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Feliz Dia de São José a Todos! 

Abraçando nosso passado …  

                   Nutrindo o presente … 

                                  Abraçando o futuro ... 

São José de madeira, 

na Igreja Santo André 

da Europa, em Paris. 
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Os Arquivos em Le Puy-en-Velay 

"Um povo sem memória é um povo sem futuro."  Aimé Césaire 

 

A origem do projeto 

Em 2010-2011, Ir. Odile Gaillard e o Conselho do Instituto pediu-me para assumir a responsabilidade  
pelos Arquivos de Le Puy-en-Velay , com a tarefa de reconsiderar sua organização uma vez terminado o 

trabalho maior.       

Enfocava dois aspectos:   

•  A preservação dos Arquivos e as condições para consulta dos mesmos.     

•  A disposição dos Arquivos mais atraente e de fácil acesso para acolher o público.                   

 

Cenografia 

Usando a tecnologia atual, pensamos em instalar uma Cenografia para facilitar que os visitantes 

conheçam nossa história e para dar-lhes oportunidade de fazer a sua experiência. 

Com Irmã Catherine Louis e Irmã Thérèse Chantal Charras, trabalhamos durante 2 anos (2012 a 2014) 
no desenvolvimento deste projeto. Estava claro para nós que era necessário apresentar uma intuição e 
seu desenvolvimento ao longo do tempo; uma intuição que suportou a passagem do tempo através de 

suas turbulências. 

Apresentamos uma sequência baseada no tempo, com 3 eixos: 

 Uma história geral: a história da França,  

 Uma história particular: a história da Igreja na França e   

 Uma história única:  a história de nossa Fundação.    

Este curso de eventos está “tecido” no Evangelho de Lucas e na “Carta Eucarística”. 

Nós usamos “acontecimentos cronológicos”, com precisão:      

 O que precede a fundação, o fim das guerras religiosas e, até 1994, quando a Congregação das 

Irmãs de São José do Puy se funde no Instituto das Irmãs de São José.  

 Considerando o espaço disponível e o grande número de pessoas que o visitariam, tivemos que 

pôr limites.         

Foi por esta razão que contatamos o Sr. Fortunier da Empresa “Museofone” em Saint Étienne, para  
implementar o trabalho. O projeto “permite à pessoa ver e ouvir”, isto é, à medida em que os visitantes 
viajam pela linha do tempo, são convidados a parar e escutar as passagens do Evangelho de Lucas e da 
Carta Eucarística. Para entrar totalmente nesta história, uma música suave enche a sala principal  

permitindo que a pessoa internalize o que vai descobrindo. 
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Preservação 

O outro aspecto importante que Ir. Edna McKeever (Irmã arquivista dos EUA) enfatizou é a preservação de 
certas peças da coleção, especialmente fotos e documentos antigos. Fizemos contato com vários estúdios 

de projetistas: 

 Madame Catrin, de Lyon, restaurou as fotos principais, a disposição das pinturas, especialmente 

aquela dos votos,  dando-lhe nova vida.  

 No Estúdio das Origens, em Bordeaux, a Senhora Sebin aconselhou-nos sobre os documentos 
que precisavam ser restaurados. O estúdio fez um excelente trabalho restaurando um bom número 

de documentos e fazendo cópias para proteger os originais. 

 

O grupo de Irmãs 

 

Detalhes da pintura “os Votos”, do século 

dezessete, depois da restauração. 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                         Jean Pierre Médaille 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

O projeto levou mais tempo do que se esperava. Mas seu trabalho está pronto, hoje, graças à doação 
generosa do Sr. Rogers e do investimento do Instituto das Irmãs de São José; nossa gratidão aos  
esforços de todas aquelas pessoas que trabalharam para tornar este espaço um lugar de memória, 

aonde podemos tirar elementos essenciais para construir nosso futuro.   

                                                                         N. B. L.  (Sister Nadia Boudon Lashermes, Institut of St. Joseph) 
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A Equipe do Centro Internacional se sente muito feliz por ter acolhido 

165 pessoas, vindas de 19 países e de, aproximadamente, 

15 Congregações, em 2015. Estas pessoas vieram da Argentina, Austrália, Brasil,  

Burkina Faso, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Haiti, Índia, 

Costa do Marfim, Itália, Madagascar, México, Nova Zelândia, Porto Rico, Romênia, 

Espanha, Tasmânia e Estados Unidos. Recebemos, também,  

outras 220 pessoas para um Dia de Visita. 

