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Irmãs de São José ao Redor do Mundo 

As Irmãs de São José por 200 anos na Itália 

É com alegria e gratidão que no domingo, 17 de outubro, 

a Federação Italiana das Irmãs de São José celebrou em 

Turim o Bicentenário da chegada, em 1821, do Pequeno 

Projeto na Itália. 

 

As três primeiras Irmãs de Chambéry chegaram a Turim 

em setembro daquele ano, a convite da Marquesa Giulia 

di Barolo, que desejava começar a melhorar as condições 

de Borgo Dora, uma área degradada da cidade, com a 

ajuda e empenho de as Irmãs, em uma escola para 

meninas pobres. 

 

O início desta nova presença religiosa em Turim não foi 

fácil, mas com a ajuda da Providência e a colaboração de 

muitas pessoas, a primeira comunidade das Irmãs de São 

José na Itália cresceu e se abriu a novos serviços e 

atividades sempre a favor dos mais pobres, 

especialmente meninas e mulheres em dificuldade. 

 

Esta primeira comunidade deu origem à Congregação 

das Irmãs de São José de Torino, que agora faz parte do 

Instituto das Irmãs de São José, após a união em 2006 

com as Congregações de Novara e Susa. 

 

A Federação, celebrando juntas o Bicentenário da 

chegada do Pequeno Projeto à Itália, traçou as origens de 

todas as Congregações de São José presentes em nosso 

país e agradeceu a Deus por seu amor fiel que sempre 

acompanhou e sustentou o caminho de cada 

comunidade, indicou o caminho a seguir e, por meio de 

circunstâncias, pessoas e acontecimentos, abriu novas 

formas de serviço e atenção aos pobres. 

 

 

 

 

 

 
 

Este ano, as Congregações de Aosta e Cuneo também 

celebram um aniversário especial: ambas, embora em  

circunstâncias diferentes, nasceram em 1831 e estão 

comemorando 190 anos desde o seu nascimento. Quatro 

irmãs da Congregação de São José de Lyon fundaram a 

Congregação de Aosta. O bispo de Aosta pediu a Madre 

Saint Jean Fontbonne que disponibilizasse Irmãs para a 

cidade de Aosta e se dedicassem à educação das 

meninas. 

 

A Congregação de Cuneo nasceu por iniciativa do 

Cônego da Catedral de Cuneo que, desejando constituir 

uma comunidade de Irmãs dedicadas à educação das 

meninas pobres, acolheu nas instalações da paróquia 

cinco jovens da região que desejavam dedicar-se a Deus, 

a serviço dos pobres. Essas cinco primeiras Irmãs 

conheceram a espiritualidade do Pequeno Projeto por 

meio das Constituições de Lyon e se formaram a partir 

deste texto. 
 

A Federação Italiana das Irmãs de São José é atualmente 

composta pelas Congregações de Aosta, Cuneo, o 

Instituto das Irmãs de São José e a Província Italiana da 

Congregação de Chambéry que, desde julho deste ano, 

acolhe os Congregação de Pinerolo por um processo de 

fusão. 

 

A árvore do Pequeno Projeto, nascida em Le Puy en 

Velay em 1650, aos poucos, através das vicissitudes da 

história, foi crescendo e se enriquecendo com muitos 

ramos, um dos quais é o Pequeno Projeto na Itália. Um 

ramo que hoje tem 200 anos: deu tantos frutos e ainda 

poderá oferecer mais, porque tira a sua força do coração 

da Trindade e do dom da Eucaristia, para ser também 

instrumento de comunhão hoje, em nosso tempo. 
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“Uma casa para todos?” 
ENFIM, NOSSO MUNDO SE UNE PARA ENFRENTAR A CRISE QUE PODE DESTRUIR CASAS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE HABITATS. 

PARA A TEMPORADA DE CRIAÇÃO DESTE ANO, FOCAREMOS NA  
COP26 

O Reino Unido sediou a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática da ONU (COP26) em Glasgow, 

de 31 de outubro a 12 de novembro de 2021   

Os olhos do mundo estavam em Glasgow em novembro, quando líderes de 196 

países e cerca de 30.000 delegados chegaram à Escócia para uma mega cúpula 

ambiental. Eles deveriam ser acompanhados pela Rainha Elizabeth II, Papa 

Francisco e Greta Thunberg. A COP26 será a maior cúpula que o Reino Unido 

já sediou, incluindo líderes mundiais, especialistas, ativistas, jovens e 

funcionários do governo.  

 

O que a COP26 espera alcançar? 

Os países estão sendo solicitados a apresentar metas ambiciosas de redução de emissões para 2030, na esperança 

de chegar a zero líquido até 2050. 

 

Para cumprir essas metas, os países precisam: 

• acelerar a eliminação dos combustíveis fósseis, 

• desacelerar o desmatamento 

• acelerar a mudança para veículos elétricos 

• investir muito em energias renováveis. 

