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“Juntos por um grande amor!” 

Passou-se mais um ano! 2014 foi um ano cheio! Começou com Renovações/Atualização de Segurança,  
até metade de maio. Depois, de maio a dezembro, o Centro teve o prazer de receber 202 pessoas  
que se hospedaram uma noite, e outras 131, que passaram o dia visitando-nos. Irmãs, Leigos/as  
do Pequeno Projeto(Associados) e colaboradores(as)vieram de uns 21 países: nossa família CSJ  

mundial! Que alegria foi a celebração do 10º Aniversário do Centro, no dia 12 de outubro:  

“Juntos por um grande amor!” 

 

Celebração do 10º Aniversário – 12 de outubro 

O Centro Internacional São José celebrou seu 10º 
Aniversário aos 12 de outubro de 2014.  Como o Grupo de 
Coordenação Global estava terminando seus três dias de 
reunião e a Equipe do Centro estava por iniciar seu 
encontro, uma boa representação de nossa comunidade 
global de Irmãs de São José pode participar das 
celebrações. Estiveram presentes: as representantes das 
quatro Federações  das Irmãs de São José – Itália, 
Canadá, França e Estados Unidos, representantes das três 
congregações internacionais – Lyon, Annecy e Chambéry e 

a representante da Argentina. 

 

Abrazando Nuestro Pasado …  

                Nutriendo el Presente … 

                             Creando un Nuevo Futuro ... 
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A primeira equipe do Centro também esteve na celebração. Mary Diesbourg assim se expressou: “É 
maravilhoso estar nesta celebração e rever os lugares sagrados que tanto amamos e gozar das 
melhorias no prédio”. Sheila Holly disse: “Eu vi tantas mudanças, todas maravilhosas. O que permanece 
igual é o espírito das pessoas que vêm aqui tendo como enfoque a missão para a vida do mundo. Esta 
missão nos convida a ter um coração global, que é o desejo do Padre Médaille sendo realizado”. Josette 
Gocella falou: “É prazeiroso perceber o encantamento das pessoas que participam desta celebração e 
dos programas do Centro. O Centro Internacional envolve, agora, mais pessoas dos vários estados de 

vida, irmãs e leigos de todo o mundo”.  

Padre Paul Chamaky, pároco, e o Diácono Louis Charbonnier presidiram a alegre celebração, às 11 
horas, na Paróquia São Pedro dos Carmelitas, onde nossas Irmãs têm sido membros durante os 10 
anos. Um canto escrito pelas Irmãs de Saint Vallier foi uma parte importante do tema para o aniversário: 
“Ensemble pour un grand Amour” (Juntas por um grande Amor). Está em francês e, realmente, resume 
nosso carisma. (Um verso aparece no fim.) Ir. Line Rioux, da Equipe do Centro Internacional, falou no 
final da missa à assembleia reunida: “Ao caminharmos pelas ruas de Le Puy e ao visitarmos os lugares 
significativos para nós, sinto que faço parte de uma grande herança. Estou apoiada nos ombros de 
tantas mulheres que, ao longo dos séculos, andaram por essas mesmas ruas e serviram os pobres, os 
órfãos, e onde quer que houvesse necessidade. Sinto-me unida a outras Irmãs imaginando nosso futuro 
ao longo do século XXI. Creio que é isto que o Centro Internacional busca. Durante este tempo em que 
tenho estado no Centro, acolhemos Irmãs e leigos de todo mundo: Peru. Japão, Índia, Tanzânia, Itália, 
Madagascar, Haiti, Estados Unidos, Canadá, Burkina Faso, Costa do Marfim, Brasil, Argentina, Cúneo, 
Inglaterra, Gales e, claro, deste lindo país, a França. Quando encontramos o próximo, seja lá de onde 

venha, somos tocadas e transformadas. As pessoas se tornam parte do tecido de nossas vidas.” 

A Celebração continuou no Centro Paroquial onde um “verre d´amitié” (brinde de amizade) foi oferecido 
com os paroquianos. Depois, Irmãs e amigos se reuniram no Centro Internacional, onde Padre Paul 
Chamaly disse algumas palavras e deu a bênção. E, então, todos degustaram um saboroso buffet.  
Falando com alguns dos participantes do evento, Irmã Janet Gagnon, 1ª Presidente do Conselho 
Administrativo do Centro, disse: “Chegar aos dez anos é um milagre em si mesmo. Minha recente 
experiência de colaborar nos programas é maravilhosa. É experienciar o que esperávamos que o Centro 
fosse, a família global se encontrando para partilhar a missão. Espero que, no futuro, nossas irmãs, 

associados (LLPP) e amigos se juntem a nós neste local”.  

Sentimos, hoje, a presença e o apoio 
das irmãs, associados(LLPP), 
colaboradores e amigos de longe 
através de e-mails, chamadas, etc. 
Vocês estiveram celebrando 
conosco! Um agradecimento especial 
à Ir. Ieda e à Congregação de 
Chambéry pelos dois lindos painéis 
com o tema Abraçando o passado... 
Nutrindo o presente... Criando o 
Futuro, que foram colocados na 
entrada da Igreja, e dependurados 
no terraço do Centro - painéis que 
enfeitarão nossa Sala de Encontros 

nos anos vindouros. 
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“Se for preciso retornar Àquele que é todo amor, 

Para reviver em nossos semblantes esta paixão dos primeiros dias... 