Como vocês poderão ver abaixo, a acolhida de nossos hóspedes no 2º semestre de 2015, fez com que todos 

guardassem grandes recordações e uma experiência de vida de nosso carisma que está vivo em todo o mundo. 

 

O Risco da Fé, com Cristina Gavazzi, CSJ (Chambéry, Provincia Italiana), convidou os participantes a 
refletir sobre os Textos Primitivos para os nossos tempos, com a ajuda da Sagrada Escritura e de  

teólogos contemporâneos.   

 

 

 

 

 

 

O Renascimento das Comunidades do Pequeno Projeto com Rosemary O’Toole, CSJ, Congregação de 

S. José no Canadá… foi um convite a viver a caminhada da vida descrita na Carta Eucarística.  

Ir. Vialard diz: Fiquei profundamente tocada ao 
entrar na primeira cozinha das Irmãs e pensei nas 
condições em que elas viveram. Fiquei atraída por 
sua humildade e simplicidade. Senti que as Irmãs 
se assemelhavam a Jesus que deixou sua  
natureza divina para assumir a natureza humana. 
Como Jesus, as Irmãs se entregaram a Deus com 
confiança. A riqueza das primeiras Irmãs foram 
sua fé ardente e seu amor de Deus e do querido 
próximo. Sua audácia e estilo de vida simples me 
tocaram. Isto me convida a seguir em frente com 

maior abertura, paz e confiança na Trindade. 

Ir. Lunda partilha: Minha maior alegria foi visitar 
a primeira cozinha, que nossas primeiras Irmãs 

deixaram como herança para todas as 

 

Dorothy, Eluiza e Line (atrás), 
Cristina e Craig (na frente; Craig, 
da Tasmania, juntou-se a nós … 

é uma alegria em pessoa!!) 
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Congregações de São José no mundo. Ao chegar neste lugar 
sagrado, tomei tempo para admirar cada um dos objetos que 
usaram conforme necessitavam.Nesta cozinha, descobri a 
grande simplicidade das Irmãs, sua humildade e seu amor a 
Deus e ao querido próximo. Em sua realidade financeira, elas 
descobriram maneiras de viver e de ajudar seus irmãos e 

irmãs em dificuldade. 

Fiz um momento de silêncio para meditar e dizer OBRIGADA 
a Deus por esta preciosa missão que Ele confiou a nossas 
primeiras Irmãs. Senti que a presença das Irmãs continua lá, 
e fui convidada a dar um passo extra na vida - viver na  

humildade e na simplicidade.  

Monique DeBaets, senhora leiga que mora em Ottawa, Canadá, 
partilha: Que presente maravilhoso é estar nesta cidade santa,  
dedicada a Maria, sob sua proteção, onde, mais uma vez, me encontro 
submersa nas fontes do Pequeno Projeto ...  atenta aos pequenos  
detalhes diários, escutando as necessidades no espírito do Pequeno 
Projeto!  Eu saio daqui cheia de gratidão e fortalecida no espírito pelo 

amor maternal de Nossa Senhora do Puy. 

Joanne Fantini visitou o Centro, em setembro, antes de fazer o  
caminho para Compostella. Foi uma alegria tê-la conosco durante  

alguns dias.   

Patty Johnson, Eluiza, Line,  
Joanne Fantini, e Michelle Beiter 

prontas para o jantar! 
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Grupo da Congregação de S. José, conduzido por Ir. Carole Crepeau, em peregrinação aos lugares 
significativos para as CSSJ. Foi uma alegria estar com este grupo animado. Elas prepararam a “Mesa de 
José” com tudo o que havia sido, cuidadosamente, escolhido e comprado no mercado próximo, no dia 

anterior. Foi uma festa! 

