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Centro Histórico Vivo das Irmãs 

de São José 

Há algumas semanas, Eluiza e eu visitamos os Arquivos: Centro  
Histórico Vivo das Irmãs de São José. A linda organização entrelaça 
nossas Origens com os Eventos Eclesiais e Históricos ao longo dos 
anos. Estas três dimensões estão interligadas nas apresentações e  
cenografia. A cenografia é uma experiência interativa na língua à sua 
escolha (Inglês, Francês, Espanhol, Português e Italiano). É digna de 
nota, a apresentação da linha histórica que sobe ou desce, dependendo 

dos períodos altos ou baixos de nossa história da CSJ. 

 

 

 
 

Abraçando nosso passado …  

       Nutrindo o presente … 

                 Abraçando o futuro ... 
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Nós estamos lhe dando um “vislumbre”! Estamos felizes porque o Centro Histórico Vivo das Irmãs de São José 
estará aberto no fim de setembro, e a convidamos a visitá-lo. Venha e veja este espaço maravilhoso que oferece a 

oportunidade para descobrir nossa história, ao longo dos tempos, de maneira única. 

             Eluiza e Line 

(Cópia de uma carta do Pe. Médaille às Imãs) (Constituições Primitivas) (Outra carta de Pe. Médaille) 

A Afirmação da Missão do Centro Internacional São José:  

A Afirmação da Missão do Centro Internacional São José  diz: “Abraçando o passado, 

estudaremos e aprofundaremos o conhecimento de nossa história, tradição e  

espiritualidade, a fim de  assegurar a preservação de nossa ‘história’ para as futuras 

gerações. 

Nutrindo o presente, incentivaremos Irmãs de São José, LLPPs e leigos colaboradores 

no aprofundamento de sua compreensão sobre nossa missão e carisma; e o faremos num 

local internacional e com um enfoque global.  

Criando um futuro novo, interpretaremos nosso carisma à luz do mundo atual e,  

informadas com esta nova compreensão, ajudaremos a estabelecer meios para encarnar 

a oração ‘que todos sejam Um’, particularmente entre os jovens e nas áreas com  

necessidade de reconciliação.” 

Muitas Irmãs, LLPPs e parceiros na missão visitaram o Centro, neste primeiro semestre de 2016… e, cada  
pessoa, transformada pela experiência feita junto com outros e tendo visto os locais sagrados de nossas Ori-
gens… a Primeira Cozinha lembrando seis mulheres especiais e Pe. Médaille, a Igreja do Colégio, a Catedral e 
lembrando o Mons. de Maupas, andando pelas ruas do Puy, e algumas Irmãs visitando as Salas da Herança de 
Madre Saint Jean Fontbonne em Lyon… cada uma voltou para casa, a seu país e área de missão, para viver o 
carisma junto ao querido próximo com renovado zelo. Cada uma sentiu-se desafiada a viver e amar com mais  

profundidade, totalmente e de forma inclusiva.   
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Nós as acolhemos: 

(Março)  Sra. Carol Deshagette (Professora de Língua Estrangeira) e Ir. Kathleen 
Brabson, CSJ (Presidente)  da Academia  Mount St. Joseph, em Flourtown,  
Pensylvania, estiveram no Centro, enquanto os jovens ficaram hospedados nas 
famílias da “Assembleia Escolar  São Tiago de Compostella”. 
  

 
M. Michel Belledent, Diretor, deu as  
boas vindas ao grupo: É com muita 
emoção que os acolhemos em nosso 
estabelecimento, um lugar empolgado com a história da Congregação das 
Irmãs de São José… Chegou, finalmente, a hora de nos encontrarmos, de  
conversarmos, e de revivermos juntos a história de nossas pioneiras que tudo 
arriscaram para entrar no desconhecido de um Novo Mundo, animadas  
unicamente pelo desejo de servir os outros e O Outro.  

         

 
         
 

 

 

 

 
Em março, tivemos, 
também, a alegria de 
hospedar 16 membros  
da Associação São José, 
“Tutela” do Instituto  
São José.  
 
Aqui, eles estão 
aproveitando o café e a 
companhia de uns e 
outros:  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
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(25 de Abril)    Profissionais envolvidos nos 
Sistemas de Saúde São José, em Orange, 
Califórnia,  visitaram o  Centro  e se deliciaram com 
uma Festa de Vinho e Queijo e conversa: 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(30 de abril até 02 de maio)    Catherine Lowe, estudante e professo-
ra do Baton Rouge, Louisiana, EUA, que atualmente está trabalhando 
em  Rennes, França, ficou conosco durante vários dias. Ela trabalhou 
muitos anos com o  Baton Rouge Irmãs de São  José e, no ano pas-
sado, escreveu sua tese sobre o trabalho e a história delas. Foi um 
prazer ter Catherine conosco.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(04 a 06 de maio)  A Diretoria do 
Centro Internacional trabalhou 
bastante, buscando perceber o 
que é melhor para a continuidade 
do Centro. 



5 

 

(09 a 20 de maio)  O programa Diversidade Cultural para 
Orientadoras de Professas Temporárias, dirigido pelas 
Irmãs Janet Gagnon e Gloria Philip, foram  bênçãos de 
alegria em todos os cantos do Centro, vindas de todos os 
cantos do mundo. As Irmãs participantes vieram de:  Egito, 
Senegal, Itália, India, Estados Unidos, Buenos Aires- 
Argentina, México, Brasil, Burkina Faso, Ontario-Canadá, 
Casamance-África, Nava Jeevan-India, Bolívia,  

Pinherolo- Itália, Madagascar e Congo.    

