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hospedar Irmãs Americanas que visitavam a França. Passa-

mos um tempo de muitas brincadeiras e risadas devido à 

complexidade da língua. Os anos passados em Paris foram de 

muita riqueza para mim. Eu gostava de história e esta se 

abria diante de meus olhos nos monumentos históricos, nas 

igrejas, e nas caminhadas que fiz ao longo do rio Sena. Mas, 

eu sentia saudades das montanhas de Velay.  

 Em 1980, preparei minhas malas e 

fui para Dunières, onde estive 16 anos. 

Pediram-me para assumir  a direção de 

uma escola primária com 340 alunos. O 

começo foi difícil, porque não conhecia 

bem o nível primário; entretanto, o 

Espírito Santo e a graça do momento 

me ajudaram a superar os obstáculos. 

Várias vezes, as Irmãs de Saint Vallier 

vieram a Dunières para visitar a 

comunidade mais antiga da Congregação. 

 Em 1994, com grande alegria, participei da fundação do 

« Instituto », a fusão de  7 congregações locais. Foi-me pedi-

do, então, de ser a facilitadora junto a nossas Irmãs idosas 

morando em Jalavoux, um centro de convalescência. Não me 

entristeci ao deixar Dunières, porque ia quase voltar ao Le 

Puy. Durante aqueles anos, testemunhei a transformação da 

antiga Casa Mãe de Le  Puy num Centro de Repouso. Isto 

possiblitou que muitas Irmãs que moravam em Jalavoux 

retornassem a Le Puy. Fiquei numa pequena comunidade, 

fazendo trabalhos apostólicos e ajudando a Cruz Vermelha. 

Foi durante este tempo que o Centro Internacional foi funda-

do. Tivemos muitos bons momentos com os membros de di-

versas equipes e continuamos a fazê-lo atualmente. 

 Eu pensava que tinha feito as malas pela última vez! 

Bah! Outra transferência! Para acomodar o aumento do 

Centro de Repouso, nossa pequena comunidade foi 

distribuída – “Diáspora”. Moro em Saint Paulien(São 

Paulino), uma região muito agradável, onde se encontra a 

natureza a dois passos da casa. Estou numa comunidade bem 

simples de 8 Irmãs. Fazemos parte de várias atividades 

paroquiais, e me sinto muito feliz neste ambiente. Estou bem 

próxima a Le Puy,  cidade onde nasci. Assim estou bem 

perto de muitas Irmãs e alunas do lugar. Elas se encontram 

comigo na cidade, dizendo: “Você certamente é Irmã Marie 

Chantal!” Há muitas lembranças no fundo do meu coração! 

Este é o tempo de render graças a Deus, a Nossa Senhora do 

Puy e a São José por me terem guiado e conservado durante 

minha longa vida. Que eu possa agradecer-lhes por toda a 

Eternidade!”          ~ Marie-Chantal Gallet 

                                         

    

 “Meu nome é Marie-Madeleine. Nasci                                  

em Le-Puy, em 1921. Quando eu tinha                                         

4 anos, tornei-me aluna das Irmãs de São                               

José, permanecendo em sua escola até me formar com 18 anos. 

Tenho tantas recordações bonitas daqueles anos! As Irmãs me 

deram aula durante todo o tempo. De acordo com a lei de 1905, 

elas usavam trajes civis, num estilo apropriado. Em 1940, as 

Irmãs tiveram licença de voltar ao seu hábito tradicional. 

Encontrei em “Querida Casa” (hino da escola do pensionato 

São José) tudo o que um jovem coração e um espírito aberto 

precisava: atenção e afeição, uma excelente preparação 

acadêmica complementada por uma sólida formação na fé que 

influenciou toda minha vida. Pelo testemunho de três Irmãs, 

eu senti o chamado de me entregar completamente a Cristo 

através da Vida Religiosa.  

     Entrei no Noviciado em novembro de 1940, na véspera de 

completar meus 21 anos. Saí sozinha aquela manhã, para 

evitar as lágrimas e as respostas emocionadas de deixar a casa. 

Éramos 17 postulantes, numa época difícil. Estávamos na II 

Guerra Mundial e tivemos que suportar as porções diárias de 

pão, polpa de frutas/legumes e nabo sueco.  Nossa Mestra de 

Noviças era rígida; apesar disso, nós gostávamos muito dela. 

Tomamos o hábito aos 18 de maio do ano seguinte e, de acordo 

com a fórmula da recepção daquele tempo, o Bispo recitou: 

“Você não mais será chamada Marie-Madeleine, mas será 

chamada Irmã Marie Chantal”. Fui enviada a dar aulas e, ao 

mesmo tempo, continuar meus estudos. Eu gostava de lecionar 

e me trouxe alegrias com o passar dos anos. 

