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O Circuito da França chega ao Puy ! 

 

 

 

 

 
 

Abraçando nosso passado …  

             Nutrindo o presente … 

                           Abraçando o futuro ... 

O Circuito da França 2017 chegou à histórica cidade de Le 
Puy, para dois dias de parada, 15 a 17. O povo manifestou 
seu entusiasmo enfeitando as janelas de suas lojas e  
colocando cartazes nas ruas da cidade enquanto milhares 
de pessoas estavam nas ruas dando as boas-vindas aos 
ciclistas. A última vez que a cidade hospedou o circuito foi 

em 2005; a primeira vez, que esteve aqui, foi em 1954. 
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Embora o roteiro mude cada ano, o esquema é 
sempre o mesmo de atravessar o país, passando  
pelos Montes Pirineus e pelos Alpes terminando nos 
Campos Elísios, em Paris. A corrida de 3.540km 
começou em Düsseldorf, Alemanha, no dia 01 de 
junho, com 198 corredores, de 22 equipes  
organizadas e terminaram em Paris, no dia 23 de  
julho. Cada equipe era composta de, no máximo,  

nove ciclistas. Destes, 49 participaram deste giro 
pela primeira vez. A média de idade dos corredores 

no circuito era de 29.39 anos vindos de 32 países. 

O Circuito da França teve início, em 1903, e foi  
realizado todos os anos, exceto durante a I e II 
Guerras Mundiais. Embora os primeiros  
participantes fossem franceses, atualmente, vêm de 
todas as partes do mundo. As equipes que  
competem no Circuito Mundial são, em sua maioria, 
Equipes Mundiais, com excessão daqueles grupos 

que são convidados pelos organizadores.  

 

Enquanto as multidões esperavam nas ruas  
a chegada dos ciclistas, uma caravana de 
patrocinadores do Circuito fez muito barulho 
com seus carros alegóricos, música alta e 
prêmios promocionais que os rapazes e 

moças atiravam aos espectadores. 
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Ir. Claudia Francia, da Congregação de 
São José de Pignerolo, da Itália trouxe,  
ao Puy, nos dias 03 a 07 de abril, 26  
estudantes do Colégio de Pignerolo, do  
Instituto Maria Imaculada em Turim, Itália, 
para quatro dias de intercâmbio com alunos 
do Sistema Escolar Santiago de  
Compostella. Os alunos participaram do  
Programa Intercâmbio Escolar, que  
oportuniza a jovens  morarem com famílias 
e conhecerem jovens de sua idade de outro 

país.  

O Centro Internacional iniciou seu novo ano recebendo grupos e pessoas 

com a chegada do seguinte : 

 

Irmãs Line e Eluiza foram à Casa de Repouso do Instituto das Irmãs de São José em Chamalières, 
perto de Clermont-Ferrand, no dia 29 de março, para apresentar às Irmãs qual  a missão do Centro. As 
Irmãs ficaram muito entusiasmadas e gostaram muito da apresentação. Por sua vez, Eluiza e Line ficaram 

muito felizes de encontrar-se com as Irmãs e fazer uma refeição com elas. 

Irmã Angela 



4 

O Conselho Administrativo do Centro Internacional reuniu-se de 03 a 06 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Membros se encontraram com os membros novos da Equipe, Ir. Anita 
Pastore, do Brasil (Congregação de Chambéry) e a Leiga Olga Bonfiglio, 
dos EUA (Congregação de São José). Elas vão morar com Ir. Eluiza de  

Andrade que está no Centro há três anos. Ir. Line Rioux deixará o Centro, após cinco anos, para servir no 

Conselho Geral da Congregação das Irmãs de S. José de Lyon. 

 

Olga e Anita 

Irmãs da Congregação de Lyon  visitaram Le Puy antes de 

irem ao Capítulo Geral, no final da semana.    

 

 

Ir. Thomas Gracy,  
ex-membro da Equipe,  
retornou ao Centro, para 
uma visita, com cinco Irmãs 

da Índia e da África.  



5 

 

Várias Irmãs de São José da 
Congregação de Annecy, França, 
vieram ao Puy, no dia 18 de abril, 
para visitar a primeira Cozinha 
e o Centro da Hisória Viva. Elas 

também almoçaram conosco.  

Quarenta e três membros do Sistema de Saúde Providência da Congregação de Orange, Canadá, 
vieram ao Centro para uma festa com vinho e queijo, em abril. No dia seguinte, eles visitaram a Cozinha 

e o Centro da História Viva das Irmãs de São José. 

  

Mais uma vez, o Centro hospedou as participantes do Programa sobre Diversidade Cultural e Gestão 
de Conflitos. Vinte e três mestras de Noviças, representando 13 Congregações, vieram ao Centro para 
10 dias de curso, de 09 a 20 de maio. Elas discutiram e refletiram sobre diversidade cultural e como suprir 

as lacunas, fazer experiência de comunidade num ambiente de  

diversidade, e como resolver conflitos culturais, quando isto acontece. 

As Irmãs eram das seguintes Congregações: Lyon (México, Burkina 
Faso, Índia); Aosta (Costa do Marfim); Argentina; Instituto da França; 
St. Vallier (Haiti); Concórdia (Brasil); Pinerolo (Brasil); Chambéry 
(Brasil, Noruega, Índia); Canadá; Annecy (Índia), Cúneo (República 
Democrática do Congo); Instituto da Itália (República Democrática do 

Congo).  