Então, sim, retornemos juntas ao nosso centro e nosso tudo, 

Assim guardaremos viva a alegria que nos coloca em pé.  

Juntas, por um grande amor! Juntas como no primeiro dia! 

Juntas para doar a Vida!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisters Nancy Sullivan and Dolores Clerico Sisters Pauline Adampukulam, Maria Goretti O’Connor, 
Marietta Kurian Palliakara (Annecy) and Justine Senapati 
(UINNGO) 
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Sisters Anne Karges (Canadian Federation) & Mary 
Lou Mitchell (U.S. Federation) 

At the Prayers of the Faithful:  Sisters Nicoletta Danna (Italian 
Federation), Nancy Sullivan (Canadian Federation), Odile  
Gaillard (Institute of St. Joseph) and Isabel Agretti(Argentina) 

Sr. Line offers a word of gratitude after Mass. 

Fotos do 10º Aniversário  
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Sharing “un verre d’amitier” with parishioners... 

Sisters Rita and Kate, Centre staff 

Sisters Gabriella, Isabel and Mary 

Sister Janet Gagnon (Lyon/Maine) with Josette Gocella, 

Sheila Holly and Mary Diesbourg, the first Team 

Sisters Barbara Bozak, Mary Lou Mitchell 

and Sally Hodgdon 

Jeannine & Fernand Rocher, our dear neighbors; and 
Sisters Margarite Gallagher (Annecy) and Sally 
Hodgdon (Chambery) 
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Fr. Paul Chamaly with the sisters gathered at the Centre 

A Scrumptious Feast…. 

Enjoying one another…  

        and good food…. 

Sisters Justine and Simone 
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Nós Celebramos! ... 2004 a 2014 … algumas lembranças… 

Primeira hóspede no Centro: Ir. Gloria Phillip, CSJ da Argentina, com Irmãs Josette, Sheila e Mary, 

primeira equipe. (15 de Novembro de 2004) 

Gloria partilhou seu diário daquele dia da chegada: “... Às 10 horas, partimos de Lyon para o Puy com 
Mary, Sheila e Josette... as três Irmãs que estão iniciando no Centro... Pelas 16 horas, Ir. Simone (CSJ do 

Puy) chegou para levar-me à cozinha! Estou muito entusiasmada com 

esta vida!!! Que bênção!!! 

Depois, elas três e eu falamos bastante sobre o Centro... Sobre a Vida 
Religiosa... A História da Congregação... sobre a casa... nós quatro ao 
redor da mesa, alguma coisa para tomar, uma vela... era um 
verdadeiro símbolo... Elas três cheias de energia e, ao mesmo tempo, 
pensando como iniciar... o que fazer... Do meu quarto, posso ver 

Nossa Senhora de Le Puy...” 

Sheila partilhou: “… Gostamos muito da viagem a Le Puy com Glória. 
Seu entusiasmo pela beleza da paisagem combinava com o nosso! 
Este transbordou quando chegamos ao Centro! Gloria apreciava tudo, 
especialmente, por estar no coração da Congregação das CSSJ, em 

Le Puy.  

Durante sua estadia conosco, muitas coisas tocaram nossos 
corações... Certa manhã, cedo, encontramos Gloria no jardim de 
rosas colhendo pétalas para oferecer a suas irmãs como presente do 

coração da Congregação aos seus corações. ... 

Antes de deixar-nos, Gloria presenteou o Centro com uma placa da Argentina. Esta placa sintetizava 

nosso carisma e missão. Em espanhol, diz: “SER e FAZER Comunhão”. Tão simples; tão profundo! 

 
 

Chiara program (2005) 

Chambery Sisters visit Centre  
in July 2008 

Sr. Mary Southard (2005) 
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Sisters of St. Joseph of Cuneo (2013 

Lyon Justice & Peace Team (2005) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2007) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2006) 

Mission  

Effectiveness 

(2007) 

Radical Grace (2008) 
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A Happy Group from Canada (2005) 

      Pilgrim group from Carondelet (2008) 

Lyon Sisters of St. Joseph 

Community visit (2013) 

Boston Pilgrims (2008)  

Brentwood 
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Visiting the First Kitchen (2012) 

Expanding our Global Hearts (2014) 

Sisters Gracy Thomas, Claudette 
DesForges, & Rita Baum (2012) 

Sisters Gracy Thomas, Rita Baum  

New and Old Team (2008) 

Sisters Maxine Schneider & Rosemary 
Brennan (2013) 

Sisters  Simone Saugues, Gracy Thomas 
& Line Rioux (2013) 
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Nutrindo o Presente . . . 

Mais uma vez, em 2014, acolhemos nossas Irmãs, associados(LLPPs), colaboradores do mundo todo. 
Todos saíram enriquecidos e foram para “casa”, à sua seção do mundo, levando a riqueza de sua 

experiência e uma compreensão mais profunda de nosso carisma, a fim de partilhá-lo com todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abril) Alunos, Professores e famílias da 
Escola Pedregal do México vieram a Le 
Puy para celebrar o 10º Aniversário da 
Escola, iniciada pelas Irmãs de São 
José de Lyon. Com grande alegria, 
visitaram os lugares históricos da 

Congregação.  

