joan 
Gallagher e JoAnn Squitieri de Brentwood, e a Irmã Jeanmarie 
Gribaudo, de Boston, visitaram Le Puy-en-Velay e ficaram 
muito encantadas. Visitaram, ainda, a Cozinha e o Centro da 

História Viva das Irmãs de São José. 

As Irmãs ficaram impressionadas 
com a cidade de Le Puy e  
maravilhadas  pela ligação com 

as primeiras Irmãs. 

Geraldine Larken faz Retiro Personalizado  – 23 a 28 de julho  

 

 

 

Ir. Geraldine Larken da Australia fez seu retiro personalizado com 
Ir. Line Rioux. Ela andou por toda a cidade do Puy e fez pinturas à 
aquarela de muitos locais.  Seu lugar preferido foi Saint Michel. 
Outro lugar foi a Igreja São Lourenço, construída pelos  

Dominicanos, com boa acústica para a pregação e o canto. 

“Como eu estava sozinha, um certo dia, tive o prazer de rezar 
cantando a “Ave Maria” e a versão do Salmo 139,  “Você 
conhece meu caminho” de Michael Herry, disse Geraldine, que é 

uma perfeita cantora.  
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Irmãs de Nova Zelândia visitam o Centro – 17 a 20 de agosto    

Irmãs Colleen Woodcock (esquerda) e Marie Skidmore 
(direita) fizeram uma visita ao Centro. A equipe do Centro 
mostrou-lhes os arredores da Catedral de Notre Dame, as 
luminárias noturnas, o Castelo de Potignac, as Basílicas de 
São Lourenço e São José , bem como, a 1ª Cozinha e o  
Centro da História Viva. Também foram ao Mercado do 
Sábado e, mais no final do dia, Colleen subiu até o alto da 
Capela Saint Michel sozinha. Foram três dias cheios, mas 

elas não se cansaram! 

Festa da Assunção — 15 de agosto  

 

 
A festa da Assunção atraiu centenas de pessoas para 
participar da procissão que andou pela Velha Cidade de 
Le Puy-en-Velay. Semanas antes, a cidade dependurou 
festivas fitas e panos azul claro e branco ao longo do  

roteiro da procissão. 

Três Irmãs da Liderança da Congregação de Lyon se reuniram 
à equipe do Centro e participaram da procissão: (da esquerda 
para a direita) Ir. Lilly Thockanattu da Índia, Ir. Rosa Maria 
Oviedo do México e Ir. Catherine Barange (Superiora Geral) da 

França.  
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Retiro sobre a Unidade Radical com Janet Mock – 29 de agosto a 06 de setembro   

 

 

 

 

Treze Irmãs vieram ao Centro para uma semana de  
retiro orientado pela Ir. Janet Mock (Baden), que utilizou 
várias pinturas religiosas, a Sagrada Escritura e escritos 
espirituais para a meditação e enfoque. As Irmãs, incluiu 
Americanas, duas Irmãs do Perú e uma Irmã do Congo. 
Foram necessárias intérpretes para as que falavam  

espanhol e francês. 

O Programa “Eficiência na Missão” Inspira as Mulheres Leigas – 23 a 30 de setembro  

 

 

 

 

Irmã Dolores Clerico (Filadelfia, EUA) guiou 12 mulheres leigas do 
Canadá, Índia e EUA no programa “Eficiência na Missão”. As  
mulheres eram professoras, conselheiras de Escolas, provedoras 
de cuidados médicos e administradoras de instituições CSJ e  
escritórios congregacionais. Elas estiveram aqui para aprender 
mais sobre a história e a espiritualidade das Irmãs de São José, 
assim como, seu lugar fundamental dentro do chamado e missão 

de unidade.  
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Projeto sobre a Diversidade Cultural – 09 a 20 de setembro   

Irmãs de São José de todas as partes do mundo se reuniram no Centro Internacional para 10 dias sobre 
o Projeto Diversidade Cultural. Vieram da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Congo, França, Índia, Costa 
do Marfim, Líbano, Madagascar, México, Suíça, e EUA. Muitas delas trabalham ou trabalharam em outros 

países – 21 Irmãs, ao todo. 