Ir. Elisa Zuanazzi e Ir. Lorraine Delaney, ambas Irmãs de Chambéry, 
assessoraram esta quarta sessão.   
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Dra. Carol Coburn e Ken Parsons, ambos professores da Universidade Ávila, na cidade de  Kansas,  
Missouri, que é administrada pelas Irmãs de São José de Carondolet, estiveram presentes para  
supervisionar a certificação das participantes da sessão. Ir. Griselda Martinez Morales do México 

(Congregação de Lyon) é a coordenadora das quatro etapas do programa. 

As tradutoras são: Ir. Elizabeth Reis (Congregação de Chambéry) para Português e Inglês; Ir. Maria del 
Pilar (Congregação de Lyon) para Francês e Espanhol; e Ir. Simone Saugues (Instituto) para Francês e 

Inglês. O programa foi patrocinado por uma doação da Fundação Hilton.  

Eis alguns dos momentos importantes que passaram juntas : 

Irmãs da Índia, África, México e Brazil 

Ir. Annette da Noruega 
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Ficamos felizes em acolher Irmã 
Lynn Levo, CSJ da Albania, NY, 
para um chá, uma refeição e uma 

conversa amiga, em maio.  

As Ostas de  
Rochester, NY,   
vieram fazer uma 

visita ao Centro.  

Dezesseis CSJs da Filadélfia fizeram uma peregrinação a Le Puy de 24 a 30 de maio. Depois,  
passaram, também, vários dias em Lyon. As Irmãs Dolores Clerico e Sheila Holly conduziram o grupo.  
Ir. Sheila fez parte da Equipe do Centro, em 2004, quando foi aberto. 

Irmãs Susan (Canadá) e 
Marie Claire (França) 

Irmã Mariaelena (Itália) 
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Ir.  Sheila Holly 

Irmãs de S. José de Cúneo (Itália) estiveram em peregrinação a Le Puy nos dias 30 e 31 de maio.   

Irmãs da  

República Democrática do Congo 

 
Membros da administração e 
alunos da universidade Santa 
Maria do Monte de  
Los Angeles fizeram uma  
peregrinação a Le Puy, nos dias 
01 a 03 de junho. Os 19  
membros visitaram os lugares 
principais da história das Irmãs e, 

depois, seguiram para Lyon.  
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Saint Didier, local 

onde Madre St. Jean 

Fontbonne ficou presa 

durante a Revolução 

Francesa.  

Visitando Monistrol 

 

Cinco Irmãs da Congregação  
de Annecy estiveram em  
Romaria a Le Puy, nos dias 19 e 
20 de junho. Este grupo diverso 
incluía três da Índia, uma de  

Burkina Faso e uma da Inglaterra.   
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Vinte e cinco estudantes da Academia Maria Rainha, de Porto Rico, encontraram-se com alunos do 
Sistema Escolar São Tiago de Compostella numa experiência comunitária de educação, de 06 a 16 de 
junho. Suas professoras Liesl Malaret e Caroline Larminaux ficaram hospedadas no Centro, mas os  

estudantes se hospedaram nas famiílias do local. 

 

 

Caroline e Liesl 

 

Estudantes da cidade de  
Kansas visitaram o Centro da 
História Viva com sua Diretora  
Barbara McCormick (segunda 

da direita). 

Linda Viola e sua filha Jennifer visitaram o Centro durante suas férias na França. 
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Centro da História Viva das Irmãs de São José 

O Centro da História Viva tem sido um local popular para as pessoas que visitam Le Puy, desde sua  
abertura em setembro passado. É considerado atraente e com muita informação. A realização do Museu 
da História Viva foi possível com a doação em dinheiro da Fundação Anna-Maria Moggio de Haverford, 

PA, EUA. 

 

 

Experiência do Alimento Local Super U 

O Super U programou, numa tarde de sábado,em março, a panela 
no fogo (uma boa refeição francesa), com carne local e produtos 
dos agricultores (ver foto). O Super U (supermercado), que fica 
descendo a colina do Centro, convidou também dançarinos de 

folclore que apresentaram 

danças regionais. 

Panela ao fogo (uma  
refeição fervida típica 

francesa)  

Nós também acolhemos 

As « Tutoras » (guardas do carisma) do Instituto São José, nos dias 06 a 09 de março, encontraram-se 
com pessoal da escola e da Comunidade de Saint Étienne. Em março, de 24 a 26, reuniram-se no  

Centro durante três dias de reflexão sobre a vida da comunidade. 
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2017 Le Puy de Luz  

Do dia 12 de maio até o por do sol de 30 de setembro, Le Puy teve a apresentação das luzes sobre a 
história dos monumentos da cidade: A Prefeitura, a Catedral de Nossa Senhora, o Rochedo São Miguel 

de Aiguilhes(Agulhas) e outros. Aqui aparecem alguns exemplos : 

 

  

Capela São Miguel de 

Aiguilhe (Agulha) 

Catedral de 

Nossa Senhora  

Prefeitura 

Venha a Le Puy… 

Refletir sobre a Primeira Cozinha e Visitar o  

Centro da História Viva das Irmãs de São José ...   

Andar onde nossas primeiras Irmãs andaram … 

Junte-se a nós em outubro Peregrinação a nossas Origens CSJ  

Segunda-feira, 09 de outubro  a 16 de outubro, segunda-feira . 

Venha em 2018… 

A Renda não está …  

com Jane Delisle, CSJ (Orange) de 23-29 maio 

A Cozinha continua chamando…  

com Jeanmarie Gribaudo, CSJ (Boston) 22-28 de julho 

Unidade Radical… com Janet Mock, CSJ em agosto (TBD) 

Fique atenta para mais  …  

Vá ao Site do Centro Internacional São José em 
www.centreinternationalssj.org para mais informações sobre 
os programas/retiros acima e faça sua inscrição. 

 