(Abril) Grupos do Sistema de 
Saúde São José visitaram o 
Centro. Que grupo maravilhoso 
de mulheres e homens que 

vivem o carisma da CSJ! 
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(Abril) Nossas amigas da Austrália: Ann 
Gilroy, Josephine Dubriel, Anne Derwin 

and Pauline Morgan. Foi espetacular ter 

(Maio) A Congregação de São José 
visitando a Sala de Memória de Lyon 
durante sua peregrinação a Le Puy. 

(Maio)  As Irmãs de São José de Orange, 
CA, “sob o arco-íris”.  Presença 
maravilhosa entre nós durante sua 
peregrinação!  

E junto à fonte, nos fundos da Rue des Tables, 
no antigo Puy.  

(May) What a joy to welcome and be with our 

Cuneo Sisters of St. Josepuh 

(Maio) Que alegria acolher e estar com 
nossas Irmãs de São José de Cúneo. 

(Junho)  Nos Passos do Fundador – com 
Ir. Cristina Gavazzi: uma visita à Sala de 
Memória em Lyon. 
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(Final de Maio-início de Junho)  As Irmãs de São José de Albânia em peregrinação... uma experiência 

abençoada para cada uma! Algumas Irmãs partilharam suas bênçãos:  

Estar no Centro Internacional foi verdadeiramente estar em casa longe de casa. E aqui eu estava em Le 
Puy, o lugar de nossa fundação acontecida há séculos, e não parecia que eu era uma viajante ou turista, eu 
estava em casa. Que presente olhar para fora da janela do meu quarto e ver, lá no alto, a estátua de Nossa 

Senhora! Não era mais uma 

imagem; eu estava lá! 

As acomodações foram 
excepcionais.  Line e Deidre e, 
depois, com Doreen foram 
maravilhosas anfitriãs. Line não só 
nos fez sentir em casa, mas ajudou
-nos a sentir-nos em casa em Le 
Puy, sempre nos dando 
informações sobre a cidade, os 
costumes franceses e a vida no 
Centro Internacional, em geral. O 
Centro é tão acolhedor, silencioso 
e comfortável. Isto fez com que a 
estadia em Le Puy fosse extra 

especial. Bênçãos, Jeanne Marie Gocha.   

Foi um tempo repleto de graça, para mim, esta peregrinação na França. Como esta viagem coincidiu com 
meu Jubileu de Ouro, isto ajudou-me a relembrar o mistério do chamado que Deus me fez e me permitiu 
tocar suavemente as raízes de nosso carisma com novo olhar. Gostei demais de fazer parte de um grupo 
de peregrinos. Duas lembranças especiais se destacam. A primeira foi na Catedral de Le Puy quando nós 
ficamos todos de pé e cantamos a Salve Regina. Tive um sentimento profundo de conexão com Padre 
Médaille e nossas primeiras Irmãs. Fico imaginando se eles cantaram este antigo hino juntos? Enquanto o 
olhar de outros peregrinos e turistas se voltavam para nosso pequeno grupo, pensei: Fizeram, nossas 

primeiras irmãs, experiência deste olhar questionador de seus vizinhos: “Quem são estas mulheres?!” 

A segunda lembrança especial foi na antiga capela de São Miguel, que está no alto da “agulha” vulcânica.  
Lá, nós, peregrinas, renovamos nossos votos. Esta capela é do século VIII e foi construída no alto do 
monte, refletindo o eterno desejo do coração humano de encontrar e estar ligado à Presença de Deus. 
Hoje, meus votos expressam o profundo desejo de estar em união com a Presença Divina e, também, 
conscientemente, viver em união com minhas irmãs, com o próximo e com toda a criação. Mais uma vez, o 
olhar questionador dos outros turistas/peregrinos, enquanto renovávamos nossos votos, me uniram às 

primeiras irmãs que viveram esta vida no meio de olhares interrogadores e cheios de admiração.  

Estar no Centro Internacional era um contexto que juntava as antigas raízes de nosso carisma e a 
vivência moderna de nosso carisma de uma maneira visível e concreta. Nós vivemos e servimos, hoje, 
não apenas em pequenas vilas como nossas primeiras irmãs, mas agora vivemos e servimos numa 
realidade mundial, onde a conectividade e um sentido crescente da rede de vida nos chamam a uma nova 
realidade.  O Centro acolhe peregrinas, irmãs e companheiras das Irmãs de São José, de todo o mundo, 

dando testemunho desta nova realidade. Danielle Bonetti 

Uma das mais memoráveis experiências, para mim, foi a renovação de nossos votos na Capela São 
Miguel, lá no alto. Este é meu Jubileu de Ouro e foi uma ligação com a longa história de fidelidade ao 
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retornar a nossa fundação inicial. Também, caminhar pelas ruas de pedras arredondadas e sentar na 
“cozinha”, novamente, relembrou-me a fidelidade de Deus durante a caminhada, estando conosco 
enquanto servimos as necessidades atuais. Eu sempre terei uma conexão mais forte e mais ampla com 

todas as Comunidades Josefinas que hoje existem no mundo. Mary Anne Rodgers 

Meus dias em Le Puy e no Centro Internacional São José permanecerão comigo, em meu coração, para o 
resto de minha vida. Foi um grande privilégio caminhar nas ruas onde nossas primeiras irmãs andaram e 
visitar as igrejas onde elas celebraram!... mesmo após ter subido o Saint Michel!!! Aqueles dias me 
encheram de profunda gratidão pelo chamado a ser Irmã de São José! A hospitalidade e a acolhida no 
Centro tornaram claro, para mim, o dom de quem nós somos e o que somos chamadas a ser!! Aqueles 
três dias foram dias de verdadeira comunidade e Amor ao próximo, que é o que somos umas às outras e 

também para o mundo de Deus! Obrigada! Ellen Spellman 

Que alegria foi estar lá e caminhar pelas ruas que nossas irmãs andaram. Libby Costanzo 

