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Esperança é um sorriso acolhedor que diz: « Você é importante para mim. » 

Um « Alô » especial dado e recebido – que cria um novo dia. 
É semelhante ao primeiro alô que Deus deu ao mundo quando viu tudo o que havia criado e disse: 

« Isto é muito bom : o dia, a noite ». 
 

    Esperança é ver, no céu, à noite, uma estrelinha    
   que conduz uma caravana em busca do Deus Menino. É, na escuridão da 

noite, bem debaixo do solo, que uma sementinha está germinando -  Primavera.  
 

Esperança... é encontrada nos passos de alguém que vem nos ajudar. É o Salvador. 
Ele sempre estará lá para nós... tão pequeno , mas de infinita grandeza... 

Se quisermos entrar em sua morte e hora escura  
Através dos momentos de solidão, medo, agonia e luta. 

É Ele que partilha conosco o madeiro de Sua cruz e nos diz : 

« Hoje, você estará comigo (e todos os meus amigos) no paraíso».  
 

Esperança é algo tão pequeno... um sorriso, um alô, uma semente de vida, uma estrela distante, um passo 
apenas... que eu, facilmente, posso esquecer, ignorar, esmagar ou triturar quando enrolada em minhas 

preocupações pessoais. 

Senhor, é tão pouco; coloca em mim esperança suficiente, esperança bastante para partilhar com os outros. 
Esperança é também algo tão grande, 

É o « dia do Senhor ! » 
  

É a força interior que dá Vida. É a presença do Altíssimo       
 No nascer de uma criança. É noite de Natal ! 
        Boa noite, Noite ! Por esta noite, muito obrigada ! 

 

Sim, Esperança é uma profunda força interior, 
É a força do Espírito explodindo, 
É a presença do Deus vivo, hoje,                                                                  

dentro e através de um « projeto muito pequeno », 
Através de um pedacinho de pão partilhado com um estrangeiro. 

Sinal e memória de Sua mensagem, 
Sinal e memória de seu amor, 

Enquanto esperamos Sua volta, a Páscoa. 

Esperança                                                                          
  Monique Dubrevil* 

*Irmã Monique Dubrevil, Congregação de São José de Lyon, participou, 
recentemente, do retiro « Caminhando nos Passos de nossos Fundadores ». 
Durante o retiro, partilhou com os participantes, um poema que ela escreveu... 
muito oportuno, na esperança de que o Natal ilumine nossos corações.  
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O Curso “Eficácia da Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios das CSJ” aconteceu no Centro Internacional São 
José, de 22 a 29 de setembro. Leigos(as) do Pequeno Projeto e colaboradores na missão aprofundaram e 
imergiram no espírito original e na dimensão global de nosso carisma de CSJ orientados por Dolores Clerico, 
ISJ(Filadélfia, USA) e a Equipe do Centro Internacional.  Alguns participantes fizeram 
os seguintes comentários:     « ... uma caminhada de descoberta pessoal, olhando               

 para meu interior a fim de descobrir como partilhar 
 minhas forças e transpor minhas fraquezas.»  
       (Presidente da Equipe do Sistema de Saúde) 

« Esta semana mudou minha vida; eu nunca mais serei o 
mesmo. »        (Diretor Executivo, Serviços Sociais) 
 

 

 

 

Festival do Mel… Desde 1986, um festival do 

mel vem acontecendo diante do Prédio da Prefeitura, 
no Puy, no primeiro domingo após a festa de São 
Miguel, 28 de setembro. Visitantes vêm, de perto e de 

longe, como Apicultores do 
Alto-Loire, que apresentam 
vários usos do mel em forma 
de pães, doce de amêndoas, 
pólen e velas. Este festival é 
também a festa do padroeiro 
de Aiguille. Na véspera, a 
comunidade se reúne para uma sopa quente, preparada pelos 
Vinhardianos que, anteriormente, passaram pela cidade recolhendo  
frutas, flores e verduras para preparar a ”sopa da noite”. 
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Este retiro deu-me certeza de 
que o carisma está realmente 
dentro de mim !» (Presidente, 
Escola de Ensino Médio) 

 

« Quando se  

caminha nas                                      

pedras arredondadas                              

das ruas pisadas por nossas seis 

primeiras Irmãs,  é impossível não sentir

-se conectada a nossos Fundadores. Nós 

somos verdadeiramente UM. »          

     (Presidente, Escola de Ensino Médio) 



Página 3                        Irmãs de Chambéry visitam o Puy... 
«Nós estamos no berço 
da Congregação – 
absorvendo nosso 
carisma, 
especialmente, nosso 
espírito de unidade, 
além dos limites 
geográficos. Sentimo-
nos tão bem recebidas, 
criamos novas 

amizades e conseguimos dialogar entre nós, mesmo falando 
três línguas diferentes! Somos muito agradecidas pela 

oportunidade de 
visitar o Puy e 
esperamos que muitas outras Irmãs de São José possam ter, um dia, 
uma experiência semelhante.»                                                                                 
                    ~ Irmãs Anita Firstr e Antenesca Michelin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os arquivos… Edna McKeever, Irmã de São José de Brentwood, e 

Ann Pace, Irmã de São José de Carondolet, estão no Puy cuidando da 
conservação dos nossos documentos originais. Seu trabalho está 
dividido em duas partes: preservação e classificação.  

Mesmo se faltam documentos devido à revolução Francesa, Edna 
pensa que, mesmo assim, há muito a ser feito com o que existe. 
Recentemente, Nadia Lashermes, que leciona em Clermont Ferrand, 
foi nomeada arquivista. Ela supervisionará e levará em frente este 
trabalho tão importante. 
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Para:     Irmãs de São José                                                                       
De:     Ir. Patty Johnson,       
     Presidente da Comissão do Centro Internacional 
Assunto: Fechamento Temporário do Centro Internacional      

para estadia de   hóspedes 
Data:       Novembro, 2012 
 

Gostaria de comunicar-lhes sobre algo que vai acontecer no Centro  
Internacional. Em janeiro de 2013, estaremos fazendo alguns trabalhos de segurança que causarão, a longo 
prazo, um impacto no Centro Internacional, permitindo acomodar mais hóspedes, bem como, possibilitar  
estadia para leigos em nosso Centro Internacional. Estas atualizações visam melhorar nosso status oficial de 
acordo com as leis francesas e que trarão benefícios no futuro.  

Embora o andar térreo do Centro Internacional permaneça aberto durante os trabalhos, o 1º e 2º andares, 

onde estão os quartos, estarão fechados. Portanto, não poderemos receber hóspedes de 06 de janeiro até 31 

de março de 2013. Sentimos muito por alguma incoveniência que isto possa causar. Por favor, sintam-se    

livres de contatar o Centro Internacional se precisarem de algum esclarecimento referente a alguma ajuda 

que nós possamos dar durante este período.  

 
 

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/(lingua) pelas incricões.                                                                         
Início : Tarde de 19 de agosto, 2013, concluindo na tarde de 28 de agosto, 2013. Inglês/(lingua) pelas incricões.                                                                    
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 ex-
periência 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.   
Inscrição  até 1° de maio de 2013.  
 

Sugestão de contribuição:                                                                                                                                                                    
650 Euros – incluindo hospedagem, refeições e materiais, 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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