Abaixo da foto do grupo, estão imagens mostrando as 
Irmãs no trabalho e na recreação fazendo a partilha através  

da dança e comida de sua Cultura. 
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(22 a 28 de Maio)   A Renda, ainda, não 
está Pronta - Com Ir. Jane Delisle, de 
Orange, Califórnia,  as Irmãs teceram 
juntas uma linda semana de reflexão 
sobre a essência do carisma, em 
resposta ao mundo em constante 
mudança e as necessidades de todo o 
povo de Deus. As linhas estão agora nas 
mãos das participantes em sua jornada 
para suas casas onde continuarão a 
revelar o grande amor de Deus. As 
participantes vieram de Burkina Faso, 
Nava Jeevan, Brasil, México, Tamul Nadu, Egito e Estados Unidos. 
Um grupo maravilhoso e muito alegre! 
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(30 e 31de maio)  A Universidade de 
Mount St. Mary, Califórnia, veio para duas 
manhãs de Apresentação e, com alegria, 
partilhamos e conversamos  durante o 
jantar, no dia 31.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(07 e 08 de junho)   As Irmãs de São José de Cúneo, em  visita aos lugares significativos no Puy, numa 
peregrinação da CSJ, nos brindaram com sua alegria e presença. 

A Celebração de um 

aniversário! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(29 de Junho a 01 de Julho)   Olga 
Bonfiglio  e Marge Morath, de  
Michigan, EUA, nos agraciaram com 
sua presença, enquanto visitavam a 
cidade do Puy, incluindo a Primeira 
Cozinha com Ir. Simone.  



9 

 

(07 de julho)  As 
Irmãs de Lyon, 
vindas de várias 
partes do mundo, 
participaram de 
um encontro em 
Lyon e vieram 
passar um dia no 
Puy. 
  

Visitando a Primeira Cozinha… 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(18 a 20 de julho) Anita Kuroski, CSJ 
de Rochester, NY, sua irmã Melinda e o 
amigo Luke visitaram o Puy e nossa 
casa. Num lindo dia, aproveitamos para 
jantar fora de casa.  
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Mais visitants estiveram conosco . . . 

 No dia 25 de maio, algumas Irmãs (inclusive Kitty Hanley e Joan Lescinski, vieram conhecer o 
Centro) e colaboradores da Universidade de Ávila estiveram aqui para uma visita e tomamos um chá  

juntos. Foi muito bom passar um pouco de tempo com eles. 

 No dia 16 de junho, acolhemos, com muito prazer, Madeleine Bruning, Professora Associada de  
Enfermagem, da Universidade do Monte Santa Maria, de Los Angeles, Califórnia, para uma refeição e 
partilha. Ela estava visitando a cidade do Puy após participar de um colóquio na zona ocidental da  

França. 

 Aos 18 de junho, as Comunidades do Instituto São José, em Saint Étienne e Lyon, vieram para um 

dia de reflexão. Foi, realmente, uma grande alegria acolher nossas irmãs! 

 De 11 a 13 de julho, com alegria, hospedamos 5 membros, inclusive Irmã Marie Claire Berchet da  

Tutoria de Educação e Formação de Lyon, que se encontraram no Puy para seu Jubileu. 

 

                                                             

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Ir. Joyce Murray 

Obrigada, Ir. Joyce Murray (CSJ, no Canadá), por sua ajuda  
durante a temporada de 14 de maio a 14 de junho e, por sua 

presença, atendendo as necessidades dos hóspedes do Centro. 

  Todas as suas realizações sejam abençoadas! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Uma visita à Haute Loire 

Irs. Odile, Eluiza e Line, no dia 16 de julho, sábado, fizemos 
uma viagem às maravilhas da natureza de Haute Loire.  
Visitamos Bigorre, uma das últimas cidades com telhados  
de palha em seus chalés. Também estivemos no Ecomuseu 
de Bigorre, localizado em dois chalés cobertos de sapé, 
onde nosso guia nos ajudou a conhecer, um pouco, a vida 
do início do Século XX e nos mostrou a arte de fazer os 

telhados de sapé. 
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▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Depois, no Puy . . . 

Depois, no Puy, Line encontrou dois patos amigos 
enquanto passávamos a Ponte Tordu 
(a ponte em curvas). A rocha com formato de  
coração está no começo da ponte. 
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 Venha ao Puy…  

 Visite os Arquivos : o Centro da História Viva das Irmãs de São José…  

 Ande onde nossas primeiras Irmãs caminharam…               

 Reflita, Reze na Primeira Cozinha e no Quarto de Madre Saint Jean Fontbonne… 

E MUITO MAIS! 

                               

 

 

 Em 2017 . . . . 

Aprofundando nossos Corações Universais 

04 de junho, domingo, a 15 de junho, quarta-feira. 

 

O Coração de uma Mãe, a Vida de uma Santa Mulher 

domingo, 18 de junho a 25 de junho, domingo. 

 

Solo Sagrado: Uma Peregrinação do Coração. Um Retiro Dirigido 
no coração de nossa Fundação CSJ 

Sexta-feira, 30 de junho, a sexta feira, 07 de julho. 

 

Contemplando e Vivendo a Carta Eucarística no Mundo de Hoje 

Quarta-feira , 09 de agosto, a quarta-feira, 16 de Agosto 

 

Unidade Radical: Um Pequeno Projeto com o Grande Projeto de Deus 

Terça-feira, 29 de agosto, a quarta-feira, 06 de setembro 

 

Eficiência na Missão: O Carisma Vivo na Missão CISJ 

sábado, 23 de setembro, ao sábado, 30 de setembro 

 

Peregrinação a nossas Origens CSJ 
Segunda-feira, 09 de outubro, a segunda-feira, 16 de outubro. 

 

Entre no Site do Centro Internacional São José: www.centreinternationalssj.org 
para mais informações sobre programas e retiros  e para  Inscrições.  

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 


