
CENTRO INTERNACIONAL SÃO JOSÉ   

Le Puy-en-Velay 
 
NOTÍCIAS         
       
Equipe Internacional de Planejamento do Programa para Jovens Adultos 
para 2008 
 
Cinco Irmãs, de diferentes partes do mundo, concordaram, com alegria, em formar uma equipe para 

planejar o programa para Jovens Adultos a ser realizado no Centro Internacional em 2008. Elas se 

reunirão, para um planejamento inicial, de 25 a 30 de março de 2007, no Centro. São elas:Maria 

Cristina Gavazzi, Chambéry (Itália), Marie Thérese Chapuis, do Instituto (França), Susan Glaab, 

Londres, Ontário (Canadá), Helena de Fátima dos Passos, Chambéry ( país de origem – Brasil), 

Cecelia Malagy, Orange (Califórnia, Estados Unidos). 

Uma vez que cada Irmã já tem um engajamento de tempo integral, o consentir em participar deste 

grupo é outro sinal de nosso desejo de colaborar globalmente para dar vida ao nosso primeiro 

programa para Jovens Adultos. Como foi indicado no programa, esta será uma oportunidade para 

partilhar com  jovens de diversas culturas nosso carisma e espiritualidade  como estes – carisma e 

espiritualidade - respondem às necessidades de comunidade e de relacionamento do mundo de hoje.  

 

A Liderança da Federação Francesa usará o Centro para Encontros na Primavera 
 
As líderes da Federação francesa escolheram o Centro Internacional para o local de seu encontro de 

Primavera, no dia 2 de abril de 2007. A Direção do Centro espera com alegria  a oportunidade de 

acolher estas Irmãs que apoiaram, de muitas maneiras,  o início do Centro 

 

São quase 600 os  Visitantes e Hóspedes  que vieram ao Centro. Alguns chegam para uma tarde, 
para refeição, por alguns dias, para retiro, para participar de programas, para encontros de grupos, para 

um tempo sabático, com uma grande peregrinação, para pintar ou trabalhar no jardim ou cozinhar ou 

trabalhar no website. Eles são de mais de 25 países partilhando suas histórias e suas vidas. São Irmãs, 

Leigas e Leigos do Pequeno Projeto (Associados/as), amigos, famílias e vizinhos que continuam a 

revelar Deus para nós e uns para os outros.  

 

Atualização nos Programas de Primavera 
 
• Nosso Apostolado Global de Justiça e Paz – 15 a 21 de abril – terá 20 participantes de todas as 

Federações, das Congregações internacionais, da Argentina e da Austrália.  Carol Zinn (Filadélfia), 

da ONG das Nações Unidas liderará o grupo trabalhando para uma agenda comum para a 

colaboração no apostolado de justiça e paz.  Os documentos de trabalho incluirão: os Objetivos do 

Novo Milênio, a Carta da Terra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Princípios da 

Doutrina Social Católica. Marianne Sennick (Brentwood) colaborará com Carol Zinn como 

facilitadora deste encontro. Porque o grupo é maior do que pode ser acomodado no Centro, 

usaremos um local próximo para centro de conferências e de retiro destas sessões, o Centro  

Domaine de Chadenac.  
 
• Para o mês sabático ( o mês inteiro) em junho “Venha a um lugar a parte e...” há ainda alguns 

lugares disponíveis. As Irmãs que partilharão sua sabedoria e experiência sobre a história e o 

carisma são: Thérèse Vacher (do Instituto) História dos Primórdios da Congregação;  Maria 

Christina Gavazzi (Chambéry – Itália) A Carta Eucarística; Janet Gagnon (Lion) O Espírito e a 

Espiritualidade da Congregação. Irmãs e Leigas do Pequeno Projeto que já fizeram sua inscrição 



já começaram a se preparar para este mês sabático. Esta experiência incluirá um retiro dirigido de 

seis dias assim como a oportunidade de visitar locais significativos em Lion, Chartres, Taizé, etc. 

 
• Fotos para o nosso Website de  Irmãs e de Leigas e Leigos do Pequeno Projeto de toda a parte 

do mundo engajados em apostolado. Se você puder mandá-los para nós via e-mail, tentaremos 

colocá-los no site. Se você preferir mandá-las por correio comum, vamos escaneá-las para usá-las 

no site. Por favor, indique o lugar (cidade, país) assim como os nomes das pessoas nas fotos e em 

que apostolados eles trabalham.  
 

DIVULGAÇÃO DO NOVO PROGRAMA PARA 2008 

7 a 14 de junho 2008  -  A Graça Radical  
 

Esta experiência contemplativa oferece  às participantes uma oportunidade para explorar o 

elo entre misticismo e justiça na herança espiritual das Congregações das Irmãs de São 

José.  Aprofundaremos nosso engajamento nas práticas da  consciência contemplativa, do 

diálogo contemplativo e da contemplação comunitária usando estas práticas como 

fundamento para: 

• reflexão sobre o nosso contexto (global, regional, local, pessoal) 

• aprofundamento na sinergia entre transformação pessoal e social 

• apreciação de temas de transformação em nossos documentos primitivos/ em        

• nossa herança espiritual 

                                                                        Joan Atkinson, Sue Wilson  

                                    Coordenadoras da Paz e Justiça da Federação Canadense 

 

Número de Participantes: 16 

 

 
NB. Verifique  a lista do Programa a respeito dos novos títulos e as datas finais para as inscrições.  
 www.centreinternationalssj.org 

 
 


