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<< Um povo sem memória é um povo sem futuro. >> 
(Aimé Césaire) 

A Equipe do Centro Internacional São José e o Grupo de Coordenação Global, durante muitos anos, ao 
menos desde 2008, vinham refletindo sobre a preservação dos arquivos do Puy.  Em 2012, o Sr. Joseph 
Rogers chegou à porta do Centro Internacional, do qual ouviu falar ao visitar Le Puy.  Ele foi aluno das Irmãs 
de São José nos Estados Unidos e demonstrou um interesse particular sobre os arquivos das Irmãs. Irmã 
Claudette des Forges (EUA), membro da Equipe do Centro, na época de sua visita, mencionou-o, então, à 

Presidente da Diretoria do Centro Internacional, Irmã Valerie Van Cauwenberghe (Canadá).  

No outono de 2012, Ir. Valerie e o Sr. Rogers conversaram por telefone e ficou acertado que a  
Federação Canadense providenciaria fundos financeiros para comprar estantes, caixas para mapas,  
pedestal, restauração de 3 pinturas e um sistema software para uso de computador, etc. A quantia foi  
recebida e, desde então, Irmã Patrick Johnson, da Federação Americana das Irmãs de São José e  
Presidente da Diretoria do Centro Internacional, fez a mesma solicitação em 2013 e recebeu resposta 

favorável. 

Este maravilhoso projeto teve como enfoque: “A preservação dos Arquivos e condições para sua  
consulta”; e “Disposição dos Arquivos de forma atraente e de fácil acesso para atrair o público…” (Nadia BL) 
Foi usada tecnologia moderna e Cenografia de modo que cada visitante possa entrar na história.  

Esta história única de nossa Fundação está toda ela interligada com a história da Igreja na França e com a  

Abraçando nosso passado …  

            Nutrindo o presente … 

                          Abraçando o futuro ... 
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história da França ela mesma. Esta linda conquista foi apreciada e celebrada no dia 23 de setembro de 2016, 
com uma expressiva e profunda gratidão ao Sr. Joseph Rogers e à Fundação Anna-Maria Moggio, por sua 

generosa doação e pelo investimento do Instituto das Irmãs de São José, que tornaram esse projeto possível. 

Patty Johnson, da Federação Americana, descreveu a tarde da celebração:  

“Autoridades e amigos das Irmãs da área se reuniram com Irmãs de muitas Congregações para  

celebrar esta significativa abertura. 

Fomos acolhidas pela Ir. Monique Vallon, Superiora Geral do Instituto São José. Houve vários discursos  
reconhecendo o árduo trabalho do comitê do Instituto, que pensou e criou o conteúdo da cenografia, a  
extraordinária assistência técnica do Museufone, a companhia que construiu e instalou a tecnologia, e a  
generosidade e o compromisso do Instituto de partilhar seus documentos sagrados com o mundo. O  
Sr. Joseph Rogers, da Fundação Moggio, cortou a fita e, a seguir, os presentes foram convidados a visitar o 

museu. 

A maioria dos convidados ficou maravilhado pela complexidade, pelo uso da tecnologia e pela fascinante 
maneira de contar nossa história. Ir. Pauline Adampuklam, Superiora Geral de Annecy, falou sobre a  
importância de todas as suas Irmãs do mundo visitarem este tributo inspirador para nossa história. Duas  
professoras, Martine e Christine, que viemos conhecendo no passar dos anos, estavam contentíssimas  
enaltecendo o Centro e sua habilidade  de inspirar outras pessoas no carisma e história das Irmãs de São 

José. 