Os membros da Equipe Internacional 
do Centro encontraram-se em  
setembro: Nancy Sullivan (Canadá), 
Maria Goretti (Annecy), Odile Gailard 
(Instituto), Catherine Barange (Lyon), 
Nicoletta Vanda (Aosta, Itália), Ieda  
Tomazini (Chambéry), Monique Vallon 
(Instituto), Patty Johnson (St.Louis/
Carondelet), e Simone Saugue, nossa 

fiel tradutora do Instituto. 

Neil Edwards e Racy Diallo (professores na 

Academia Farheim, em Portsmouth, Inglaterra)  

Barbara e Christopher Hopper (amigos de Ir. 

Dorothy Pilkington) 

Mary e Don Sloper (que conhecem as Irmãs 

de São José há uns 70 anos)  

Todos vieram ao Centro e ao Puy, durante a 
semana de 16 a 21 de setembro. Foi uma 
bênção para nossa casa. Conversamos muito 

durante as refeições. 
Neil, Barbara, Line, Racy, Christopher, Mary, 

Dorothy e Don        
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A Eficiência da Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios das CsSJ este programa oferece uma  
peregrinação a parceiros leigos na missão, fazendo uma experiência de imersão no espírito das origens, 

na dimensão global do carisma e na tradição espiritual das Irmãs de São José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar do programa Eficiência da Missão foi uma oportunidade de viver uma experiência rica e transfor-
madora. Nós nos sentimos diferentes após o encontro. Vindos do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá, 
partilhamos diferentes pontos de vista, que nos enriqueceram muito, e fomos capazes de ver a história de 
nossas Irmãs como parte de nossas próprias experiências. Pela apresentação de Ir. Dolores Clerico,  

Mette Iversen e Kirsten Seifert da Dinamarca, 
que permaneceram conosco dois dias, em  
setembro, antes de partirem de manhã cedo, num 
dia muito ventoso, para o Caminho de Santiago de 
Compostella, estavam “muito contentes de terem 
feito esta peregrinação” e expressaram sua alegria 
de fazer a experiência do ambiente oferecido aqui 
no Centro. De nossa parte, sentimo-nos felizes por 

tê-los acolhido. 

Participantes vieram do Brasil, do Canadá e 

dos Estados Unidos . 
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fomos encorajados a assumir e viver a missão, e a ser uma presença junto ao próximo e com Deus.  
Nossos dons serão bem usados para perceber e ajudar todos aqueles em necessidade. O Centro  
Internacional é um lugar de acolhida e de paz; de escuta, à maneira das simples palavras de Jean Pierre 
Médaille: “Dirija a Deus seus desejos e deixe que Sua Vontade se cumpra em você”. Luiz Ribeiro Araujo  
(Vice-Diretor da Escola São José, Brasil)          

Foi um privilégio ter sido convidada a participar do programa Eficiência da Missão em Le Puy-en-Velay, 
junto com outras duas senhoras que, também, trabalham com as Irmãs de São José, em Toronto. Como eu 
trabalho junto com as Irmãs ativas na missão, tenho visto o carisma em ação. O programa me deu a  
linguagem para expressar a experiência do profundo compromisso que as Irmãs têm de acolher o querido 
próximo, e uma oportunidade de começar a entender a abertura de coração que faz com que cada pessoa 
seja acolhedora e comprometida sem distinção. Meu trabalho diário foi enriquecido e aprofundado ao  
continuar refletindo sobre a generosidade de coração, que inspirou as primeiras Irmãs, e que continua a 
animar nosso ministério. Leanne Kloppenborg (Administradora, Ministérios Fontbonne, Irmãs de S. José, 
Toronto) 
 
Enquanto o grupo da 
Eficiência da Missão estava 
reunido, o Festival do Balão 
com Ar Quente acontecia 
na cidade de Puy. Algumas 
imagens tomadas do  

Centro: 

   

 

 

 