A maioria das 24 Irmãs eram recém professas. Junto com elas estavam três tradutoras e dois diretores do 
projeto. Para muitas Irmãs, esta era a primeira vez fora do país ou em viagem de avião, contudo, todas 
estavam contentes de estar aqui e de aprender conceitos e estratégias da comunicação intercultural e 

resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérpretes  trabalham com as 

Irmãs em quatro línguas.  

Atividades fora de casa complementam 
o árduo trabalho da sala de  

conferências. 

Noites da Diversidade destacam as diferentes culturas com apresentações e presentes. 
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Ken Parsons e Carol Coburn, supervisores do projeto        

da  Universidade de Ávila 

Ir. Maria Del 
Pilar “Pepis”

VII Peregrinação CSJ – 19 a 25 de outubro   

 

 

 

 

Treze peregrinas da Congregação de São 
José aprenderam sobre as origens das 
primeiras seis Irmãs. Elas entraram na rua 
do Centro às 21:45,  desarrumadas e 
cansadas de suas 24 horas de jornada 
desde Chicago, mas seu espírito estava 
bem animado. Na manhã seguinte, às 
7:30, estavam de pé para o café, uma 
sessão de explicações às 9 horas e uma 
caminhada pela velha cidade de  
Le Puy-en-Velay, às 10 horas. A  
orientadora e guia da peregrinação, Carol 
Crepeau, levou-as também para Monistrol, 

Lyon e Taizé. 
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Peregrinação às nossas Origens CSJ – 10 a 16 de outubro 

Ir. Line Rioux e Ir. Eluiza de Andrade conduziram a peregrinação para participantes da Argentina,  
Austrália e EUA a lugares-chave da história das Irmãs de São José. As peregrinas foram convidadas a 
refletir sobre a presença ativa de Deus nas pessoas estudadas e locais visitados. Foram solicitadas a se 
conscientizarem da presença de Deus em suas próprias vidas através da missão e do carisma. Os 
lugares visitados foram: Le Puy-en-Velay, St. Flour, Bas-en-Basset, Monistrol, St. Didier-en-Velay. Em 
Lyon, elas visitaram a Sala da Herança, a Capela da CSJLyon, a Basílica de Fourvière e a sepultura da 

Madre Saint John Fontbonne. 

Em Monistrol, as peregrinas 
tomaram chá com as Irmãs 
de SJ do Instituto. Mais tarde, 

almoçaram lá. 

As romeiras pararam em Saint Flour 
onde Pe. Jean Pierre Médaille 

iniciou se ministério como sacerdote. 

Elas visitaram, também, a escola 
que foi dirigida pelas Irmãs de São 
José. Uma professora aposentada 

levou-as para uma visita turística. 

Enquanto andavam 
pelas ruas da velha 
cidade, pararam 
para olhar a vitrine 

de uma confeitaria. 

Em St. Didier-en-Velay, visitaram 
a prisão onde Madre Saint Jean 
Fontbonne esteve presa. Elas  
receberam, também, um passeio 
turístico de uma pessoa da  

direção da Escola Jeanne d´Arc. 
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A Direção se encontra em outubro 

 

 

 

A Direção Internacional do Centro reuniu-se para três dias 
de encontro. As Irmãs representam as Congregações do 

Canadá, da França, da Itália e dos EUA.  

Ir. Loretta Manzara, a nova Diretora Executiva da  
Federação das Irmãs de São José do Canadá, participou 

do grupo substituindo  Ir. Nancy Sullivan.  

Ir. Nicoletta Vanda, que representou a Federação Italiana, 

saiu da Equipe. Aguardamos sua substituição.  

 

Grupo de Coordenação Global encontra-se  

no Centro 

 

 

 

Os Membros do Grupo de Coordenação Global das 
Irmãs de São José estiveram reunidos durante três 
dias para discutir seu programa para esforços  
internacionais das Irmãs. As Irmãs representam as 
Federações do Canadá, França, Itália e EUA e a 

Congregação da Argentina. 

Visitantes no Centro    

 

 
Irmãs Rose Lecante e Marie Philippe Richard da 
Congregação de Lyon vieram, num lindo sábado à 
tarde, em setembro, jantar no Centro. Elas foram 
acolhidas com um jantar italiano preparado por  
Olga, que tinha estado com as Irmãs em Lyon, em 
março passado, quando ela estava estudando 

francês. 
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Tracy Cobb de Kalamazoo, Michigan, veio ao Centro 
enquanto estava numa viagem à França com suas 
amigas. Ela é amiga de Olga, que faz parte da equipe 
do Centro desde julho. Além de ter notícias de sua 
terra, as duas passearam pela cidade de  
Le Puy-en-Velay, Lago Bouchet, a Fortaleza de  
Polignac, e um dia de viagem a Vichy, pelo interior  

da França. 

