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Anunciando Nossos Programas de 2019! 

A segunda metade da temporada foi muito intensa com vários 
programas, grupos e pessoas que vieram ao Centro em  
peregrinação, para retiros, encontros e para dar um olhar para 
nossas raízes. Irmãs de todo o 
mundo, inclusive as Noviças 
das Congregações francesas 
de Chambéry e do Instituto  
estiveram entre nós. Também 
recebemos muitos leigos que 
estão envolvidos como  

associados, voluntários e profissionais em 
ministérios das Irmãs de São José. Toda esta 
diversidade cultural e atividade espiritual 

acabaram tornando-se uma interessante e enriquecedora 

experiência para todos os participantes.  

Portanto, é tempo de preparer-se para o próximo ano, e esta 
edição de nossa revista irá ajudá-la. Estamos  
anunciando nossos programas de 2019, que incluem dois 
novos e entusiasmantes programas: um sobre o uso dos  

arquivos e o outro sobre as Duas Trindades. 

Enquanto isso, o Advento, o Natal e o Ano Novo estão  
próximos. Nós do Centro, rezamos para que todos sejam 

movidos por este tempo de amor, de esperança e de alegria. 

Abraçando nosso passado …  

           Nutrindo o presente …                        

     Abraçando o futuro ...  
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Retiro:  A Graça sob o Fogo: Vivendo o Grande Amor em Tempos de 

Turbulência–28 de agosto a 06 de setembro  

 

Irmãs de Baden, Brentwood, Canadá,  
Lyon e Rochester participaram de um 
retiro dirigido por Janet Mock. As Irmãs 
refletiram e rezaram sobre o privilégio e o 
chamado a viver o Carisma e a  
espiritualidade das Irmãs de São José, 
redescobrindo sua força de encarnação 

num mundo faminto de grande amor. 

O retiro esteve baseado nas seis virtudes 
centrais de nossa espiritualidade CISJ. 
Todos os dias iniciavam com a Oração  
da Manhã e uma reflexão de Janet Mock 
sobre uma das principais virtudes e sua 
relevância no mundo de hoje. As  
participantes tinham o tempo restante do 

dia para rezar como cada uma desejasse. Todas as noites, o grupo se reunia para a oração da noite e a 
Partilha do Estado do Coração. O dia todo era passado em silêncio, inclusive durante o café da manhã e o 
almoço. Porém, foi permitido às Irmãs conversarem e contarem histórias durante o jantar. 

Eficácia na Missão – 22 a 29 de setembro 

Dezesseis leigos e três tradutoras participaram do Programa “Eficácia na Missão”, dirigido pela Ir. Dolores 
Clerico. Os participantes eram de seis países: Brasil, Canadá, França, Índia, Itália e Estados Unidos. As 
tradutoras foram: Ir. Ivani Maria Gandini (Português), Ir. Maria Cristina Gavazzi (Italiano) e Ir. Simone 

Saugues (Francês). 

O programa Eficácia na Missão oferece a leigos colaboradores na missão uma peregrinação e, também, 
uma experiência de imersão no espírito original e uma dimensão global da tradição do carisma e da  
espiritualidade das Irmãs de São José. Inclui LLPPs com um ministério fundado pelas Irmãs de São José, 

como administradores, membros de direção, membros de equipe ou apoiadores. 
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Peregrinação às nossas Origens CSJ – 22 a 30 de outubro 

Ir. Line Rioux,  ex-membro da 
equipe do Centro, veio ao Centro 
para, com Ir. Eluiza, conduzir 
quatro Irmãs - três da Argentina 
e uma do Senegal, numa 
“Peregrinação às Nossas  
Origens CSJ”. Ir. Mary McGlone 
(USA) foi a tradutora. Em Le 
Puy, as Irmãs visitaram a  
Cozinha, o Centro da História 
Viva, a Catedral de Notre Dame 
do Puy, a Igreja do Colégio e a 
Árvore dos Mártires. Elas  
visitaram, também, Saint Flour, 
primeiro lugar de missão de  
Pe. Médaille, bem como lugares 
relacionados a Madre Saint John 
Fontbonne: Bas-en-Basset (local 
de nascimento), Monistrol 
(sua primeira missão), St. Didier-en-Velay (local onde ficou presa durante a Revolução Francesa), e Lyon 
(Casa-mãe que ela construiu) e sua sepultura. A peregrinação foi entremeada com palestra, reflexão, 

partilha e oração. 