Ex-alunas da  
Universidade Santa  
Catarina, de São Paulo, 
Minnesota, guiadas por 
Kelly Povo em sua  
viagem à França, 
pararam e jantaram  
conosco, no dia 25 de 
outubro. Foi muito  
divertido para todas! 
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A Equipe do Projeto, vindas de diferentes países, reuniu-se em Le Puy, a fim de desenvolver um 
currículo para uma série de cinco sessões de 10 dias para formadoras sobre a Diversidade Cultural e a 
Solução de Conflito, um projeto apoiado financeiramente pela Fundação Conrad N. Hilton. “O projeto foi 
desenvolvido como resposta ao que as lideranças mundiais das Irmãs de São José descrevem como sua 
maior preocupação, ajudar irmãs novas a se integrarem nas comunidades que estão se tornando,  
rapidamente, mais diferentes étnica e culturalmente”, disse Ir. Patty Johnson, Diretora da Federação 
Americana das Irmãs de São José. “Em alguns países, irmãs estão vivendo em comunidade com irmãs 
que são de facções étnicas que estão se guerreando e se matando umas às outras. Escrever um modelo 
de orientação não-violenta de conflito na sua vida comunitária é um desafio inédito e uma oportunidade 
de transformação em tempo”, disse Patty.(O artigo da Federação Americana, de 3 de dezembro de 2015, 
“As Irmãs de São José de todo mundo desenvolvem um Programa de Diversidade Cultural e de Solução 
de Conflito”.)  
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Fomos, também, agraciadas com as visitas de:  

A Comunidade de Valência do Instituto das Irmãs de São José veio para um tempo de reflexão, nos di-
as 25 e 26 de outubro, e a Comunidade de Saint Étienne do Instituto das Irmãs de São José esteve 
aqui, para dois dias de reflexão, de 5 a 6 de dezembro. É sempre uma alegria ter nossas irmãs conosco. 
Venham de novo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Como a Páscoa está logo ali, aproveitamos esta ocasião para desejar a ca-

da uma e a todas uma Páscoa linda e cheia de vida. Que vocês possam 

reconhecer a Ressurreição em muitos aspectos do dia-a-dia. 

As bênçãos do Senhor Ressuscitado estejam sobre vocês 

nesta Páscoa e sempre.    

 

 

Obrigada! 

Ir. Dorothy Pilkington, Irmã de São José de Springfield, Massachusetts 
(EUA), na gratuidade veio como voluntária ao Centro Internacional, de 
23 de agosto a 19 de outubro de 2015. Obrigada, Dorothy, por seu  
árduo trabalho e por sua presença junto aos nossos hóspedes.  

Desejamos  
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Centro Internacional São José 

Programas 2016 

 
Queremos convidá-la ao Centro Internacional e ao Puy, área de grande significado para  
as Irmãs de São José! Leia as ofertas de programas para este ano e não se deixe tentar 

apenas, mas inscreva-se e venha para cá. Sua experiência será inesquecível e a transformará 
profundamente para continuar vivendo o carisma e ir ao encontro do querido próximo. 

■  ■  ■  ■  ■ 

A RENDA AINDA NÃO ESTÁ PRONTA  
BInicia no Domingo, 22 de maio, às 18h, com o Jantar, e termina após o Café da Manhã, no domingo, 28 de 

maio 

Pelo poder do Espírito Santo, atuante em algumas mulheres em Le Puy-en-Velay, os corações se inflamavam com 
a presença de Deus que agia nelas e em suas experiências de extrema pobreza, de penetrante violência e de 
sufocante opressão. Um pequeno grupo de mulheres encontraram sua realização nos ensinamentos evangélicos 
do Jesuíta itinerante, Jean-Pierre Médaille. Deus estava presente no meio delas, agindo dentro delas e apaixonado 
pelo mundo em que elas viviam. Elas se reuniram como seguidoras de Jesus para tornar-se a comunidade do 
Grande Amor de Deus, as Irmãs de São José. 

Em cada geração, desde 1650, o Espírito Santo tem despertado a presença compassiva de Deus nos corações de 
mulheres no mundo, tornando possível adaptarem-se à graça fundante e beberem a essência do carisma em  
resposta à contínua mudança do mundo e às necessidades do povo de Deus. Seguindo seus passos, em  
Le-Puy-en-Velay, exploraremos e proclamaremos, mais uma vez, o poder transformador do carisma em nosso 
meio e para o futuro. 