A experiência mais significativa ao meu coração, para mim, em Le Puy, foi rezar onde Madre Saint Jean e 

suas irmãs rezaram. Aquilo foi uma experiência fantástica e que sempre guardarei. Maureen Donofrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Julho)  Congregação de S. José – Irmãs e Associados 
(LLPPs) em peregrinação… todos sorridentes!    

(Julho)  Os membros mais novos das Irmãs de São José de Lyon 
que participaram de uma sessão em Lyon, vieram em 
peregrinação ao Centro e aos lugares de origem em Le Puy. Um 
grupo muito vibrante de mulheres que tocaram nossas vidas aqui 
no Centro, assim como elas foram tocadas mutuamente. 
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Patricia St. Louis, CSJ (Congregação das Irmãs de S. José do Canadá), Apresentadora do Retiro de 
Pintura Contemplativa partilhou suas reflexões: Este retiro ofereceu tempo para pintura e tempo para 
peregrinação; tempo para o silêncio e tempo para partilha do coração; tempo para o descanso e tempo 
para subir ao topo de Saint Michel, a Notre Dame de la France e a caminhada nas ruas de Le Puy. Foi um 

tempo que ajudou a trazer as experiências de peregrina à quietude, através da arte... 

Era nosso desejo de, através da pintura, buscar a essência de nossas experiências que requerem 
confiança e coragem, não diferentes das qualidades requeridas de Madre Saint Jean e de nossas seis 
primeiras Irmãs. A quietude despertada pela pintura era meditativa e logo atraía a história pessoal de 
nossa agraciada evolução. Participantes da França, Austrália, Canadá e Nova Zelândia enriqueceram o 
grupo e, inclusive, com uma rica variedade de idades e experiências de vida. Associados, mulheres 
religiosas e homens penetraram no carisma e na herança de Mary McKilop da Austrália; enriqueceram 
nosso desejo de CSJs de refletir, novamente, sobre nossa história e como nós mesmas estamos, 
diariamente e criativamente, questionando a melhor forma de passar adiante nossa herança e carisma “a 

pessoas de todas as idades”. 

Locais significativos em Le Puy incluíram a primeira Cozinha, a Catedral e os rendeiros. Pelo final do 
retiro, tomamos um dia para visitar a sepultura de Madre Saint Jean e a Sala de Memória, em Lyon. 
Ficamos estupefatos ao ver a magnífica beleza da Basílica de Fourvière, bem como as centenas de 
pessoas sentadas em silêncio, contemplando a beleza e a energia das belíssimas paredes de arte em 

mosaico, enormes pinturas e esculturas. 

A arte foi sempre usada para expressar o inexpressível, por isso meu desejo de fazer um retiro desta 
natureza para entrar profundamente em nossos sentidos e fazer a ligação com nossa história CSJ. A 
prática da criatividade e da arte, descobrindo o Divino, é o trabalho da alma que sentiu reverência ao 
longo de toda a história, e em nosso retiro, em nossa simples maneira pessoal. A Basílica de Nossa 
Senhora de Fourvière é um notável edifício que as melhores  pessoas puderam criar, para louvar e adorar 
seu Deus. Elas desenharam sob a imaginação dos artistas. Criaram imagens originais, assim como nós 
mesmos estivemos fazendo ao deixar-nos mover pelo Espírito e pintando a partir do coração de nosso 

retiro. 

O tecer, juntamente com pintura e retiro, no Centro Internacional na França, tem sido uma maneira de 
encher o coração para abraçar o local de nossos fundadores e de nossa abençoada evolução. O desafio 

Retiro de Pintura 

Contemplativa   
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agora é continuar acordada através da criatividade, a linguagem da alma, que nos fortalece para mudar a 

consciência e entrar na dança com nosso ser, o mundo e o cosmos em mudança.  

Hun Do, participante do retiro, partilhou: Participar do retiro com pintura permitiu que me encontrasse e 
partilhasse a vida, a nível pessoal, com Irmãs de outros ramos. Havia Irmãs da Austrália, Canadá e Le 
Puy e duas Associadas Josefinas do Canadá. Nunca teria pensado num “retiro com pintura”! Minha 
curiosidade me levou lá e achei que foi como uma luz, que surgiu do apelo de nosso capítulo, de ‘abraçar 
possibilidades emergentes’. Deve um retiro restringir Deus somente às Escrituras? Deve o silêncio ser 
observado, quando, às vezes, durante um retiro silencioso poderíamos conversar interiormente mesmo se 
exteriormente não o fazemos? Este retiro me convidou a uma nova consciência do Deus criativo, que está 
dançando através de nossas mãos, da tinta, da água e de vários outros meios usados sobre o papel! 
Enquanto pintávamos, nós, as retirantes, meditávamos sobre este processo da dança, e Deus nos uniu 
em nossa partilha no final de cada dia. Não nos dá este processo nova energia e nos cura, e nos prepara 
para uma vida mais contemplativa com consciência profunda de Deus? Meu coração bateu alegremente 
quando aprendi o ditado de Padre Médaille: “Eu amo o amor e deixo o amor amar através de mim”. É 
assim que as Irmãs em Le Puy e os outros ramos das Irmãs de São José, inclusive nós, somos chamadas 
à comunhão com toda a criação hoje. Estamos todas em unidade quando amamos o amor e deixamos o 

amor amar através de nós!  

