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  Abraçando nosso passado... 

Lembranças de le Puy 
 Irmã Alice Françoise nasceu em 

1917, no Alto Loire, França. Passou quase 
toda sua infância numa pequena vila 
chamada Les Estables, localizada no sopé 
do Monte Mezenc, perto da nascente do 
Rio Loire. Era ali que sua família possuía 
criação de animais. Irmã Alice lembra: 
“Nós tínhamos lindas pastagens. Havia 
muitas nascentes d´água em todo lugar,  
de modo que nunca tivemos experiência 
de seca”. 

 Irmã Alice nos diz: “A prática de 
nossa fé era muito forte; as famílias iam à Missa todos os domingos e, após a Missa, partilhávamos a 
passagem do Evangelho e a homilia como uma família.” Naquele tempo, na vila, as relações entre as pessoas 
eram sólidas e amigáveis. Irmã Fulgência, irmã de seu pai, em certas ocasiões, visitava a família. Foi através 
destas visitas que Alice, como sua tia, sentiu o chamado à vida religiosa. Aos dezesseis anos e seis meses de 
idade, ela iniciou seu noviciado em Le Puy com outras 14 noviças. Em 29 de maio de 1936, recebeu o hábito 
como Irmã de São José. 

 Em 1938, foi enviada a Paris, onde trabalhou no Seminário Maior São Sulpício com outras cinco Irmãs. 
Em 1953, retornou a Le Puy, onde trabalhou na Casa Jalavoux, um centro de convalescença, dirigido pelas 

Irmãs de São José. Ela 
também saía e prestava 
serviços à comunidade e ao 
povo da região. Ela tem 
saudosas lembranças da 
“Crooked Bridge” (Ponte 
em curva), no Puy. Naquela 
época, a ponte sobre o Rio 
Borne era usada por 
pedestres e carros. 
Imaginem! Ela 
regularmente atravessava a 
ponte de carro e sem 
medo! Irmã Alice sorrindo 
lembra: “A vida era mais 
simples naquela época”. 
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 “Caminhar onde Padre 
Médaille e nossas primeiras Irmãs 
caminharam, imaginar suas 
experiências pessoais e o que 
eles devem ter sentido, e aplicar 
tudo isto em nossa realidade foi 
uma experiência que me tocou 
muito.”     

         ~ Irmã Zélia Camatti , 
                    Suécia 
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 Nas casas, era comum ver grandes fogões 
pretos com uma panela de cobre usada para ferver 
a água. Em vez do “Super U”, havia muitas hortas 
de vegetais. Quando o trabalho do dia estava 
terminado, as mulheres faziam renda como meio 
de ter em mão um pouco de dinheiro extra. Até 
hoje, Irmã Alice gosta de pegar seu aparelho de 
rendeira para não esquecer a arte de fazer renda.
 Durante os anos passados na Casa de 
Jalaboux, Irmã Alice supervisionou a área vizinha 
ao terreno onde foi construída uma casa de 
repouso para as Irmãs. Hoje, o prédio se 
transformou no Centro Internacional. Apesar 
disso, ainda existe um grande pedaço de prado 

com cerejeiras e macieiras que continuam a produzir frutos para a Comunidade. 

 Obrigada, Irmã Alice Françoise! Aos 96 anos de idade, sua vida expressa uma história de fidelidade, 
perseverança e zelo pela missão. Uma das Máximas de Padre Médaille diz: “No que concerne ao vosso zelo, 
seja ele sempre na proporção com o amor de Deus que tendes em vossos corações. Que vosso amor seja 
grande para que vosso zelo também seja grande”. 

   

 Nutrindo o Presente… 

Peregrinação nos Passos de nossos Fundadores 

De 11 a 18 de julho, um grupo de Irmãs peregrinou ao 
passado de nossa história, em nossa caminhada presente e 
olhou para o futuro. Orientadas por Irmã Sheila Holly, ISJ, 
este programa foi dado em inglês, francês e português. Duas 
participantes partilham conosco seus sentimentos: 

“ É maravilhoso estar no Centro Internacional – tão próximo 
ao berço da Congregação – onde tudo começou. Tudo me 
fala de nosso espírito de comunhão e de unidade com o 
mundo todo. É bom fazer experiência do espírito de unidade entre nós e partilhar umas com as outras o   
zelo que arde dentro de nós pela missão. Sinto-me em casa. Obrigada! Thank you! Merci!”    

   ~ Lídia Gomes Menegatt , São Paulo – Brasil 

 

 

  

 

 



   

Irmãs e Associadas de Copenhague, 
Dinamarca, visitaram Le Puy  

      "Nosso pe-
queno grupo 
de Irmãs e As-
sociados visi-
taram locais 
muito queri-
dos ao nosso 
coração e nos-
sa origem. Es-
ta foto, toma-
da na Rua Ma-
dre Saint Jean 
Fontbonne, 
lembra seu 
lugar de nasci-
mento e os 
anos que ela 
ali passou ao 
retornar para Bas-en-Basset durante a revolução Fran-
cesa. Lá ela cuidou de seus pais até que o Cardeal 
Fesch, Arcebispo de Lyon, pediu-lhe para ir a Saint 
Étienne, onde ela reconstituiu a congregação e rece-
beu as "Filles Noires". Entre estas estava Irmã Susanne 
Marcoux, fundadora das Irmãs de São José de 
Chambéry, 1812."                                                                          
  ~Irmã Susanne Hoyes, Dinamarca 

(Na foto aparece o Sr. Michel Petiot, atual dono da casa nº 5, da 
Rua da Igreja, geralmente aceita por todos como sendo a casa da 
família Fontbonne.)  