Os peregrinos vão andar pelas ruas do Puy, visitar e rezar na Cozinha das Origens, na Catedral de Notre Dame, 
na Capela de São Michel, Nossa Senhora da França, na Basílica de São José da Boa Esperança, e, depois, ir a 
Lyon para conhecer as Salas de Memória e o túmulo de Madre Saint Jean Fontbonne. Através de projeções,  
música, oração e vários processos, os participantes poderão vivenciar a graça das origens, vivida pelas primeiras 
mulheres de São José, e descobrir a mesma graça que continua hoje. A Renda iniciada em 1650 não está  
concluída, ainda. Os fios estão, agora, em nossas mãos. Somos desafiadas a dar resposta à graça derramada em 
nosso mundo, revelando o grande amor de Deus  

 

 
 
 
 
 
 

 
■  ■  ■  ■  ■  

 

EMERGÊNCIA GLOBAL, DESPERTAR PESSOAL e o CARISMA DAS CSSJ  

BInício: 07 de junho, 3ª feira, com o jantar às 18h e término, ao meio-dia de 14 de junho  

Muitos escritores, pensadores, artistas e ativistas sentem que algo novo está emergindo entre nós, nesta época da 
história cheia de crises. Muitas de nós sentimos o mesmo, embora não tenhamos palavras para expressar isso. Em 
nosso encontro, nós enfocaremos como as diferentes culturas estão experimentando este fenômeno. Olhando para 

Apresentadora:  Ir. Jane Delisle, é Irmã de S. José de Orange, Califórnia, 
EUA.  Jane já esteve no Puy, muitas vezes, com Irmãs e Funcionários dos 

Sistemas de Saúde de Orange.  

Contribuição Sugerida:  600 a 700 Euros 

Inscrições até 07 de maio de 2016 (Quase completo) 
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alguns trabalhos na área da evolução da consciência, nós exploraremos como uma consciência desperta está  
afetando nosso modo de pensar sobre nós mesmos, sobre Deus e a oração, sobre a maneira que “fazemos” política  
e ativismo. Em outras palavras, em nossa escuta mútua no diálogo com grandes escritores de nosso tempo e os  
acontecimentos no mundo, nós tentaremos chegar mais perto da novidade do Espírito que deseja emergir através  

de nós e conosco. 

A semana incluirá visitas a locais significativos para as Irmãs de São José, tais como: a Primeira Cozinha, a Igreja do 
Colégio, a Praça do Martírio, bem como, as Salas de Memória da Madre Saint Jean Fontbonne, em Lyon. Estas  

experiências aprofundarão nossos estudos. 

 

 

                                                  

 

 

■  ■  ■  ■  ■ 

RETIRO DIRIGIDO NO CORAÇÃO DE NOSSA FUNDAÇÃO DAS CSSJ  
Inicia com o jantar, às 18h, no dia 19 de junho, e termina às 11h do dia 27, após a liturgia de  

encerramento. 

Você pode escolher um retiro de 6, de 7 ou de 8 dias, dentro da data acima. (Se você escolher um retiro de 

8 dias, por favor, faça sua inscrição para um dia extra antes do início da data acima. 

Venha ao Puy, o coração de nossas origens como Irmãs de São José e caminhe, reflita nas ruas nas quais   
nossas primeiras irmãs andaram e rezaram. Num retiro dirigido, a pessoa passa seu tempo em silêncio, com Deus, 
com a natureza e tem um encontro diário, de 30 a 45 minutos, com a Diretora. Orientada pelos Exercícios  
Espirituais de Santo Inácio, a Sagrada Escritura e nossas Máximas, você descobrirá seu desejo do coração e o 
apelo a viver a missão, hoje. Você continuará vivendo intensamente “o mais” de ser parte da Congregação do 

grande amor de Deus. Haverá possibilidade de Missa diária. 