 

 

 

 

 

 

Erin McDonald, noviça da Congregação de São José, partilha: ... “ Enquanto andava pelas ruas estreitas 
e coloridas de Le Puy, em agosto passado, fiquei imaginando se aquelas primeiras mulheres sonharam 
com o futuro; sobre as futuras gerações de mulheres que carregariam sua herança como portadoras da 
tocha do nosso carisma. Ao visitar a cozinha original e ao ficar de pé debaixo da árvore onde nossas 
irmãs foram martirizadas, tive um sentimento profundo de conexão com o longo fio de mulheres que me 
precederam  e um sentimento de esperança para as mulheres e homens que ainda existirão. Cada uma 
de nós é como uma estrela cadente, um relâmpago momentâneo de luz no céu da noite, carregando o 

carisma para o futuro. 

 

(Final de Agosto – início 
de Setembro) 
Comunidades do 
Pequeno Projeto com Ir. 
Rosemary O´Toole, 
Irmãs de São José do 
Canadá. Com grande 
alegria, as participantes 

abençoaram o Centro! 

(Agosto)  O Mundo do 
Avesso e Invertido  - Os 
Conselhos Evangélicos para 
a Missão CSJ no Mundo 
Atual – com Ir. Cristina 

Gavazzi (Chambéry)  
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A experiência de minha peregrinação a Le Puy oportunizou-me uma mais íntima compreensão de nossa 
fundação, de nossa história, do panorama que formou nossos primeiros membros, e maior compreensão 
de nossos votos. Ir. Cristina Gavazzi, CSJ, Irmã de São José, italiana, orientou nosso programa 
internacional de uma semana... uma experiência partilhada com Irmãs de São José de todos os cantos do 
globo. Juntas, discutimos, rezamos e fomos desafiadas pela Carta Eucarística de Padre  Jean Pierre 
Médaille e como esta carta se relaciona com nossos votos hoje. ... Embora tivéssemos  vindo de muitas 
culturas diferentes e com experiências diferentes de viver os votos, descobrimos como nosso grande 

amor de Deus e o amor ao próximo nos unem a todas.  

Para mim, a graça desta experiência de noviciado, em Le Puy, foi de poder fazer a experiência íntima da 
vida de nossas primeiras Irmãs, ao mesmo tempo que tocava no meu interior as vidas de nossa vibrante 
comunidade global de Irmãs. Como grupo multicultural e de várias gerações de peregrinas CSJ, 
compartilhamos nossos corações e nosso chamado de levar o grande amor de Deus ao nosso mundo 
ferido e fragmentado.  Enraizada em nossa história e reanimada para o futuro, esta experiência 
confirmou, para mim, meu discernimento contínuo com a Congregação de São José. Ligada ao fio de 
nossas antecessoras, rezo para que eu tenha coragem de levar este fio ao desconhecido, mas 

esperançoso futuro. 

 

 

 

 

 

Foi com as palavras repetidas deste canto que 12 de nós, de diversas partes do mundo, “voltamos para 

casa” e iniciamos nossa caminhada juntas, recentemente, em Le Puy. 

Aprofundando nosso Coração Global foi um programa realizado de 12 a 23 de setembro. As doze 
participantes vieram do Peru, Índia, Japão, Madagascar, Canadá e Estados Unidos. A idade das 

participantes variava dos 41 aos 84 anos! 

Ao longo de cada dia, houve tempo para 
reflexão, oração e partilha, para 
apresentações adicionais e muita 
conversa maravilhosa durante as 
refeições. Tudo era traduzido em inglês, 
espanhol e francês. Mary McGlone 
(Carondelet – Saint Louis) foi a tradutora 
para o espanhol e Simone Saugues, de Le 

Puy, traduzia para o francês.  

Dedicamos dois dias do programa para 
visitar os lugares que, com seu profundo 
significado da história de nossa 
Congregação, tocaram nossos corações. 
Os locais sagrados que visitamos em Le 

Puy incluíram a primeira cozinha, a catedral, a Igreja do Colégio, o Rochedo São Miguel, o centro da 
cidade e a árvore que agora está no lugar onde duas das nossas irmãs (e muitos outros) foram 
guilhotinados. Fomos também para fora de Le Puy, para Bas-en-Basset, Monistrol e Lyon, onde visitamos 

“Onde? Oh, Onde? Onde está meu coração? 
Onde; oh, onde; oh, onde está meu coração? 
Onde está meu coração? 
Volta; oh, volta; oh, volta para casa...” 

“Where Is My Heart” by Sara Thomsen (“Onde está Meu Coração” de Sara Thomsen) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ln-p2LSR1STnEM&tbnid=27hUe21ZBqflPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftaniamarieartist.wordpress.com%2Ftag%2Fspiritual-retreats%2F&ei=TyMGU4P2EIiSyAH1mYCYCg&bvm=bv.61725948,d.aWc&
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a Casa Mãe, o quarto de Madre Saint Jean Fontbonne, 
sua sepultura e a Basílica de Fourvière. É claro, nós 
também tivemos tempo para ir às lojas de rendas e de 

chocolates! 