Jovens franceses, junto com as Irmãs Marie Heckmann e Béatrice Goujet visitaram o Centro da 

História Viva durante a peregrinação a Le Puy-en-Velay. 

Ir. Béatrice (centro) 

Ir. Marie 

(centro) 

Mary Passage e Bill Trump de  
Minneapolis fizeram uma  
mini-peregrinação a  
Le Puy-en-Velay  
enquanto visitavam a 

França, em outubro. 
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Comunidade Chamalier (Irmãs do Instituto São José) 

 

 

Olivia e David La Bouff da California visitaram o  
Centro da História Viva. Olívia estudou com as Irmãs 
de São José de Carondolet em Los Angeles,  
Califórnia. Ela continua conectada com as Irmãs  
emprestando apoio financeiro para sua Escola de  
Ensino Médio, a Faculdade Alma Mater, a Academia 

de Santa Maria, de 2006 a 2015. 

Irmãs Odile Gaillard, Marie-Reine  
Boyer, Marie-Antoinette Falvard,  
Thérèse Vacher e Marie-Pierre  
Delorme, de Clermont-Ferrand,  
passaram uma tarde ensolarada de 
domingo, em novembro, em  
Le Puy-en-Velay, jantaram no  
Centro e visitaram o Centro da História 

Viva.     

Irmãs de Chambéry visitaram o Centro 

da História Viva.  

(da esquerda à direita) Ir. Odila Queiroz, 

Martine e Ir. Myrian Gauthier 
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Ir. Line Rioux 

Cinco anos de Serviço Dedicado e amoroso no Centro Internacional          

Patty Johnson, membro da Equipe do Centro Internacional.  

 

“Foi um grande presente e bênção encontrar Irmãs, associados
(LLPPs), e leigos de todo o mundo,” disse Ir. Line Rioux, ao  
terminar seus cinco anos de dedicação como membro da 
equipe do Centro Internacional. Sempre que encontramos  
pessoas somos abençoadas, mas no Centro Internacional  

somos abençoadas 100 vezes mais com esses encontros.” 

Line deixa Le Puy-en-Velay para tornar-se Primeira Assistente 

no Conselho Geral das Irmãs de São José em Lyon. 

 

Como membro da equipe que, por mais tempo trabalhou no  
Centro, tem lembranças muito grandes do desenvolvimento do 
Centro Internacional durante seu tempo aqui. Embora tenha  
enfrentado muitos desafios, Line conseguiu muitas coisas  
trabalhando com Irmãs capazes e boas. Estas conquistas  
incluem as renovações do prédio com provisões de  
acessibilidade para deficientes; a situação financeira melhorou 
com três anos de orçamentos equilibrados; um aumento de  
visitantes internacionais; a celebração do 10º aniversário do  
Centro que envolveu muitos líderes locais e cidadãos; e a  

abertura do Centro da História Viva.  

“É o povo que faz este lugar,” disse Line. “Há um espírito aqui. Sinto um ânimo que perpassa na realidade 
de como aqueles que vêm aqui retornam para casa e energizam quem está ao seu redor. Estou bem  
consciente de quão vivo e bem está o carisma aqui, especialmente, em nossos leigos que estão ligados a 

nós.” 

Line notou também que, apesar de uma vivência internacional ter seus 

desafios, ela tem também suas graças. 

“O dar e receber precisa acontecer,” ela disse, “mas agora conheço 
Índia e Brasil de modo mais significativo por viver com Irmãs Gracy e 
Eluiza. Eu continuarei a crescer na internacionalidade como  

Conselheira Geral numa Congregação internacional.” 

Em nome da Equipe do Centro, agradecemos muitíssimo Line por  

seu tão dedicado serviço. 

 

 

 

 Line e Eluiza 
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Line e Gracy 

Irmãs 
Catherine,  
Line,  
Lilly,  

Rosa Maria 

A primeira foto do recém eleito Conselho Geral 

A Equipe, também, quer agradecer Line por ficar 
no Centro durante  a estação de outono para  
continuar a oferecer hospitalidade e para treinar 
os membros da nova equipe. Acumulando dois 
serviços, incluindo a transição para a liderança 

congregacional, foi além do chamado ao dever. 