• proteger comunidades e habitats naturais.   

A COP26 trabalhará em conjunto para permitir que os países afetados pelas mudanças climáticas: 

• proteger e restaurar ecossistemas 

• construir uma infraestrutura resiliente para evitar a perda de meios de subsistência e vidas. 

• trabalhar em conjunto para cumprir essas metas    

Houve amplas oportunidades para os jovens proporem ideias e ações para enfrentar as mudanças climáticas. Cerca de 400 

jovens entre 15 e 29 anos de 186 países se reuniram em Milão de 28 a 30 de setembro de 2021 para enfrentar os desafios da 

ação climática. Esse encontro fez parte do processo de envolvimento dos jovens, iniciado em 2019 com a Cúpula do Clima da 

Juventude das Nações Unidas, realizada em Nova York em 2019.  

Durante a temporada de criação de 2021, de 1º de 

setembro a 4 de outubro, centenas de milhares de 

cristãos se unirão em torno deste tema:  

https://seasonofcreation.org/about
https://seasonofcreation.org/about
https://seasonofcreation.org/about
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Oração por nossa Terra pelo Papa Francisco   

Deus todo-poderoso, você está presente em todo o universo e nas menores de suas 

criaturas. Você abraça com sua ternura tudo o que existe. Derrame sobre nós o poder do 

seu amor, para que possamos proteger a vida e a beleza. 

 

Encha-nos de paz, para que possamos viver como irmãos e irmãs, não fazendo mal a ninguém. 

 

Ó Deus dos pobres, ajuda-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, tão preciosos aos teus olhos. 

Traz  a cura para nossas vidas, para que possamos proteger o mundo e não nos aproveitar dele, para que possamos semear 

beleza, não poluição e destruição. 

 

Toque o coração daqueles que buscam somente lucro às custas dos pobres e da Terra. 

 

Ensine-nos a descobrir o valor de cada coisa, a reconhecer que estamos profundamente unidos a cada criatura no caminho 

para a sua luz infinita. Incentive-nos, oramos, em nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém 

 
Sugestão de Oração 
“Como a conferência do clima das Nações Unidas, COP26, acontece em Glasgow, vamos trazer nossas orações ao 

Criador que fez a terra e tudo dentro dela. Oramos pelo Papa Francisco em sua visita à COP26, para que seu apelo ao 

cuidado de nossa casa comum ilumine os corações e mentes de todos os seus companheiros participantes e que Deus lhes 

conceda sabedoria para tomar decisões que respeitem a terra e todos os que vivem nela. isto.  Senhor, em sua 

misericórdia ... 

 

Oramos pela Igreja; que possamos falar e agir juntos enquanto trabalhamos urgentemente para melhor administrar sua 

criação e sua presença em todas as coisas vivas.      Senhor, em sua misericórdia ... 

 

Oramos por nosso mundo, a interdependência de todas as coisas vivas, a beleza e o florescimento de nosso planeta, 

saqueado e mal utilizado por gerações pela atividade humana, que todos nós, por meio de nossas ações, ajudemos a 

reparar o mal que causamos.   Senhor, em sua misericórdia ... 

 

Oramos por aqueles que já enfrentam secas, inundações e tempestades, para que Deus lhes conceda força e esperança para 

o futuro enquanto trabalham para se adaptarem às mudanças climáticas. Senhor, em sua misericórdia ... 

 

Oramos por nossa paróquia e por nossa comunidade local, para que pela graça de Deus possamos examinar nosso impacto 

ambiental e fazer escolhas para o bem comum.   Senhor, em sua misericórdia ... 

 

Deus Criador, oramos por nossos irmãos e irmãs e todas as espécies que sofrem com as tempestades e secas intensificadas 

pelas mudanças climáticas.   Senhor escuta-nos ... 

 

Oramos pelos líderes mundiais delegados para tomar decisões, para que a teia da vida possa ser consertada por meio de 

suas decisões corajosas e nossas ações determinadas para limitar as emissões de carbono. Senhor escuta-nos ... 

 

Senhor Deus, oramos para que o amor e a sabedoria possam inspirar minhas ações e nossas ações como comunidade, para 

que possamos, com integridade, olhar nos olhos de nossos irmãos e irmãs e de todos os seres e dizer com sinceridade, 

estamos fazendo o nosso melhor para cuidar para a vida toda.  Senhor escuta-nos ... 

 

Deus Criador, que o amor transforme a nós e ao nosso mundo para dar passos novos e ousados em direção à vida para 

todos.     Senhor escuta-nos ... 
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Sugestão de Oração:  

Reze o Rosário ou uma dezena do Rosário todos os dias pelo sucesso da COP26. Por exemplo. para orar por um 

dos seguintes com uma Ave Maria. 