A tarde foi finalizada através de uma bela recepção com champagne, com delicadas iguarias francesas, que 
cada uma pode imaginar. É um lugar admirável e cabe, agora, a cada Irmã de São José, Associada, Agregê e  

Colaboradora na Missão inscrever-se na lista.” (Patty Johnson, Federação EUA)          

 

 
<< Irmãs Catherine Louis, Nilva (GCG), Nadia e Therese Chantal  (Irs. 
Catherine Louis, Nadia e Therese Chantal estiveram envolvidas na 

atualização dos Arquivos). 
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<< Irmãs Simone Saugues, Instituto,  Catherine Barange, 
Superiora Geral, CSJ Lyon, e Monique Vallon, Superiora 
Geral do Instituto São José. 

<< O Prefeito Michel Chapuis, de Le Puy en Velay, dirigiu-se ao  grupo; 

Frei Chamaly, Pastor da Paróquia dos Carmelitas nos fundos.  

^ Sr. Odile Gaillard, Institut S.J. Dirigindo-se ao povo; 

<< Valerie Cauwenberghe, CSJ in Canada (London)  

M. Laurent  
Wauquiez,,  
Presidence Regional 
dos 
Auvergne-Rhone-
Alpes  
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Sr. Joseph Rogers dirige-se ao grupo em francês e inglês.    

E a Festa . . . 

Cozinheiros Chefes do Restaurante Carolys: Sebastian e 

assistente 
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 “Nutrindo o presente, incentivamos as Irmãs de São José, os Associados e  

Colaboradores leigos a aprofundarem sua compreensão de nossa missão e carisma;  

e faremos isso num local internacional e com um enfoque global.”  

(de nossa afirmação sobre a Missão) 

No decorrer dos meses de 2016, todas estiveram engajadas e enriquecidas por cada pessoa que  
atravessou nossas portas e permaneceu aqui alguns dias. Nós acolhemos 211 pessoas que ficaram,  

ao menos, uma noite, e outros 123 visitantes dia. Vejamos alguns deles:  

De 06 a 13 de agosto, Dolores 
Clerico, ISJ (Filadélfia, PA – EUA) 
e os participantes do Programa 
Eficácia da Missão: O Carisma  
Vivo alegraram-nos e ao próprio 
grupo. Eles vieram de Baton 
Rouge, Louisiana;  Boston,  
Massachusetts; Waterville, Maine; 
Cleveland, Ohio e Toronto, Ontario.   

No Jazigo da Madre Saint Jean 

Fontbonne, em Lyon. 
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A Peregrinação a nossas Origens CSJ, este ano, teve tantos momentos especiais ao visitarmos os locais 
tão significativos para todos nós. De 22 a 29 de agosto, Eileen Sullivan (CSJ de Springfield,  

Massachussets) apreciou muito o tempo que passou em Le Puy… em Bas-en-Basset, em St. Didier… 

A família Dhunoo (Califórnia) esteve 
visitando Le Puy, por vários dias, e 
ficaram conosco no Centro. Que prazer 
tê-los conosco! 
 
 
<< Grace, Caroline with Tiffany,  
Gerald, David e Eluiza 

David e sua 

neta, Tiffany 

Todos Prontos??? 

Mãe (Caroline) 

e Tiffany  

Em St. Flour … as Irmãs  
Saint-Paul, Thérèse e  
Marie-Raymonde nos  
acolheram com carinho.  
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De 07 a 13 de setembro, a Congregação de  São José, com Ir. Carol Crepeau, veio em peregrinação … 

Visitando 
Bas en Basset 

Em Monistrol, , de novo, fomos acolhidas, 
carinhosamente, pela Comunidade. Aqui está 
Ir. Annick com Eileen 
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A mesa de José…  os peregrinos adquiriram  
alimentos do Mercado e prepararam esta bela e 
deliciosa coleção de iguarias francesas… 

19 a 21 de setembro, encontro do Comitê do Centro Internacional … 

Logo em seguida, o Grupo de Coordenação  
Global se encontrou de 22 a 25. 
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O programa A Renda Ainda Não Está Pronta, com Ir. Jane Delisle, enriqueceu o Centro com Irmãs de 4 
Congregações (Annecy, Carondelet, Chambéry, Lyon)  de 8 Países/Regiões (México, Sri Lanka, EUA, 
Brasil, França, Índia, Sul de Gales, Egito, e Burkina Faso). 