Foi uma grande alegria estarmos unidas à querida 
equipe do Centro Internacional durante o10º 
Aniversário desta instituição global! Ficamos felizes 
porque elas puderam, de vez em quando, fugir para 
seu quarto, enquanto nós rezávamos, partilhávamos 
histórias de nossas fundadoras e nos divertíamos com 

algumas tradições culturais.  

O estar juntas ajudou-nos a perceber num nível precioso, profundo, quão difundido está o trabalho e o 
amor das Irmãs de São José no mundo. Peru, Japão, Kerala, Cleveland, Pittsburg e Madagascar não são 
mais apenas lugares no mapa, mas lugares onde duas Marias, Teresa, Glória, Isabel, Madeline, Grace, 
Shiji, Georgette, Rondro, Karen e Judith estão seguindo os passos de Jesus, de Padre Médaille e de 

Madre Saint Jean. Cada uma de nós deixou suas pegadas, únicas, nos corações das outras! 

Então, “onde está nosso coração?”  Isto ecoa nas batidas do coração de cada uma que carrega o carisma 
e a missão ao seu canto do mundo. E a casa? Nós somos testemunhas vivas de que, enquanto 
semeadas em Le Puy, nossa casa-José tem-se espalhado e criado raízes onde uma Irmã ou Associada 

de São José vive!  Sr. Judith Minear, Congregação de S. José, U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

(Outubro)   Eficácia da Missão: O 
Carisma Vivo nos Apostolado s CSJ    
com Ir. Dolores  Clerico, Irmã de S. 

José, Pennsylvania, USA.      
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(Outubro)  Grupo de Coordenação 

Global se encontra em Le Puy. 

(Outubro)    Que grande alegria acolher Irmãs, Associadas e amigos das Irmãs de São José de 

Boston, em sua Peregrinação às Origens.   

(Novembro)    Foi um prazer receber a “Tutelle de l´éducation” (A Tutoria da Educação) das Irmãs de 

São José do Instituto, no início de novembro. 

(Dezembro)  Vindas de St. Etienne, Jeanne, Lucie, Colette e Marie Ange, Irmãs de S. José de Lyon, 

acrescentaram muito à riqueza de nossa comunidade do Centro. 

Foi uma alegria receber pessoas ao longo do ano, entre as quais esteve uma Associada de 
Chambéry do Brasil, Maria de Fátima FARIA, em abril; Joan Filla, Laura e Kay de Saint Louis, em 
setembro; Susan Jasko e Pat Owen dos Estados Unidos, no final de setembro; e também, dos 

Estados Unidos, Carol Beever and Sheila Holly, no fim de outubro.  
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Centtro Inernacional São José 

Programas par 2015 

Mais uma vez, oferecemos a vocês um ano cheio de retiros e programas. Chamamos sua atenção a dois novos 
cursos. Nossas taxas foram ajustadas e incluem o número de dias/refeições que você fará no Centro mais o valor 
daquele programa particular (viagens de ônibus para lugares significativos, materiais, conferencistas, etc.). Cada 
pessoa poderá escolher o que é mais adequado ao seu orçamento dentro de uma certa quantia. Vejam que a taxa 
inicial é o valor mínimo do programa, enquanto que uma contribuição maior ajudará a cobrir a custo operacional e 

nos permitirá a ajudar pessoas que não têm meios para participar de um programa. 

Em segundo lugar, o Centro tem agora Equipamento para Tradução parcialmente financiado por generosa doação 
da Federação das Irmãs de São José do Canadá.  Este equipamento nos permite oferecer programas em 
diferentes línguas dependendo dos participantes. No ano passado, oferecemos tradução simultânea em duas ou 

três línguas em vários programas. 

Esperamos que a língua ou a questão financeira não sejam obstáculo para você participar. Para maiores 

informações, contate Irmã Line. 

NOS PASSOS DE NOSSO FUNDADOR: Peregrinação aos lugares de fundação das Irmãs de São José 

Inicia na Segunda-feira, 1º de junho, às 18h, com Jantar e termina após o Café da 2ª feira, dia 8 de junho 

Lugares a serem visitados: St. Flour—Le Puy en Velay—Monistrol—St. Etienne—Lyon. 

Uma peregrinação aos lugares: 

 Onde a Congregação CSJ deu seus primeiros passos iniciando com a intuição original de Padre 
Médaille; 

 Onde a Congregação CSJ foi restaurada após a Revolução Francesa com Madre Saiunt Jean 
Fontbonne; 

 Cada dia, as participantes terão seu tempo pessoal para oração, reflexão e partilha 

daquilo que viveram e fizeram experiência em nossos locais de origem das CSJ. 

Venha, também, em junho, para uma experiência inesquecível. 

Apresentadora:  Ir. Maria Cristina Gavazzi, Irmã de São José de Chambery, atualmente 
trabalhando na Equipe de Liderança da Província Italiana. É teóloga formada em Teologia 
Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É, também, Diretora 
Espiritual e orientadora de Retiro Inaciano, dando dias de recolecção, retiros, e programas de 

formação para a Federação Italiana das CSJs.    