Edson e Cristina 
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 Pôr-de-sol visto do  

 Saint Michael 
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Noviças de Chambéry Fazem Peregrinação a Le Puy 

11-16 de julho 

Três Noviças e sua Mestra junto com duas Irmãs de Primeira 
Profissão das Irmãs de São José de Chambéry (França) 
vieram ao Puy, este mês, para uma peregrinação de cinco 
dias. Ir. Annie, Mestra de Noviças da Índia, acompanhou o 
grupo em um novo programa de noviciado que expõe as Irmãs 
na França e à cultura francesa durante seu ano canônico. As 

Noviças se encontraram, inicialmente, na Índia. 

Além do estudo, oração e solidão do noviciado, as noviças 
estiveram aprendendo o francês – e estão se saindo muito 
bem. Todas elas falam inglês e suas línguas regionais nativas. 
As Noviças chamam-se Savita, Sapna e Nirmal. Anna é do 
Vietnã. Nos últimos nove anos, ela morou na Noruega e, 
atualmente, está estudando Serviço Social. Jayarani é da 

Índia e professora do curso elementar. 

As Irmãs andaram por toda a cidade visitando os locais que são especiais para as Irmãs de São José. 
Subiram os três montes – Saint Michel, Notre Dame e Saint Joseph – e não se cansaram. Tiveram 
também oportunidade de celebrar o dia 14 de julho, feriado nacional da França, que foi encerrado com 

foguetes, música e o espetáculo noturno das luzes.  

Houve um dia em que fizeram uma refeição especial com fusão de comidas indianas e vietnamitas de 
carne de galinha, vagens de feijão, um prato de tomates e arroz. Em seu  último dia no Centro, elas 

fizeram chapatti, que combinou bem com as sobras do nosso fornecedor, a Cozinha Central.  

 

 

 

 

 

 

 

(Da esquerda para a direita) Irmãs 
Jayarani, Sapna, Savita, Nirmal, Anna, 
e Annie 
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Carmen Villegas Rogers – 19-22 de julho 

 

 

Irmãs do Instituto  – 13-14 de agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitantes do Centro-Oeste dos EUA  – 7-10  de Setembro  

 

 

 

 

 

Enquanto visitava seus cunhados na Itália, Carmen veio passar alguns dias 
no Centro, pela primeira vez, para conhecer  Le Puy. É professora de 

francês e espanhol na Faculdade de Chestnut Hill na Filadélfia. 

Irmãs do Instituto da África visitaram Puy com várias de suas companheiras, Irmãs francesas.   
Visitaram a Cozinha e a Cenografia e, mais tarde, elas visitaram as Irmãs da Casa de Repouso São 
José (antiga Casa-Mãe das Irmãs de São José do Puy), que as receberam com lanche e refrescos. Em 

agradecimento, elas entoaram algumas canções. 

Eluiza (blusa vermelha, à direita) ofereceu uma 
turnê aos lugares históricos na Velha Cidade 
 do Puy.  

Josetta Wood (esquerda) de Michigan, associada 
da Congregação de São José, e sua amiga, 
Sandy Holm (direita) de Minnesota, fizeram uma 
parada em sua viagem pela França. Elas ficaram 
no Centro, andaram pela cidade, foram à Missa 
na Catedral, frequentaram restaurantes locais, e 

compraram rendas na loja da Martine. 
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Irmãs do Instituto fizeram um encontro no Centro – 6 de outubro  

 

 

 

 

Congregação de São José Vem a Le Puy— 11-17 de outubro 

Quatorze membros da Congregação de São José 
vieram em peregrinação a Le Puy. Guiados por 
Ir. Carol Crepeau, o grupo visitou a Cozinha, o  
Centro da História Viva, a Igreja do Colégio, e outros 
locais históricos. Depois, foram a Lyon, onde  
passaram alguns dias conhecendo a vida de Madre 
Saint Jean Fontbonne. Eles, também, foram  
conhecer Taizé. 
 