 

 

Naquele sexta-feira, as Irmãs da Congregação Italiana 
de Pignerolo vieram visitar os novos Arquivos… que 
prazeirosa surpresa e alegria para todas nós! Nossa  
Internacionalidade está em alta! 

e a Primeira Cozinha   Irmãs da Congregação Italiana de Pignerolo visitam os  
Arquivos…         
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Em outubro de 2016, durante 10 dias, hospedamos o segundo grupo do programa  Diversidade Cultural e 
Resolução de Conflitos, financiado pela Fundação Hilton. A equipe que orientou esses dias incluía: Janet 
Gagon, CSJ Lyon, Província de Maine, Marie Louise Ralisoa, da Congregação SJ de Aosta na Itália,  
missionária atualmente em  Madagascar, e Gloria Philip, CSJ da Argentina.  Vinte e três (23) participantes 
(todas responsáveis pela Formação) vieram da Argentina, Bolívia; Brasil (e Tanzania), Burkina Faso,  
Congo, Egito, Haiti, Índia,  Costa do Marfim, Madagascar, México, EUA, e Sri Lanka.  Elas representaram 
10 Congregações  (Annecy, Aosta, Argentina, Carondelet, Chambéry, Cuneo, Instituto São José, Lyon, 
São José de Pinerolo e St. Vallier). Outra Irmã de Madagascar (Cong. de Aosta), que devia participar,  
faleceu repentinamente de hemorragia cerebral, no dia anterior a sua viagem à França. Ir. Michelle, de  
43 anos, esteve presente em espírito, pois o grupo conservou sua fotografia e uma vela acesa durante 

toda a sessão.  

Nem precisa dizer que todas trabalharam muito, mas saíram enriquecidas de muitas formas. Elas estão 
prontas para facilitar o programa para suas Irmãs em seus países. Vejam as fotos abaixo; algumas fotos 
foram tomadas nas noites de apresentação de suas culturas. Uma beleza de diversidade que continua 

sendo uma bênção! 
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Jeanne Marie Gocha, CSJ da Albânia, NY, falou sobre: Juntas para doar a 
vida !  (Juntas por um grande amor.) Estas palavras são a última linha do  
refrão de uma canção, que eu não só a estive cantando, mas vivendo-a no 
Puy. Tive o privilégio de fazer parte de uma oficina sobre Diversidade Cultural 
e Resolução de Conflitos orientada pelo Grupo de Coordenação Global das 
Irmãs de São José e mantida através de uma doação da Fundação Hilton. 
Vinte e cinco Irmãs de 14 diferentes países se encontraram para uma oficina 
de 10 dias no local de origem de nossas Congregações, Le Puy-en-Velay, a 
cidade do peregrino. Juntas fizemos experiência de oração, da  
espiritualidade CSJ, e de assumir a comunicação não-violenta, a diversidade 
de cultura e a resolução de conflitos. Dramatizamos situações de vida  

comunitária, escutamos cantos e vimos danças que nos inspiraram e abriram nossos olhos às maravilhas 
das diferenças no presente da diversidade de culturas. Criamos laços como Irmãs através do canto, da 
dança, das refeições e partilha. Para mim, foi uma experiência de vida comunitária como nunca tive em 
meus 18 anos na comunidade. É uma experiência muito difícil de explicar em palavras, mas espero  
vivê-la no meu dia a dia daqui em diante. No dia 27 de outubro, iniciamos o caminho de retorno a nossa 
vida e missão em nossos países. Não éramos mais as mesmas mulheres de 10 dias antes. Nós 

estávamos unidas em espírito para a vida do mundo. 

Um Grande Obrigada a Dominga Zolet (CSJ do Brasil, atualmente morando em Chambéry)  

que generosamente nos ajudou como equipe para o grupo da Diversidade Cultural.  