Contribuição Sugerida: 625 a 750 Euros; Inscrição até 08 de maio de 2015 

 

RETIRO DIRIGIDO NO CORAÇÃO DE NOSSA FUNDAÇÃO CSJ 

Inicia com o jantar, às 18h de 20 de junho, e termina às 11h no dia 27, após nossa liturgia de conclusão. 

Você pode escolher um retiro de 6 dias, 7 dias ou 8 dias dentro da agenda acima. (Se você escolher um 
retiro de 8 dias, por favor, inscreva-se para um dia extra no começo ou no fim do tempo agendado.) 

Venha a Le Puy, o coração de nossa origem como Irmãs de São José, e ande, reflita sobre os caminhos que 
nossas primeiras Irmãs andaram e rezaram. Durante um retiro dirigido, a pessoa passa o tempo em silêncio, com 
Deus, a natureza, e tem, diariamente, um encontro de 30 a 45 minutos com um(a) Diretor(a). Guiada pelos 
Exercícios Espirituais, a Sagrada Escritura e nossas Máximas, você descobrirá o  desejo de seu próprio coração e 
o apelo a viver a missão hoje. Você irá em frente querendo viver plenamente o “mais” de ser parte da 
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Congregação do grande amor de Deus.  

Contribuição Sugerida: Para 6 noites: 300 a 450 Euros; 7 noites: 350 a 525 Euros; 8 noites: 400 a 600 Euros. (Os 

honorários estão todos incluídos: quarto e hospedagem, diretor espiritual, etc.) 

Diretores: 

 

 

 

 

 

 

Marie-Jean Pougheon, CSJ, Instituto das Irmãs de São José, de St. Etienne. 

Rev. William A. Clark, SJ,  Professor Associado dos Estudos Religiosos, Faculdade de Santa Cruz, Worcester, 

MA, USA 

Line Rioux, CSJ (Lyon, Província dos USA), da Equipe do Centro Internacional S. José. 

INSCREVA-SE até 1º de junho de 2015. 

 

SOLO SANTO: UMA PEREGRINAÇÃO DO CORAÇÃO: RETIRO DIRIGIDO 

no coração de nossa Fundação CSJ 

Início: Sábado, 28 de junho, às 18h com Jantar e Conclusão, às 11h, 2ª feira, 06 de junho 

Peregrinação é uma jornada ao lugar onde Deus manifestou sua bondade. Santo Inácio de Loyola incentiva-nos a 
voltar aos lugares de graça e consolação, para abrir-nos a novas graças. Quando fazemos uma peregrinação nem 

sempre conseguimos o que buscamos, mas sempre recebemos o que precisamos.  

Le Puy era terra santa até mesmo antes de nossas irmãs se reunirem, abençoadas pelos locais de peregrinação e 
de oração e pela própria Terra. Nós nos reuniremos todas as manhãs para uma oração orientada sobre nossa 
história primitiva e nossa espiritualidade e para tempo de silêncio. Todas as tardes, iremos a pé, como peregrinas, 
aos lugares sagrados em Le Puy: a Catedral de Nossa Senhora, Monte Saint Michel, Igreja do Colégio, a Praça do 
Mercado, os centros de renda, e a nossa primeira cozinha. Faremos uma viagem, de um dia, a Lyon para visitar os 

arquivos da Sala de Memória. Em cada lugar, teremos tempo para caminhar, refletir, escrever o diário. 

Le Puy, já desde muito tempo, é o ponto inicial do Caminho da Peregrinação a São Tiago de Compostella. Quem 

desejar pode reunir-se para ver o filme O Caminho, como reflexão noturna. 

Orientadora:  Kitty Hanley, CSJ  Kitty é Irmã de São José de Carondolet, 
Albany, Província de Nova York. Ela esteve em Le Puy com vários grupos e 
orientou retiros e conferências nas Congregações dos Estados Unidos e 

Canadá. 

Contribuição Sugerida: 640 to 750 Euros; Inscrição até 05 de junho de 2015 
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O RISCO DA FÉ: Um tempo de reflexão sobre nossos  

Textos Primitivos para nossa época 

Inicia na 2ª feira, 03 de agosto, às 18h com o Jantar e termina após o Café, na 2ª feira, 10 de agosto. 

Padre Médaille tem uma palavra a dizer-nos neste tempo de falta de fé, a fim de tirá-lo desta descrença e propõe 
um desejo de dar um caminho, uma jornada de reflexão, para incentivar a empatia, para criar uma ponte e uma 

profunda comunhão com quem participar. 

São meios para crer que é possível reabrir as mais belas páginas escritas por Padre Médaille, desde o começo de 
uma aventura como nosso Fundador. Ele se apresenta como um dom confiável para dizer-nos que não estamos 
sós arriscando viver e acreditar. A jornada começa com os Textos Primitivos, escritos na 
França na primeira metade de 1600, que constituem o centro de nossa experiência, para 
continuar através das páginas da Sagrada Escritura, o pensamento de alguns teólogos 

contemporâneos, e nos leva até os dias atuais. 

Apresentadora:  Ir. Maria Cristina Gavazzi, Irmã de São José de Chambery, atualmente 
trabalhando na Equipe de Liderança da Província Italiana. É teóloga formada em Teologia 
Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É, também, Diretora 
Espiritual e orientadora de Retiro Inaciano, dando dias de recolecção, retiros, e programas de 

formação para a Federação Italiana das CSJs.    