A Equipe também agradeceu Ir. Nicoletta Vanda por seus muitos anos de 
serviço na Equipe. Nicoletta, da Congregação de Aosta, representou a  

Federação Italiana. 

 

Ir. Anita é transferida para Chambéry   

Anita Pastore, Irmã de São José de Chambéry, Província do Brasil, 
deixará o Centro no final do ano. Ela apreciou todas as pessoas com 
quem ela se encontrou e todas as coisas que aprendeu sobre a 

presença mundial das Irmãs de São José. 
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Programas 2018 

A Renda Ainda Não Está Pronta – Oficina da Federação CISJ 

Inicia na 4ª feira, 23 de maio, às 18h, e termina na 2ª feira, 29 de maio, após o café da manhã. 

Diretora:  Jane Delisle, CSJ, é uma Irmã de São José de Orange, CA, EUA. Jane tem  
vindo muitas vezes a Le Puy com Irmãs e pessoal do Corpo Administrativo dos Sistemas 

de Saúde de Orange. 

Contribuição Sugerida:  650 a 750 Euros. 

 

Retiro Inaciano no Coração de nossa Fundação CSJ(em inglês e francês) 

Inicia com o jantar, às 18h, na 2ª feira, 06 de agosto, e termina na 3ª feira, 14 de agosto, às 11h, após a 

liturgia de encerramento. 

Diretores:  

Pe. Bill Clark, SJ, é Professor Associado de Estudos Religiosos na Faculdade de Santa 
Cruz, em Worcester, MA. Desde 1993, ele foi diretor de muitos retiros em centros das 
Irmãs de São José nos Estados Unidos, Noruega, Dinamarca e, também, no Puy, em 

2015. 

Line Rioux, CSJ (Lyon, EUA- Setor Winslow), serviu na Equipe do 
Centro Internacional por 5 anos e, atualmente, é membro do Con-

selho Geral das Irmãs de São José de Lyon. 

Precisa-se de outros Orientadores.  

Contribuição Sugerida:  por 7 noites, 450 a 550 Euros. (As taxas estão todas 

Retiro Orientado: A Graça Sob O Fogo – Vivendo O Grande 

Amor Em Tempos Turbulentos  

Inicia, na 3ª feira, 28 de agosto, às 18 horas, com o jantar, e termina na 5ª feira, 06 de setembro, após o 

café da manhã. 

Diretora: Janet Mock, CSJ, é uma Irmã de São José de Baden, PA, EUA. Ela  
trabalhou na educação, na formação, na liderança congregacional, em saídas a outras 
comunidades, na Conferência de Formação Religiosa e na Conferência das  
Lideranças de Religiosas, nos EUA. Janet está, atualmente, envolvida na facilitação e 

no ministério de retiros, e mora em Aliquippa, PA.  

Contribuição Sugerida:  650 a 750 Euros. 
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Eficiência da Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios da CISJ 

Começa no sabado, 22 de setembro, às 17h, e termina no sabado, 29 de setembro, após o café da 

manhã.  

Orientadora: Irmã Dolores Clerico é uma Irmã de São José da Filadélfia (USA) 
que tem experiência acadêmica, paroquial, diocesana e em áreas da congregação. 
Frequentemente, profere palestras, dirige oficinas e é orientadora de retiros para 
Irmãs, Associados (LLPPs), e Parceiros na Missão em todo o país dos Estados 

Unidos e, anualmente, no Centro Internacional. 

Contribuição Sugerida:  650 a 750 Euros   

Peregrinação a Nossas Origens de CSJ 

Inicia na 2ª feira, 22 de outubro, com a refeição noturna e termina após o café da manhã, na 3ª feira, 30 

de outubro. 

Diretoras:  

Eluiza de Andrade, CSJ, é Irmã de São José de Chambéry, Província do Brasil. Ela 

faz parte da Equipe do Centro Internacional. 

Line Rioux, CSJ (Lyon, Província dos EUA), trabalhou na Equipe 
do Centro Internacional durante 5 anos e, atualmente, é membro 

do Conselho Geral das Irmãs de São José de Lyon. 

Contribuição Sugerida: 550 a 650 Euros 

 

 


