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Chega o carro novo do Centro 

Para ver o vídeo em nosso novo site, acesse o menu e clique em “Pressione Centro” 

 

Ovelha branca ba-ba 
 

Tivemos um pouco de agitação em uma tarde ensolarada de sexta-feira de junho, quando as ovelhas escaparam do pasto 

devido a uma falha na cerca que as cerca. Tivemos que perseguir as ovelhas de volta ao pasto. Estávamos muito ocupadas 

para tirar fotos ou vídeos, mas certamente parecíamos engraçadas tentando reuni-los. Um cordeiro separou-se do resto e 

tivemos dificuldade em levá-lo de volta ao pasto. A certa altura, Eluiza chamou o pastor enquanto eu induzia o cordeiro a 

voltar ao pasto. Ele estava assustado e confuso e sua mãe berrava por ele do outro lado da cerca. No entanto, ela 

claramente não sabia o que fazer por ele. Por fim, o carneirinho encontrou um lugar na cerca baixa o suficiente para que 

pudesse pular. Poucos dias depois, o pastor levou as quatro ovelhas (duas ovelhas e dois cordeiros) de volta para sua 

fazenda. Aguardamos seu retorno em maio próximo. 

A cada três anos, o Centro troca seu carro alugado. Em maio de 2020, estávamos 

esperando nosso novo carro, no entanto, o coronavírus o adiou até agosto. Temos 

novamente um Renault Captur, só que mais tecnológico do que o nosso carro 

anterior. Seus espelhos retrovisores dobram-se automaticamente quando o carro é 

desligado. Nas rodovias, se o carro ultrapassar as linhas da faixa, o volante 

automaticamente move o carro de volta para dentro da faixa. Os telefones 

celulares podem ser conectados e aparecer no painel - viva-voz e perfeitamente 

legal. As características deste carro estão se aproximando do "carro sem 

motorista", embora não esperemos ver essa tecnologia inovadora por alguns anos. 

 

Acabamos de lançar nosso novo site. Cindy Russell da e-Catholic foi nossa 

consultora e todo o nosso trabalho foi realizado através do Zoom. Obrigada, 

Cindy !! Várias outras pessoas também estiveram envolvidas neste projeto, e 

a elas agradecemos: 

• As tradutoras: Irmãs Simone Saugues (Instituto-França), María del Pilar 

Sordo Linares (Pepis) (Lyon-México), Maria Elisabete Reis (Chambéry-

Brasil) e Nicoletta Vanda (Aoste-Itália). 

• A Congregação Chambéry (França) que financiou o site. 

• Ir. Patty Johnson (EUA-Carondelet) que nos ajudou a encontrar nosso 

novo anfitrião e consultor (e-Catholic.com). 

• Ir. Loretta Manzara e Kathleen Robbins (Canadá) que ajudaram no design 

do site. 
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Cenas de verão 

 

 

Nossos sucessos com ‘testes de cozinha’ 

       Vegetais assados        Salada de tomate e mussarela 

 

 

         
Salada de taco    Peixe e pizza "alla francese" Arroz, cranberries, cebolas e avelãs 

  

Um dos nossos “passatempos” durante esta 

temporada sem convidados ou visitantes foi 

testar novas receitas interessantes. 

Experimentamos muitos pratos 

internacionais, incluindo chinês, tailandês, 

marroquino, do Oriente Médio, italiano, 

mexicano, francês e americano. Aqui estão 

as fotos de nossas melhores tentativas. Essas 

novas receitas esperam por você quando 

você retornar ao Centro !! 
 

 

Por que este dia é igual a qualquer outro? 
 

Temos estado bem, apesar da pandemia. Vamos à cidade com mais frequência e 
fazemos passeios aos domingos pelo campo, o que é um verdadeiro deleite 

depois de tanto tempo em casa. Embora nos sintamos mais confiantes ao sair do 

Centro, ainda temos muito cuidado ao usar nossas máscaras, usar desinfetante 

para as mãos e manter uma distância social segura das outras pessoas. Obrigado, 

São José, por nos cuidar e nos manter saudáveis. 

 

 

 

 

 

 