 

As Irmãs do Instituto se encontraram, com 23 Irmãs da área de Auvergne-Rhone-Alpes da França  
centro-sul, para partilhar sobre o Encontro de Verão do Conselho Apostólico. Elas se reuniram na Sala de 
Conferências do Centro. Embora tivessem agendado ficar um dia, elas foram eficientes em completar seu 

trabalho e partilharam uma alegre refeição de galinha guineana e legumes.  

Ir. Pierre Marie e Ir. Agathe  

John e Irène Coyle – 20 de outubro  

John e Irene estavam fazendo férias na França e pararam no 
Centro para uma visita. Irene foi religiosa da Congregação de 
Brentwood em Long Island, NY. John foi padre diocesano em 

Nova York. 
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As Irmãs da JPIC de Lyon se encontram no 

Centro – 01-09 de novembro  

 

 

 

 

 

Irmãs do Instituto Fazem uma Mini-Peregrinação 

16-18 de novembro  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Congregação de Lyon reuniu as Irmãs representantes de cada Província/Região/Setor que fazem 
parte da Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação(JPIC). Elas se encontraram para discutir sobre 
o mandato do Capítulo Geral, no ano passado, sobre a responsabilidade com a criação de Deus. Con-
vidaram Ir. Odile Coirier (1ª fila, à esquerda), Missionária Franciscana da França ocidental, para falar 
sobre o tópico. As nove Irmãs representantes que participaram do encontro eram da Burkina Faso, 
Egito, França, Índia, Irlanda e México. As quarto Irmãs do Conselho Geral estiveram também presentes 
incluindo Catherine Barange (França), Superiora Geral; Line Rioux (USA); Rosa Maria Oviedo (México); 

e Lilly Thockanattu (Índia).  

Uma comunidade do Instituto veio ao Centro para uma peregrinação de final de semana. Vieram também, 
duas Noviças deste ano, Laurence Deleuze e Nicole Faurite (direita) e outras Irmãs de várias idades,  
algumas das quais estiveram na liderança. As Irmãs visitaram a Cozinha, a Cenografia, Saint Michel e  

almoçaram junto com a equipe do Centro. A comunidade mora em Lyon, França. 
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A colheita da horta, neste ano, foi 
muito grande com quantidade de  
tomates e algumas abóboras. Na  
realidade, foi um milagre, termos  
colhido tanto. As muitíssimas chuvas 
e o frio de abril e maio atrasaram o  
plantio. A falta de chuva em junho e 
julho fez com que se duvidasse de 
colher alguma coisa. Entretanto, o 
dedo verde de Eluiza e a rega diária 
provou que, na adversidade, podia dar 
tanto quanto. Os tomates foram nossa 

alegria, e nossos hóspedes do outono puderam provar as deliciosas 

cerejas e saladas de tomates, também. 

Ir. Ann Letourneau, CSJ 
Participante da Peregrinação da Congregação de 
São José, 11-17 de Outubro de 2018 

"Fraternidade do Instituto 

das Irmãs de São José"  

21 de outubro  

Associaçao de Irmãs e leigas, todos membros 
da Familia Espiritual da Congregagação do 
Instituto São José na França.  Daremos mais 
informaçoes sobre esse novo grupo na  

proxima Newsletter. 

Colheita da Horta  
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Dos Arquivos à História 

29 de julho — 02 de agosto de 2019 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Retiro Orientado : A Graça sob o Fogo – Vivendo o Grande Amor 

em Tempos de Turbulência 

18 — 26 de agosto de 2019      

 

 

 

 

Apresentadoras : 

Irmã Catherine Louis: Louis foi a primeira Superiora Geral das Irmãs de São José 

do Instituto. Ela mora em Clermont-Ferrand, França.   

