
 

Seguindo o Intervalo de 
Inverno do Centro 
Internacional, Rita Baum e 
Gracy Thomas acolheram 
Claudette Des Forges, Irmã de 
São José de Orange, (USA)  
que recentemente se juntou à 
equipe do Centro Internacional 
iniciando um período de três 
anos. A Equipe esteve muito 
ocupada em seu conhecimento 
mútuo, na construção de 
relações e com a reorganização  

 

 

 

 

 

 

 

Nutrindo o Presente... 

Pontos especiais  
de  interesse:       

 Nova Equipe do Centro 

•     “Sabedoria da Cozinha” 

•      Visitantes do Centro
       Internacional                

•     Programas 2012-2013  
         

              
•     Enriquecimento          

Oportunidades 

 

N O T I C I A S 

          Abraçando nosso passado... “a cozinha”   
Cozinha – um lugar especial 
nos países e culturas de todo 
o mundo. Através dos 
séculos, as mulheres têm 
passado sua vida na cozinha 
– preparando a comida para 
alimentar a mente, o corpo e 
o espírito de sua família, 
amigos e, até mesmo, dos 
“hóspedes não convidados” 
que podem ter chegado de 
surpresa, e, às vezes, em 
grande necessidade.  
 
A cozinha é um lugar onde as 
pessoas naturalmente se 
reúnem, o lugar onde, mais 
facilmente, “partilham sua 
história, suas vidas e, o que é 
mais importante, partilham 
seus corações”.  O ambiente 
de descanso da cozinha 
prontamente convida nosso 
coração a abrir-se com 
confiança... partilhando as 
esperanças, os sonhos e as 
preocupações de nossa vida 
diária. Imagine o Espírito 
trabalhando nas conversações 
simples de cada dia que 
acontecem ao redor de nossas 
mesas da cozinha, hoje.                                                                        

 Admire as sinceras e 
profundas transformações 
que podem emergir quando 
“dois ou mais se reúnem em 
Seu nome”! 
 
Imagine Jean-Pierre-
Médaille acompanhando os 
diálogos que acontecem em 
nossa própria cozinha 
quando escutamos uma à 
outra. O que teria ele a nos 
dizer? O que ele 
acrescentaria à conversação? 
Como sairíamos deste 
diálogo?  

das responsabilidades e 
planejamento das atividades 
para o próximo ano.  Um dos 
grandes interesses é colher 
idéias das irmãs de todo o 
mundo sobre como podemos 
colaborar para melhorar, 
sustentar e estender nossa 
missão, espiritualidade e 
carisma. Por favor, enviem 
suas sugestões e intuições por  
e-mail para: 
centre.international@wanadoo.fr 

Equipe do Centro Internacional 2012 (l.a r.) Ir. Gracy Thomas, ISJ-Lyon,        

Ir. Claudette Des Forges, CSJ-Orange, Ir. Rita Baum, ISJ-Sto. Agostinho 

 Primeira cozinha, Irmãs de     
São José, Le Puy, França 

Ir. Eleanor Dooley, Eileen Kirk,                    

Ir. Gloria Corrireau and Patty Kuralowicz 

Nos últimos dias de fevereiro, 
recebemos uma maravilhosa 
visita que Eileen Kirk, 
Associada das Irmãs de São 
José, organizou para um 
pequeno grupo de Springfield, 
Massachussets. 

Eileen escreve: “Tendo estado 
aqui para o Programa Eficácia 
na Missão, em 2010, fiquei 
muito feliz em poder retornar 
em fevereiro 2012, com Irmãs 
Glória Corrireau   e Eleanor 
Dooley, juntamente com a      
companheira   de apostolado,   

 

Patty Kuralowicz.  Para 
cada uma de nós, foi uma 
jornada do espírito, 
repleta de pura graça. 
Somos muito agradecidas 
pela experiência e, à 
Equipe do Centro, pela 
acolhida na casa 
congregacional em Le 
Puy”.   
 

        - Eileen Kirk 

             Associada, ISJ 
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Visita de Springfield, Massachusetts 

http://catholique-lepuy.cef.fr/19-mars-fete-de-Saint-Joseph.html
mailto:centre.international@wanadoo.fr
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Peregrinação nas 

pegadas de nossos 

Fundadores 

…uma peregrinação a 

nossa história passada, 

nossa caminhada presente  

e olhando para o futuro. 

Orientada por Sheila 

Holly, ISJ. Início: 11 de 

julho de 2012, em Le Puy, 

e término, na manhã de 18 

de julho. O Programa é 

oferecido em Francês, 

Inglês e Português.  

 

Eucaristia em nossa paróquia 
local de Les Carmes e Saint 
Laurent. 

***************** 

Irmã Eluiza Maria, Irmã de 
São José de Chambéry, do 
Brasil, e Ir. Ieda, Conselheira 
Geral de Chambéry, de 
Roma, se reuniram no Centro 
Internacional para planejar o 
Grupo de Estudos Chambéry, 
a realizar-se em abril de 2012. 
Este ano marca o 200º 
Aniversário de fundação    
das  Irmãs  de  São  José de     
Chambéry.  A Província 
Norte-Americana é uma das 
15 províncias do mundo que 
formam uma Congregação 
internacional de 
aproximadamente 2.000  

Irmãs.  O  centro  da 
Congregação está em Roma. 
Outras Províncias e Regiões 
estão na Bélgica, Bolívia, 
Brasil, República Checa, 
Dinamarca,  França, 
Alemanha, Irlanda, Índia, 
Itália,  Moçambique, 
Noruega, Paquistão, Suécia 
e Tanzânia. 