     1968 foi um ano de transição 

desde a educação até a administra-

ção da comunidade. Fui nomeada 

superiora da Casa Mãe, com  a res-

ponsabilidade de coordenar mais 

de 45 Irmãs de todas as idades. 

Inicialmente, senti-me muito so-

brecarregada; contudo, estávamos 

estudando a sabedoria do Vaticano 

II que deu à Vida Religiosa um 

sopro de ar fresco!  Em 1977,    

pediram-me que dirigisse nossa 

comunidade em Paris. Enquanto 

estive em Paris, tive a alegria de  



Nutrindo O Presente…  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

   

 Nossa “fonte comum” 

    Dezoito Irmãs de 

Chambéry de nove países se 

encontraram em Le Puy e 

foram para a Savoia como 

parte de um seminário 

histórico visitando os 

primeiros lugares comuns – 

fundações especiais na 

França e em todo o mundo. 

A peregrinação do 

seminário, “De Chambéry 

ao mundo,” começou em Le 

Puy, indo para Saint Flour, 

onde o “Pequeno Projeto” 

iniciou quando Padre 

Médaille lhes deu uma regra 

de vida para um pequeno 

grupo de mulheres que 

desejavam consagrar –se a 

Deus, permanecendo abertas 

a várias formas de serviço. O 

grupo do  Seminário visitou 

também Monistrol, rezou e 

refletiu na igreja onde Madre 

Saint Jean  resistiu aos 

revolucionários, bem como em 

Saint Etienne, onde ela 

reconstituiu a congregação e 

recebeu as “Filles Noires,” 

entre as quais estava Madre 

Saint Jean Marcoux, 

fundadora das Irmãs de São 

José de Chambéry.  
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Chambery celebra 200 anos! 

 

     "Pergunte onde está  
 o boa estrada, os 
 caminhos bons… 
 ande três, e você  
 encontrará repouso 
 para sua alma."         
               

   ~ Jeremias, 6, 16 

          2012 marca o 100° aniversário das Irmãs 

de São José de Orange (USA). Entre as muitas 

bênçãos esteve a oportunidade de fazer uma 

peregrinação e andar nas pegadas  de seus 

fundadores. Mary Ann Huepper, csj, escreve : 

« As graças da caminhada foram evidentes em 

cada passo e que serão levadas para casa  por 

todos os que participaram».  

Orange, California, celebra100 anos!  

  Noticias del Centro Internazionale   

 Irmãs Brasileiras da Província de Porto Alegre 

peregrinaram até nossa “fonte comum”. Teresinha 

Pegoraro comenta: “Nós preparamos bem esta nossa 

visita para poder beber da rica história de Le Puy e tudo 

o que esta linda cidade guarda da nossa história. 

Agradecemos a Deus e a nossas muitas Irmãs que 

ajudaram para que esta peregrinação fosse possível.” 

                  Peregrinos do Sistema de Saúde São José, da 

Califórnia, USA, visitaram o Centro Internacional. Na 

primavera de cada ano, o SSSJ oportuniza « uma ex-

periência de peregrinação » onde « parceiros no cuida-

do » conhecem a história e o carisma, fazendo conex-

ões com a realidade do cuidado da saúde, hoje. O obje-

tivo é dar continuidade ao ministério da cura de Jesus 

na tradição das Irmãs de São José de Orange. 



  Criando um Futuro Novo. . . Programas do Centro Internacional 2012-2013 
 Comunidades do Pequeno  

Projeto Renascendo               

(Carta Eucarística Revisada) 
 

Início : Tarde de 1° de junho, 

2013, concluindo na manhã de 10 

de junho, 2013. Inglês/Francês. 
 

Início : Tarde de 14 de junho, 

2013, encerrando na manhã de 24 

de junho de 2013. Inglês/Espanhol. 
 

Assessoria : Rosemary O´Toole, 

CSJ (Otawa, Canadá) 
 

Será uma experiência contempla-

tiva baseada no texto profético-

mistico da Carta Eucarística (J. 

P. Médaille, 1660). Através de 

uma visão profunda e partilhada, 

os participantes serão alimentados 

e capacitados a organizar peque-

nos grupos(bolsos) de comunidade 

« em toda a igreja » (C.E.) O rit-

mo de cada dia inclui a Eucaristia, 

oração contemplativa, partilha do 

coração, ensinamentos interativos 

e excursões guiadas a pé em Le 

Puy e seus arredores.  Inscrição 

até 1° de fevereiro de 2013. 

Eficiência da Missão: 

O Carisma Vivo nos 

Apostolados das CSJ 
 

Início : Tarde de 22 de 

Setembro, 2012, concluindo na 

manhã de 29 de set., 2012.  