■  ■  ■  ■  ■ 
 

SOLO SANTO:  UMA PEREGRINAÇÃO DO CORAÇÃO:  UM RETIRO DIRIGIDO no coração de 
nossa Fundação das CSSJ  
Inicia na 3ª feira, 26 de julho, às 18 horas com o Jantar e termina às 11h, 4ª feira, do dia 03 de agosto.  
Peregrinação é uma caminhada a um lugar onde Deus mostrou sua graça. Santo Inácio de Loyola incentiva-nos a 
voltar aos lugares de graça e consolação, a estar abertas a uma nova graça. Quando fazemos uma peregrinação, 

Apresentadora:  Margo Ritchie, Congregação das Irmãs de S. José no Canadá. Margo 
serviu como Superiora da Congregação durante 14 anos, vendo muitas mudanças,  
inclusive a união de três Congregações. Atualmente, ela continua seu serviço de direção 
espiritual e é assessor no Programa para novas Equipes de Liderança, com a Conferência 
das Líderes Religiosas. Entre outras coisas, ela trabalha com um pequeno grupo de uma 
paróquia que é responsável  pelo programa “O Importante é o Diálogo”.  

Contribuição sugerida: 650 a 750 Euros   Inscrição: até 21 de maio de 2016.                                                     

Diretora: Line Rioux, CSJ (Lyon, Província dos EUA), da equipe do Centro Internacional 
S. José. Nós as conservaremos informadas sobre os resultados da busca de um  
sacerdote como Diretor. Procure acessar nosso website. Outros Diretores, conforme  

a necessidade.   

Contribuição Sugerida:  Para 6 noites:  300 a 450 Euros; 7 noites:  350 a 525 Euros; 8 
noites: 400 a 600 Euros (Taxas já estão todas incluídas:  quarto e hospedagem, diretora 

espiritual, etc.). Inscrição: até 04 de junho de 2016.  
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nem sempre recebemos o que buscamos, mas sempre recebemos o que precisamos.  

Puy foi um solo sagrado, mesmo antes de nossas irmãs se reunirem, abençoado por locais de peregrinação e 
oração, e pela Terra mesma. Nós nos reuniremos, todas as manhãs, para uma meditação orientada sobre a história 
de nossa origem e a espiritualidade e, para um tempo de silêncio. Cada manhã, caminharemos como peregrinos aos 
locais sagrados no Puy: Catedral de Nossa Senhora, o Rochedo São Miguel, a Igreja do Colégio, assim como, a 
nossa primeira cozinha, a praça do mercado, e os centros de renda. Também passaremos um dia em Lyon para 

visitar os Arquivos e as Salas de Memória. Em cada lugar, teremos tempo para andar, refletir e fazer anotações. 

Desde muitos anos, Puy tem sido o lugar de saída para o Caminho, a peregrinação a Santiago de Compostella. 

Aqueles que desejarem podem se reunir para ver o filme O Caminho, como reflexão no anoitecer.  

 

 

 
 
 
 

 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

EFICIÊNCIA NA MISSÃO: O Carisma Vivo nos ministérios das CSSJ  
Inicia no sábado, 06 de agosto, às 17h e termina no sábado, dia 13 de agosto, após o Café da Manhã   

Este programa oferece uma peregrinação a leigos parceiros na missão, oportunizando-lhes uma experiência de 
imersão no espírito original, na dimensão global do carisma e da tradição espiritual das Irmãs de S. José. Se você 
estiver ligado a um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José, como administrador, pessoa do quadro de 
pessoal, membro da equipe, membro do conselho ou apoiador, este programa é para você! Venha aprofundar 
seus conhecimentos, nutrir sua imaginação e fortalecer sua convicção participando de um movimento mundial que 
visa à união com Deus fazendo com que todos sejam UM. A experiência de uma semana oferece um ritmo de  
palestras, de participação interativa, oração e visitas a locais históricos no Puy. Um dia de visita a Lyon também 
está incluída. 

  

 

 

 

 

 

 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

PEREGRINAÇÃO ÀS ORIGENS DE NOSSA CSJ   
BInicia na 2ª feira, 22 de agosto, com o Jantar e termina no dia 29 de agosto, 2ª feira, após o Café da Manhã    
  
Junte-se a nós numa peregrinação aos locais de grande significado para as Origens de nossas CSSJ, incluindo Puy 
(Primeira Cozinha, Sala dos Arquivos, Igreja do Colégio e a Praça do Martírio), Bas-en-Basset, Monistrol, Saint  
Didier, Saint Étienne (onde a Congregação foi restaurada após a Revolução Francesa), e Lyon (Salas da Origem de 
Madre Saint Jean Fontbonne e seu Túmulo). Durante a semana, ao fazerem a experiência dos lugares das origens, 

haverá também palestra, partilha, reflexão e oração. 