 

 

Foi uma alegria acolher nossas 
Irmãs de Saint Etienne, junto 
com Ir. Martine do Conselho 
Geral do Instituto São José, nos 
dias 12-13 de novembro, que 
vieram para dias de reflexão. 

Sisters Catherine Denis, Marie 
Thérèse, Rose-Marie, Marie-
Monique, Marie-Jean et Martine. 

Ao longo dos meses também acolhemos outras pessoas: Sr. M. Alain Chausson (EHPAD) e Sr. Joel 

Jourdan da Tutela do Instituto São José, um cliente do nosso Centro. 

Foi, também, uma alegria, acolher a sobrinha de Ir. Eluiza, Andrea e seu esposo Carlos, e Laura, sua 
filha mais velha, de apenas 5 anos. Eluiza passou um tempo muito bom com eles  levando-os passear 

em Le Puy, Paris e Chambéry. 
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Alguns Fatos divertidos em Le Puy 

A Festa do mel… 
O Festival Annual do Mel acontece no início de outubro em Aiguille. Enquanto os apicultores (cuidadores 
de abelhas) preparam suas barracas com mel, pão caseiro com mel, etc, os “Vignards” andam com seus 
burros e cantando recolhem vegetais frescos que os jardineiros locais lhes dão. Nós do Centro sempre 
contribuímos com algo do nosso jardim. Depois, às 18h30, todos são convidados a tomar uma sopa  
deliciosa!  
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Festival Internacional de Balões com Ar Quente – 11 a 13 de novembro  

Acontecerá em 2017 

Planejamos um ano excelente para você! Veja as seguintes ofertas… 

Temos três retiros orientados,  vários programas e peregrinações planejados… todos incluindo visitas 
aos locais relacionados às Irmãs de São José. O “Centro da História Viva das Irmãs de São José”,  

aqui no Puy, está aberto. Será uma experiência que vai interessá-la, bem como informá-la 

e inspirá-la. É uma experiência imperdível! Comece a planejar sua viagem hoje! 

Acontecerá em Julho 2017:  a “Excursão da França”  
com duração de três dias.   
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Programas para 2017 . . . 

“Aprofundando Nosso Coração Global” 

Começa na domingo, 4 de junho, às 18h, e termina com o desjejum, na 4ª feira, 14 de junho. 

“Ter um coração global não é uma escolha para as Irmãs de São José. É quem nós somos.” (Carol Zinn, ISJ 

Filadelfia, EUA) Venham fazer parte da dança da Trindade” como Irmãs de São José! Apresentadoras: Janet 
Gagnon, CSJ (Lyon, Província EUA) e Gloria Phillip, CSJ (Argentina), ambas ex-superioras gerais, 

apresentarão uma perspectiva  mundial do norte e do sul. 

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

Começa no domingo, 18 de junho, às 18h, e termina no domingo, 25 de junho. 

Um retiro de 7 dias para Irmãs e Associados sobre a vida e missão da Madre Saint Jean Fontbonne na  
turbulenta França nos séculos XVIII e XIX. Todos os dias serão de aprendizagem, escuta, contemplação e 
partilha nos lugares geográficos onde MSJF viveu e estabeleceu a Congregação. “Buscaremos chegar tão 
perto quanto possível de MSJF para ouvi-la falar. Ela não deixou escritos, porque estava tão ocupada com 
a organização das Comunidades,…  mas quando falava às suas Irmãs, todas a escutavam.” Prepare-se e 
venha…  ouvir Madre Saint Jean… ! Apresentadora:  Irmã Janet Gagnon, CSJ, Congregação de Lyon 

(Província de Maine, EUA), conduzirá o retiro.   

Solo Sagrado: Uma Peregrinação do Coração: 

Um Retiro Orientado no coração de nossa Fundação CSJ  

Começa na 6ª feira, 30 de junho, às 18h, com o Jantar, e termina, às 11h, na 6ª feira, 7 de julho. 