O PRESIDENTE DA COP26: ALOK SHARMA 

 

A EQUIPE DO PRESIDENTE 

 

LÍDERES DE NAÇÕES, PRESIDENTES E PRIMEIROS 

MINISTROS   

 

PESSOAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

DELEGADOS  

  

DAVID ATTENBOROUGH: DEFESA DO POVO COP 26  

 

MARK CARNEY: CONSELHEIRO FINANCEIRO PRINCIPAL DA ONU E DO REINO UNIDO  

 

JOVENS 

 

CIENTISTAS DO CLIMA 

 

A MÍDIA 
 

ATIVISTAS DO CLIMA 

 

OS QUE FAZEM CAMPANHAS   

 

POLÍCIA E FUNCIONÁRIOS DE ORDEM PÚBLICA   

 

O PLANETA: SEUS POVOS E TODA A VIDA NA TERRATHE  

 
 
 

“Vamos adotar, como comunidade internacional, 
as medidas necessárias para impedir a devastação do meio ambiente  

ou vamos continuar negando as evidências?”  (Papa Francisco) 
 

 
 

O sucesso da COP26 depende de cada um de nós e de todos nós - juntos.  
 
 
Muito obrigado a Ir. Henrietta Curran, SSJA, e Ir. Bridget Pritchard, SSJA, ambas do Reino Unido (UK) por fornecerem 
esta informação e reflexão sobre a COP26. Ambas as Irmãs estão apresentando o retiro “Escutando a Batida do Coração 
da Criação” no Centro Internacional de 2 a 9 de agosto de 2022. 
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Programas 2022  
 

Laudato Si – 12 a 18 de junho de 2022 

A energia criadora de Deus está viva em nosso mundo e no carisma das Irmãs de São José. No entanto, nosso 

mundo está em perigo e nosso chamado para encarnar o carisma do amor unificador é necessário agora mais do 

que nunca. O apelo do Papa Francisco à ecologia integral em sua encíclica Laudato Si nos chama a um novo nível 

de compromisso com o querido próximo - vendo as conexões encontradas no “grito da terra e no grito dos pobres” 

de pobreza, migração, e mudanças climáticas. O que isso está nos chamando ao olharmos para um compromisso 

radical de ser uma presença de transformação em nosso mundo?    

 

Juntos, refletiremos sobre o cerne do carisma das CSSJ ao longo do tempo, suas raízes e natureza expansiva, 

padrões evolutivos e nosso chamado hoje e para o futuro. “O que é nosso para deixar vir, receber e dar” neste 

momento de convite? (Margo Ritchie, CSJ) Este programa é para todos os que experimentam uma conexão com 

o carisma do amor unificador. A experiência de uma semana oferece um ritmo de oração e meditação individual 

e comunitária, apresentações de contribuições, participação interativa, reflexão, bem como uma orientação para 

a cidade de Le Puy, visitando a Cozinha e o Museu da História Viva e tempo para passear pelo ruas de Le Puy. 

 

Apresentadoras:  Ir. Linda Buck, CSJ, é uma Irmã de São José de Orange (CA) nos Estados Unidos.  

Ela é a Diretora da Liderança Colaborativa, promovendo a formação de líderes e o que está emergindo na 

Vida Religiosa. Linda é psicoterapeuta e diretora espiritual, com experiência em formação inicial e 

governança. É apresentadora frequente nas áreas de teologia, espiritualidade e psicologia. Ir. Mary 

Rowell, CSJ é a diretora vocacional das Irmãs de São José no Canadá e professora de teologia na 

Universidade de Toronto. 

 

A Atitude Profética da Relação: As Duas Trindades como Modelo do Amor Dinâmico  
25 de junho a 2 de julho de 2022  
Refletiremos sobre a natureza profética de nosso chamado no mundo de hoje e aprenderemos como o amor 

dinâmico, da forma como é expresso pelas Duas Trindades, é modelo do nosso convite a viver em relação em 

nosso mundo ferido. É nesta abertura à relação que nós encarnamos o Amor Trino e participamos no processo 

de trazer o Deus vivo ao mundo.  

 

Apresentadora:  Ir. Linda Buck, CSJ é uma Irmã de São José de Orange (CA) nos Estados Unidos.  

Ela é a Diretora da Liderança Colaborativa, promovendo a formação de líderes e o que está emergindo 

na Vida Religiosa. Linda é psicoterapeuta e diretora espiritual, com experiência em formação inicial e 

governança. É apresentadora frequente nas áreas de teologia, espiritualidade e psicologia. 

 

Escutar o Pulsar do Coração do Criador Retiro – 2 a 9 de agosto de 2022  
Vamos explorar a história da criação, como nos é revelada hoje, do esplendor do universo à interdependência e 

interconexão de toda a vida em nosso planeta. Quais são os desejos mais profundos do Criador para nós neste 

momento? De onde nós viemos? Porque estamos aqui? O que devemos fazer? 