Parabéns! 

Ad multos annos! 

Fim de semana da Comunidade 
St. Etienne... refletindo como 
comunidade. 

 

    **************** 

O Centro Internacional 
convida grupos, comunidades 
e pessoas interessadas em 
passar um tempo no Centro 
para oração,  

                  descanso e     

                                renovação. 

O anjo disse às mulheres: “Não tenham medo. Sei que 
vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está 

aqui; Ele ressuscitou, como disse”.  Mt 28,5-6 

  

 

 

 

 

A Páscoa lhe dê um coração feliz e possa seu espírito                
alegrar-se no Senhor Ressuscitado! 

 

                                                       – Rita, Gracy, and Claudette 

Criando um Futuro Novo... 

 

O Pequeno Projeto no 

Universo em 

Desenvolvimento 
 

…orientado por Adaikala-
mary, ISJ-Lyon, Índia. 
Oferecido para Irmãs de São 
José e Congregações de São 
José que professaram nos 
últimos 15 anos. Construindo 
relações  enquanto 
caminhamos  pela  nossa 
história,  carisma  e 
espiritualidade  comum – 
“que todos sejam um”. 
Inglês/Francês: 08 a 15 de 
agosto de 2012.  Português          
Espanhol: 16 a 23 de julho de 
2013. 

Peregrinações, Visitas, 

Tempo Sabático 

 

  Peregrinações e visitas  
guiadas para pessoas 
individualmente ou grupos 
de 2-13, oferecidos em 
várias línguas.  

 

  Retiros individuais e 
ajuda   durante a jornada. 

 

  Dias de reflexão 
personalizados junto ao 
berço de nossa comunidade 
global de São José. 

  

 

Eficácia na Missão 

 
… Uma oportunidade para 
leigos, companheiros de 
ministério das Irmãs de São 
José, de vir a Le Puy em 
peregrinação e imersão no 
espírito original da 
Congregação. Será dirigido por 
Dolores Clerico, ISJ. Os 
participantes farão experiência 
da dimensão global de nosso 
carisma através de um ritmo 
suave de oração, palestras, 
partilhas e visitas a lugares 
históricos.   
Data: 22 a 29 de setembro de 
2012. 

 

Em março, Padre Bernard 
Planche almoçou e dialogou 
com a Comunidade do  
Centro Internacional. Ele 
deseja manter contato com o 
trabalho do Centro 
Internacional e gostaria de 
saber mais sobre nossos 
visitantes.  Além de ser o 
Diretor de Comunicações 
para a Diocese de Le Puy, 
Padre Bernard celebra a  

Irs. Rose Marie, Marie-Jean, Marie-

Monique, Yvette 

 

Increva-se no: centre.international@wanadoo.fr                   Mais detalhes: www.centreinternationalssj.org                                              

 

Oportunidades de Programas e de Crescimento Pessoal  

Uma abençoada Páscoa!  

Queridas Irmãs, 

É com um coração agradecido que 
venho AGRADECER- lhes por suas 
palavras de bondade e de 
CONDOLÊNCIA, seja por telefone e 
também por e-mail, tanto por 
ocasião da morte de meu irmão 
Johney, como deminha Mãe Bridgit. 
Suas palavras não foram somente de 
conforto, mas uma fonte de força 
para mim.     

                   –  Gracy 



Formulário de Inscrição 
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Queridas Irmãs, Associados e Companheiros na Missão, 

 

Bem-vindos aos Programas de 2012-2013 oferecidos pelo Centro Internacional. Por favor, verifique todos os 

programas ou experiências que são de seu interesse e envie um e-mail para: centre.international@wanadoo.fr     

e, com alegria, lhe enviaremos informações detalhadas. 

 

Descrição do Centro Internacional e programas e atividades orientadas podem ser encontradas em nossa 

página da Internet:   www.centreinternationalssj.org 

 

 

Desejo participar dos seguintes programas no Centro. Por favor, reserve um lugar e envie-me informações 

completas. 

_____ Em Peregrinação nas Pegadas de nossos Fundadores: 11 a 18 de julho de 2012 

_____ O Pequeno Projeto:  _____ 08 a 15 de agosto de 2012; _____ 16 a 23 de julho de 2013 

_____ Eficácia na Missão: 22 a 29 de setembro de 2012 

 

Nome: ________________________________ Congregação _____________________________ 

Endereço ______________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Se você estiver interessado em uma das seguintes oportunidades, nós o/a ajudaremos a planejar esta 

experiência: 

_______ visita   ____ peregrinação dirigida 

_______ retiro   ____ tempo sabático 

_______ outro _____________________________________________________________ 

 

Bênçãos de Le Puy, 

Equipe do Centro Internacional 

 

 

 

 

 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org