Irmã Nadia Boudon-Lashermes, do Instituto das Irmãs de São José na França. 

É formada em História e Geografia.  

Sugestão de Contribuição: 655 a 755 Euros (se pago em dinheiro) 

 675 a 775 Euros (se pago com cartão) 

Inscrição até 30 de junho de 2019 

Apresentadora 

Janet Mock, CSJ, é Irmã de São José de Baden, Pensilvânia, EUA. Trabalhou 
na educação, na formação, na liderança da Congregação, na pastoral  
comunitária e na Conferência de Formação de Religiosos e na Conferência das 
Lideranças das Religiosas nos EUA. Janet está, atualmente, envolvida no  

ministério de facilitação e de retiro, e mora em Aliquippa, PA. 

Sugestão de Contribuição: 655 a 755 Euros (se pago em dinheiro) 675 a 775 

Euros (se pago com cartão) 

Inscrição até 15 de Julho de 2019 
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Peregrinação às Nossas Origens CSJ 

28 de agosto a 4 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

A Renda Ainda Não Está Pronta – Oficina da Federação CISJ 

09 a 15 de setembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Eficácia na Missão : O Carisma Vivo nos Ministérios da CISJ 

21 a 28 de setembro de 2019 

Apresentadoras: 

Eluiza de Andrade, CSJ, é Irmã de São José de Chambéry, Província do 

Brasil. Faz parte da Equipe do Centro Internacional.  

Line Rioux, CSJ (Lyon, Província dos EUA), foi membro da Equipe do  
Centro Internacional durante cinco anos e, atualmente, faz parte do  

Conselho Geral das Irmãs de São José de Lyon. 

Sugestão de Contribuição: 555 a 655 Euros (se pagos em dinheiro) 575 a 

675 Euros (se pagos com cartão) 

Inscrição até 01 de agosto de 2019   

Apresentadora 

Jane Delisle, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Jane veio, muitas 

vezes, a Le Puy-en-Velay, com Irmãs e equipes dos Sistemas de Saúde de Orange. 

Sugestão de Contribuição: 655 a 755 Euros (se pagos em dinheiro)  675 a 775 Euros 

(se pagos com cartão) 

Inscrição até 01 de agosto de 2019. 

Apresentadora: 

Irmã Dolores Clerico é Irmã de São José da Philadelphia (EUA), com experiência  
nas áreas acadêmica, paroquial, diocesana e congregacional. Frequentemente,  
profere palestras, organiza oficinas e é facilitadora de retiros para Irmãs, LLPPs e  

colaboradores na missão nos Estados Unidos e, anualmente, no Centro Internacional. 

Contribuição Sugerida:  655 a 755 Euros (se pagos em dinheiro) 675 a 775 Euros  

(se pagos com cartão)  

Inscrição até 15 de agosto, 2019 
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A Atitude Profética da Relação : As Duas Trindades como 

Modelo do Amor Dinâmico 

19 a 25 de outubro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

  
 BOAS VINDAS A LE PUY 
 Oferecemos a você muitas oportunidades no Centro ao longo 

 do ano, inclusive : 
• Peregrinações guiadas 

• Visitas para Grupos 

• Visitas Individuais 

• Retiros Particulares 

• Dias de Reflexão personalizados 

Para mais informações ou para agendar algum tempo no Centro, passe um e-mail ao:  

centre.international@wanadoo.fr 

 

Apresentadora : 

Linda Buck, CSJ, é Irmã de São José de Orange, Califórnia, EUA. Ela atualmente, 
trabalha no ministério da Formação Inicial e é psicoterapeuta e diretora espiritual. 

Ela dá conferências nas áreas de teologia, espiritualidade e psicologia. 

Sugestão de Contribuição: 655 a 755 Euros (se pagos em dinheiro) 675 a 775 

Euros (se pagos em cartão) 

Inscrição até 15 de setembro, 2019 

Feliz Natal 

Feliz Ano Novo 

Equipe do Centro Internacional! 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