Contribuição Sugerida:  540 a 650 Euros; Inscrição até 10 de julho de 2015.     

 

 
RENASCIMENTO DAS COMUNIDADES DO PEQUENO PROJETO    

Começa no domingo, 16 de agosto, às 18h com o Jantar e termina com o Café, na 4ª feira, 
26 de agosto. 

Se você está sentindo o apelo de viver mais profundamente o jeito de vida descrito na Carta Eucarística, planeje 
em juntar-se a nós, em Le Puy, para uma experiência contemplativa de 10 dias. Rosemary nos orientará através 
de um novo comentário (100 pgs.) sobre o texto místico-profético da Carta Eucarística (J.P.Médaille, 1660). Pelo 
aprofundamento de nossa visão comum, esperamos que as animadoras continuarão e darão testemunho de, como 
é urgente, as comunidades do Pequeno Projeto manifestarem uma nova vitalidade por nossa igreja/mundo. 
O ritmo de cada dia seguirá a criatividade das moções do Espírito. Todas as manhãs nos reuniremos para oração 
contemplativa e ensinamentos interativos sobre a Carta Eucarística. Nossas tardes serão mais flexíveis e para 
movimento fora de casa, enquanto “circundamos a cidade com Amor”. Algumas poderão escolher as caminhadas 
guiadas pelo Puy: a primeira cozinha, os arquivos renovados, o Monte Saint Michel, a Catedral Nossa Senhora, a 
Igreja do Colégio, o Santuário de São José, as lojas de renda, a praça do mercado, etc.  Outras poderão escolher 
lugares de solidão para escrever seu diário, desenhar, ou fazer outra expressão criativa do Pequeno Projeto. Há 
uma viagem planejada, de um dia, a Lyon, para visitar os arquivos e a Sala de Memória. 

 
Orientadora: Sister Rosemary O’Toole, csj, é orientadora espiritual e educadora da fé de 
adultos que trabalhou na Casa de Oração Andar Superior, em Otawa, Canadá, durante 31 
anos. Rosemary criou e dirigiu o Curso Médaille on line. É membro das Irmãs de São José 
do Canadá (vizinhanças de Peterborugh). Esta será sua quarta sessão sobre as 
‘Comunidades do Pequeno Projeto’, em Le Puy. 
 
Contribuição Sugerida: 750 a 850  Euros 
Inscrição até 24 de julho de 2015. 
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EFICIÊNCIA NA MISSÃO: O Carisma Vivo nos Apostolados das CSJ 

Inicia no sábado, 03 de outubro, às 17h e termina no sábado, 10 de outubro, após o Café. 

Este programa oferece uma peregrinação, através de uma experiência de imersão no espírito original e na 
dimensão global do carisma e da tradição espiritual das Irmãs de São José, para  leigos colaboradores na missão. 
Se você está ligado(a) a um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José como 
administrador, funcionário, membro da direção ou benfeitor, este programa o levará a 
aprofundar seu conhecimento, a nutrir sua imaginação e a fortalecer sua convicção pela 
participação no movimento mundial que incentiva a união com toda a criação. A experiência 
de uma semana oferece um ritmo de palestras, participação interativa, oração e visita aos 

lugares históricos de Le Puy. Também está prevista uma viagem, de um dia, a Lyon. 

Apresentadora: Irmã Dolores Clerico, uma Irmã de São José da Filadélfia (USA), geralmente 
oferece oportunidade para aprofundar seu conhecimento do carisma e da espiritualidade das 
CSJ entre as Irmãs de São José, Leigos e Leigas do Pequeno Projeto (LLPP) e colaboradores 
na missão. Irmã Dolores é, atualmente, Diretora do Ministério da Espiritualidade, para sua 

congregação da Filadélfia.   

Contribuição Sugerida: 685 a 785 Euros; Inscrição até 04 de setembro de 2015.  

 

BIENVENIDA AL PUY PARA… 

Nosotras las acogemos también para peregrinaciones, retiros, visitas, descansos sabáticos; todo el año se pueden organizar 

individualmente. 

 Peregrinaciones acompañadas y visitas de personas solas o en grupos de varias lenguas. 
 Retiros personales con acompañamiento de un miembro del equipo. 
 Días de reflexión y sabáticos personalizados cerca de "la cuna de la Congregación". 

Escribirnos al centre.international@wanadoo.fr.  ¡Esperamos acogerlas/los pronto! 

 

VOCÊ SABIA?  

Le Puy en Velay, no dia 18 de outubro de 2014, quase 
venceu o Recorde Mundial do Livro Guinness (Guinness 
Book of World Records), quando um número de seus 
cozinheiros (chefs – especialistas em chocolate) fizeram 
juntos a obra-prima da maior torta de chocolate do mundo! 
Pesando 500kg, a torta era feita de bolo de chocolate, 
coberta com creme de chocolate e flocos com framboesa. 
Houve programações especiais, o dia todo, para celebrar 
esta ocasião. Podia-se provar a torta ou até comprar fatias e 
levar para casa como sobremesa especial.  Todo benefício 
foi doado à “Associação dos Narizes Vermelhos” (Association 
les Nez Rouges) – organização que ajuda as crianças 
hospitalizadas. Algumas de nós, também, saboreamos a 
torta.!!!!         

        HUM! 