 

Apresentadoras: Ir. Bridget Pritchard, SSJA é Irmã de São José de Annecy e mora no Reino Unido. 

Foi professora de Biologia. Atualmente é membro da Equipe do centro de espiritualidade no Ty Croeso, 

onde coordena dias de oração e retiros. Bridget trabalha com grupos paroquiais e de escolas, 

introduzindo uma nova consciência. Ir. Henrietta Curran, SSJA, mora no Reino Unido. É professora 

aposentada. Atualmente trabalha como coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Congregação de 

Annecy. Ela deu muitas sessões sobre os tópicos acima, enquanto trabalhava com as líderes da JPIC da 

Índia, África e Inglaterra. Ela representa a Congregaçao das Irmãs de São José de Annecy no Fórum 

Global das Irmãs de São José.         
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A Renda Ainda Não Está Pronta – 13 a 19 de setembro de 2022  
Desde então, em cada geração, o Espírito Santo tem despertado a presença compassiva de Deus nos corações 

das mulheres, a responderem às necessidades, sempre em mudança, do povo de Deus. Neste programa, as 

participantes entrarão em contato com e vão resgatar, mais uma vez, a força transformadora deste carisma em 

nosso meio e para o future. 

 
Apresentadora: Ir. 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. 

 

Eficácia na Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios da CISJ – 24 de setembro a 1 de outubro de 2022  

Este programa oferece uma peregrinação para colaboradores na missão e proporciona uma experiência de 

imersão no espírito original e na dimensão global do carisma e da tradição espiritual das Irmãs de São José. Se 

você estiver ligado a um dos ministérios fundados pelas Irmãs de São José como administrador, membro da 

direção, ou apoiador, este programa é para você! 

 

Apresentadoras: Ir. Dolores Clerico, SSJ é Irmã de São José da Philadelphia (EUA), com experiência 

nas áreas acadêmica, paroquial, diocesana e congregacional. Ir. Phyllis DiFuccia, SSJ é Irmã de São 

José de Erie, Pensilvânia (EUA), membro das equipes de pesquisa da Federação dos Estados Unidos 

sobre as origens das Irmãs de São José.  

 
 

 

Calendario mundial para orar en novembro 
A Família Global de São José inclui 11.000 Irmãs, 5.666 LLPPs, 34 agrégées e 26 pessoas que transmitem o carisma em 

52 países. Cada semana de cada mês, um país diferente é apresentado para que possamos estar unidos em oração para 

ouvir o coração do mundo e orar pelas pessoas e seus ministérios em um determinado país. Muito obrigado à Federação 

das Irmãs de São José do Canadá pelo calendário. 

 

Irmãs de São José – Tanzânia   Semana 1 
 Irmãs:   21 

LLPPs:  0 

Línguas:  inglês, suaíli  

Congregações:  Chambéry, Annecy 

 

Irmãs de São José – Emiratos Árabes Unidos    Semana 2 

 Irmãs:  3 

LLPPs:  0 

Línguas:  árabe 

Congregações:  Chambéry 

 

Irmãs de São José – Estados Unidos  Semana 3 

 Irmãs:  3740 

LLPPs:  2609 

Línguas:  inglês 

Congregações:  16 congregações 

 

Irmãs de São José – Gales   Semana 4 

Irmãs:  56 
LLPPs:  10 

Línguas:  inglês 

Congregações:  Annecy 

 

 

 

  

 

https://www.csjfederation.ca/
https://www.csjfederation.ca/
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Confira nosso novo site:    https://www.centreinternationalssj.org 
 

 

Ficha de Inscrição 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________________________ Estado: _______________________  
 
País: ______________________________________________________ CEP: _________________ 
 
E-mail: ___________________________________________Telefone: _______________________ 
 
Profissão: ________________________________________________________________________ 
 
Congregação: _____________________________________________________________________ 
 
Província/Região: __________________________________________________________________ 
 
Relacionamento com a Congregação: __________________________________________________ 

 
Nome do Programa: ________________________________________________________________ 
 
O que você espera ganhar participando deste retiro / programa?________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Línguas faladas: __________________________________________________________________  

Você tem alguma dieta particular ou problema de saúde? Por favor, especifique. 

________________________________________________________________________________  

En caso de urgência, contactar: ______________________________________________________ 
 

Telefone: ______________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________ 

 
 

Por favor, preencha esta ficha e a envie ao Centro Internacional por e-mail. 
 

3, chemin du Côteau  

43000 AIGUILHE France  

E-mail:  centre.international@wanadoo.fr

 
 

https://www.centreinternationalssj.org/
mailto:centre.international@wanadoo.fr
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