 

 

 

 15 de agosto: 
Festa da 

Assunção em  
Le Puy en Velay  

 Le Puy en 
Velay é um dos 
mais antigos locais 
de peregrinação da 
Europa Ocidental. 
Desde o século V, 
muitas pessoas 
têm vindo a Le Puy 
para rezar à Mãe 

Santíssima. Além disso, é 
um dia festivo quando 
multidões se reúnem, 
tradicionalmente aqui, 
em procissão com a 
Madona Negra, na tarde 
de 15 de agosto. 
 Nossas Irmãs do 
Centro Internacional 
peregrinaram com duas 
Irmãs visitantes, Ângela 
Faustina e Marjorie 
Lawless. 

 

      
 

 Uma visita da Bélgica 

 Irmã Ann Maes enviou-nos algumas reflexões de 
um grupo de Irmãs e associados(as) que visitaram o Centro 
Internacional em 06 de julho: 

 “Conhecer, mais profundamente, as origens da 
Congregação das Irmãs de São José tocou-me 
pessoalmente... e fazê-lo de maneira simples e num 
espírito de abertura de coração, foi muito bom para mim”. 

 “Que nosso espírito espalhe aquilo que vivemos 
para atinja o mundo todo.” 

“Para mim, isto foi uma revelação especial e guardarei uma 
lembrança maravilhosa para sempre. Irmã Simone, você 
guiou esta visita com um entusiasmo enorme. Aprendemos muito e aproveitamos do dia todo.” 
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Seminário de Inverno de Formação para Educadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Início : Tarde de 26 de janeiro, 2013, concluindo na manhã de 5 de  fevereiro, 2013.                                                                                              
Este programa é um estudo de integração e reflexão sobre documentos originais das Irmãs de São José, ajudando os 
educadores a aplicar os valores e princípios fundamentais das Irmãs de São José em seu respectivo ambiente                            
educacional. Inscrição até 1° de outubro, 2012.  
 

Comunidades do Pequeno Projeto Renascendo (Carta Eucarística Revisada)                                                                                  
Início : Tarde de 1° de junho, 2013, concluindo na manhã de 10 de junho, 2013. Inglês/Francês.                                                              
Início : Tarde de 14 de junho, 2013, encerrando na manhã de 24 de junho de 2013. Inglês/Espanhol.                                              
Será uma experiência contemplativa baseada no texto profético-místico da Carta Eucarística (J. P. Médaille, 1660).   
Inscrição até 1° de fevereiro de 2013.    
                                                                                                                                                                                                                               
Ampliando o Coração do Mundo                                                                                                                                                                   
Início : Tarde de 03 de agosto de 2013, concluindo na tarde de 12 de agosto, 2013. Inglês/Francês.                                                                         
Início : Tarde de 19 de agosto, 2013, concluindo na tarde de 28 de agosto, 2013. Inglês/Italiano.                                                                      
Olhando através das lentes de nossa história e herança e tudo o que nos tornamos,  as Irmãs refletirão sobre onde   
estamos hoje e onde ainda deveremos ir. Inscrição  até 1° de maio de 2013.  
 

Eficiência da Missão: O Carisma Vivo nos Apostolados das CSJ 
Início: Tarde de 1° de outubro, 2013; conclusão: Manhã de 8 de outubro, 2013. Inglês/ (língua) a ser determinada 
pelas incrições.                                                                                                                                                                                          

Este programa oferece uma peregrinação para associados e parceiros leigos no apostolado, para fazerem  uma expe-
riência de imersão no espírito original e na dimensão global de nosso carisma da CSJ.   Inscrição por e-mail até 1° de 
maio, 2013.  
 

Pintura/Retiro Qigong No Coração de Le Puy, França                                                                                        
Início: Tarde de 14 de outubro de 2013, concluindo na tarde de 21 de outubro de 2013.                                                                                                                                                      

Retiro de Contemplação da Arte, incorporando a prática da arte e Qigong como meios para conectar-se com 
as raízes e a energia das primeiras Irmãs de São José e seu líder criador, Padre João Pedro Médaille.  Inscriç-
ão  até 1° de maio de 2013.  
 

Sugestão de contribuição:                                                                                                                                                                    
650 Euros – incluindo hospedagem, refeições e materiais, e 4 Euros de taxa anual para os membros.           

Consulte www.centreinternationalssj.org para mais informação e para inscrição on line ou e-mail para suas 
perguntas ao centre.international@wanadoo.fr  
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Adeus a Nikki... 
estudante de 
antropologia e 
espiritualidade da 
Universidade de Yale, 
passou um tempo em Le 
Puy fazendo pesquisa 
sobre “peregrinações”.    

 

 

Ela conseguiu mais de 60 
entrevistas, e pesquisa, pois 
está escrevendo seu trabalho 
de conclusão. 

Até à vista,          
Rita Baum! 

Tendo completado 
seus três anos de 
compromisso no 
Centro Internacional, 
chegou a hora de 
despedir-nos de Rita 
que retornou a 
Flórida no início de 
setembro, onde 
reassumirá sua 
missão na 
Comunidade da Arca. O nome significa encontro de 
Fé e Luz, com vários deficientes, suas famílias e 
amigos para rezar e partilhar juntos. 

      Abraçando o Futuro:  Programas 2013 

NOVO! 

mailto:international@wanadoo.fr