Uma peregrinação é uma caminhada a um lugar onde Deus mostrou Sua graça. Santo Inácio de Loyola 
incentiva-nos a voltar aos locais de graça e de consolação, e a abrir-nos a novas graças. Quando fazemos 
uma peregrinação, nem sempre, recebemos o que buscamos, mas sempre recebemos o que precisamos. 

Apresentadora:  Kitty Hanley, CSJ, Irmã de S. José de Carondelet, Albany, Província de Nova York.   

Contemplando e Vivendo a Carta Eucarística no Mundo de Hoje    

Inicia na 4ª feira, 9 de agosto, às 18h, com Jantar e acaba na 4ª feira, 16 de agosto, após o desjejum. 

“Uma oportunidade maravilhosa de fazer a experiência do coração com os ensinamentos do Pe. Médaille, 
como os encontramos na Carta Eucarística. Este é, verdadeiramente, um documento tão relevante para a 
vida hoje.” … Com nossos corações místicos abertos à riqueza do texto original, nós nos sentiremos  
desafiadas a responder aos apelos do Espírito dentro de nós, e a seguir em frente com desejo e desafio 

novos. Apresentadora: Ir. Monica Hartnett, Irmã de São José de Annecy.  

 Unidade Radical: Um Pequeno Projeto no Grande Projeto de Deus   

Começa na 3ª feira, 29 de agosto, às 18h, com Jantar e termina na 4ª feira, 6 de setembro, após o Café.           

Venha fazer conosco um retiro orientado onde refletiremos e rezaremos, com o privilégio e o chamado a 
viver o carisma e a espiritualidade das Irmãs de São José, absorvendo sua força de encarnação num 
mundo faminto de um grande amor. Apresentadora: Janet Mock, CSJ, Irmã de São José de Baden,  

Pensilvânia, EUA 
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Eficiéncia na Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios da CSJ 

Inicia no sábado, 23 de setembro, 17h, e termina no sábado, 30 de setembro, após o Café. 

Este programa oferece uma peregrinação para colaboradores leigos na missão, oportunizando uma  
experiência de imersão no espírito original, na dimensão global do carisma e na tradição espiritual das 
Irmãs de São José. Se você colabora com um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José, como 
administrador, membro da diretoria, membro do Conselho ou apoiador, este programa é para você!  

Apresentadora: Irmã Dolores Clerico, Irmã de São José, Filadelfia, Pensilvânia (EUA)  

Pieregrinação a Nossas Origens CSJ  

Inicia na 2ª feira, 9 de outubro, com Jantar, e termina após o Café, 2ª feira, 16 de outubro.  

Você está procurando uma experiência mais profunda com Deus, que é, basicamente, buscar paz, 
alegria, amor e esperança? Por que não deixa suas ocupações diárias e se une a nós numa peregrinação 
para Irmãs de São José, LLPPs, Agregadas e Colaboradores/as na Missão? Esta peregrinação a ajudará 
a descobrir a presença ativa de Deus como aconteceu com nossas primeiras Irmãs, bem como a graça 
que moveu Pe. Médaille e o Bispo de Maupas a aceitar e a promover estas primeiras mulheres. E que, 
agora, quer conduzir você a sentir a presença ativa de Deus em sua vida. Venha fazer conosco esta 
inesquecível experiência, em outubro! Facilitadoras: Eluiza de Andrade, Irmã de São José de Chambéry, 

Província do Brasil e Line Rioux, Irmã de São José de Lyon, Winslow, Província de Maine, EUA. 

Entre em nosso website para mais informação, valores e inscrição. 

As brochuras de cada programa podem ser baixadas e distribuídas.  

www.centreinternationalssj.org 

A formatação do Boletim é feita por Kathleen Robbins, Irmã de São José no Canadá, London Site. 

Que as Bênçãos de Alegria, Saúde, Paz e Amor sejam abundantes… 

Feliz Ano Novo  

http://www.centreinternationalssj.org