Inglês 
 

Início : Tarde de 1° de outubro, 

2013 ; conclusão : Manhã de 8 

de outubro, 2013. 

Inglês/ (língua) a ser 

determinada pelas incrições. 
 

Assessora: Dolores Clerico, ssj 

(Philadelphia, USA) 
 

Este programa oferece uma 

peregrinação para associados e 

parceiros leigos no apostolado, 

para fazerem  uma experiência de 

imersão no espírito original e na 

dimensão global de nosso carisma 

da CSJ. Se você for um líder leigo 

que assumiu responsabilidade em 

trabalhos organizados pelas Irmãs 

de São José, este programa o 

ajudará a aprofundar seu 

conhecimento, alimentar sua 

imaginação e fortalecer sua 

convicção de levar a missão em 

direção ao futuro. A experiência 

de uma semana oferece um ritmo 

de oração, participação interativa, 

e visitas a lugares históricos em 

Le Puy, incluindo um dia de 

visita a Lyon.  Inscrição por e-

mail até 1° de maio, 2013.  

 

Ampliando o Coração do Mundo 
 

Início : Tarde de 03 de agosto de 

2013, concluindo na tarde de 12 

de agosto, 2013. Inglês/Francês 
 

Início : Tarde de 19 de agosto, 

2013, Concluindo na tarde de 28 

de agosto, 2013. Inglês/Italiano. 
 

Assessoria : Janet Gagnon, CSJ 

de Lyon (Província de Maine), 

Gloria Philip, CSJ (Argentina), 

sessão com Carol Zinn, SSJ (PA, 

USA), via Skype. 
 

Olhando através das lentes de 

nossa história e herança e tudo o 

que nos tornamos,  as Irmãs 

refletirão sobre onde estamos 

hoje e onde ainda deveremos ir. 

A agenda inclui diálogo, reflex-

ão, liturgia, anotações no diário, 

música e auto-expressão, bem 

como partilha de histórias de 

nosso fundador/fundadoras. 

Inscrição  até 1° de maio de 

2013.  

     Sugestão de contribuição: 650 Euros – incluindo 

hospedagem, refeições e materiais, e 4 Euros de taxa anual para 

os membros. 

 Consulte www.centreinternationalssj.org para mais 

informação e para inscrição on line ou e-mail para suas 

perguntas ao centre.international@wanadoo.fr  

Tempo da mola no 
Centro Internacional... 
 

O « Pequeno Projeto »          
no Universo em Evolução 

 

Início : Tarde de 16 de julho, 
2013, concluindo na manhã de  
23 de julho, 2013.  Inglês/
Francês/Italiano 

Assessoria : Adaikalamary Ant-

honymuthu, SSJ de Lyon, Índia. 
 

Será uma experiência de peregri-

nação oferecida a mulheres da 

comunidade mundial de São José 

que professaram votos nos últi-

mos 20 anos. As Irmãs partici-

pantes de várias culturas do 

mundo, numa caminhada em 

conjunto pela nossa história e 

herança, partirão juntas para o 

futuro- « que todos sejam UM ». 

Inscrição: 1° de fevereiro, 2013.  
 

Seminário de Inverno de   
Formação para Educadores 

 

Início : Tarde de 26 de janeiro, 
2013, concluindo na manhã de    
5 de fevereiro, 2013.  

Apresentado pela Equipe do 

Centro Internacional (Le Puy) 
 

Este programa é um estudo de 

integração e reflexão sobre docu-

mentos originais das Irmãs de 

São José, ajudando os educado-

res a aplicar os valores e princí-

pios fundamentais das Irmãs de 

São José em seu respectivo am-

biente educacional. Inclui diálo-

go em grupo, tempo para reflex-

ão pessoal e para  anotações em 

seu diário, e visitas a lugares 

históricos de Le Puy. Incrição 

até 1° de outubro, 2012.  
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Irmãs de Lyon         

reavaliam sua vida à 

luz do Vaticano II. 
 

« Cinquenta anos mais 

tarde... e vemos as ver-

dadeiras revoluções 

doVaticano II !  E que 

tal, as nossas ? Como  o 

Vaticano II influen-

ciou nosso modo de 

viver ? Qual foi o espírito original ? De que forma o Vatica-

noII foi uma bênção em nossas vidas ? Que tal hoje ? O que 

me dá esperança ? Aonde ainda devemos chegar à luz do Va-

ticano II ?  Ao fazermos estas perguntas, escolhemos ir a Le 

Puy, berço da congregação,  do qual somos chamadas a ir ao 

encontro de toda a igreja e  todo mundo. No Centro Interna-

cional encontramos acolhida e um lugar para refletir e partil-

har umas com as outras...  e processar nosso fim de semana. »   
        

           ~ Catherine Fromager 

 

  Noticias del Centro Internazionale   
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