Apresentadora:  Kitty Hanley, CSJ  Kitty é uma Irmã de S. José de Carondolet, 
Albany, província de Nova York, EUA. Ela esteve no Puy com vários grupos e 

colaborou em retiros e apresentações nas Congregações dos EUA e do Canadá. 

Contribuição Sugerida: 650 a 750 Euros   Inscrição: até 09 de julho de 2016   

Apresentadora: Irmã Dolores Clerico, Irmã de S. José, Filadélfia, (EUA), regularmente, 
oferece tempo para aprofundamento do conhecimento do carisma e da espiritualidade 
das CSSJ entre as Irmãs de São José, os Leigos(as) do Pequeno Projeto e os parceiros 
na missão.  Atualmente, Irmã Dolores é Diretora do Ministério da Espiritualidade, em sua 

Congregação, na Filadélfia. 

Contribuição Sugerida:  650 a 750 Euros  Inscrição:  até 09 de julho de 2016.  
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Junte-se a nós em agosto para uma experiência inesquecível! 

. 

 

 

 

■  ■  ■  ■  ■ 

A RENDA, AINDA, NÃO ESTÁ PRONTA  

BInicia no domingo, 09 de outubro, às 18h com o Jantar e termina no dia 15 de outubro, sábado,  
no Café da Manhã 
Pelo poder do Espírito Santo atuante em algumas mulheres em Le Puy-en-Velay, os corações se inflamavam com 
a presença de Deus que agia nelas e em suas experiências de extrema pobreza, de penetrante violência e de 
sufocante opressão. Um pequeno grupo de mulheres encontraram sua realização nos ensinamentos evangélicos 
do Jesuíta itinerante, Jean-Pierre Médaille. Deus estava presente no meio delas, agindo dentro delas e apaixonado 
pelo mundo em que elas viviam. Elas se reuniram como seguidoras de Jesus para tornar-se a comunidade do 
Grande Amor de Deus, as Irmãs de São José. 

Em cada geração, desde 1650, o Espírito Santo tem despertado a presença compassiva de Deus nos corações de 
mulheres no mundo, tornando possível adaptarem-se à graça fundante e beberem a essência do carisma em  
resposta à contínua mudança do mundo e às necessidades do povo de Deus. Seguindo seus passos, em  
Le-Puy-en-Velay, exploraremos e proclamaremos, mais uma vez, o poder transformador do carisma em nosso 
meio e para o futuro. 

Os peregrinos vão andar pelas ruas do Puy, visitar e rezar na Primeira Cozinha, na Catedral de Notre Dame, na 
Capela de São Miguel, Nossa Senhora da França, na Basílica de São José da Boa Esperança, e, depois, irão a 
Lyon para conhecer as Salas de Memória e o túmulo de Madre Saint Jean Fontbonne. Através de projeções,  
música, oração e vários processos, os participantes poderão vivenciar a graça das origens, vivida pelas primeiras 
mulheres de São José, e descobrir a mesma graça que continua hoje.  

A Renda, iniciada em 1650, ainda não está concluída. Os fios estão, agora, em nossas mãos. Somos desafiadas a 
dar resposta à graça derramada em nosso mundo, revelando o grande amor de Deus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter formatting by Kathleen Robbins, Sisters of St. Joseph in Canada, London Site. 

Apresentadoras:   
Line Rioux, Irmã de S. José de Lyon, Província de Maine, EUA  
Eluiza de Andrade, Irmã de S. José de Chambéry, Província do Brasil 
 
Contribuição Sugerida:  550 a 650 Euros  
Inscrição até 06 de agosto.  

Apresentadora:  Ir. Jane Delisle, Irmã de S. José de Orange, Califórnia, EUA  

(veja o programa de 22 a 28 de maio)      

Contribuição Sugerida: 600 a 700 Euros  

Inscrição até 22 de setembro de 2016  

VISITE NOSSO WEBSITE:  www.centreinternationalssj.org PARA 

FAZER SUA INSCRIÇÃO para qualquer um dos Retiros ou Programas 

http://www.centreinternationalssj.org

