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O Centro Internacional dá as boas-vindas a você em 2022

Estamos muito animadas em anunciar que o Centro
será reaberto para programas, peregrinações, retiros
e visitas individuais este ano! Já se passaram dois
anos  desde  que  nossas  portas  receberam  Irmãs,
LLPPs,  agrégées,  parceiros  e  leigos,  e  estamos
prontas e dispostas a atendê-los!

Enfrentar  a  pandemia  tem  sido  uma  experiência
extraordinária  para  todas  nós  e,  de  certa  forma,
criou uma oportunidade de nos vermos como uma
comunidade  global,  todos  lidando  com  o  mesmo
problema.  Embora  essa  união  nem  sempre  tenha
sido  fácil  ou  evidente,  ter  que  nos  confinar  em
nossas  casas  por  longos  períodos  de  tempo,  usar
máscaras, nos distanciar uns dos outros, higienizar
as mãos e 

evitar a propagação do vírus que não podíamos ver
nos mostrou que estamos todos conectados uns aos
outros  -  e  vulneráveis  à Natureza.  Durante  esses
dois  anos,  quase 6 milhões  de pessoas no mundo
morreram de  corona vírus  com 414,5  milhões  de
casos confirmados.  Graças  à vacinação, máscaras,
gel  à base  de  álcool,  bem  como  mandatos
governamentais  de  isolamento,  limpeza  e  práticas
de saúde seguras, esta  pandemia não foi tão ruim
quanto a pandemia de 1918, onde 25-50 milhões de
pessoas  morreram  (alguns  relatórios  estimam  17-
100 milhões) com 500 milhões de casos em todo o
mundo. No entanto,  essas estatísticas  nem sempre
nos  confortam,  pois  muitos  de  nossos  familiares,
amigos,  próximos  e  associados  não  conseguiram
escapar do efeito mortal do vírus.

Então,  agora que o vírus diminuiu ou pelo menos
reduziu  sua  ferocidade,  começamos  de  novo com
alegria e suspiros de alívio por podermos “reentrar”
no  mundo  –  e  retornar  a  Le  Puy.  Fomos
verdadeiramente  abençoados  por  sobreviver  à
pandemia, e devemos celebrar isso e refletir sobre o
que  isso  significa  para  nós  como  indivíduos  e
membros de famílias, comunidades – e como parte
das Irmãs de São José.
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Tenha uma abençoada
Quaresma



Diretrizes Covid-19 no Centro Internacional
Embora o Covid-19 tenha diminuído ou pelo menos reduzido seus efeitos perigosos, o Centro Internacional está
profundamente ciente de sua responsabilidade de seguir as recomendações de saúde do governo francês para
manter  nossos  hóspedes  -  que  vêm de  todo o mundo -  o  mais  seguro possível  da  infecção.  As seguintes
diretrizes foram implementadas.

Você deve estar totalmente vacinado (3 doses) e ter um teste de PCR negativo
antes de entrar na França.

Máscaras devem ser usadas em todos os momentos, exceto durante as refeições.

Lave as mãos com água e sabão frequentemente (antes das refeições, após as refeições,
para conferências, após o uso do banheiro) e, por favor, não toque no nariz ou na boca.

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço. Jogue lenços de papel usados em um vaso sanitário.

Mantenha uma distância de pelo menos um metro dos outros. A sala de jantar, a sala de conferências e a sala da
comunidade serão espaçadas de acordo.

Se você sentir sintomas de Covid-19, notifique um membro da equipe imediatamente. Um teste de antígeno será
dado. Temos também uma farmácia perto do Centro para exames. Aqui estão os sintomas:
• Febre ou calafrios;
• Tosse ou agravamento da minha tosse habitual;
• Fadiga incomum;
• Falta de ar incomum quando falo ou faço o menor esforço;
• Dores e/ou dores musculares incomuns;
• Dores de cabeça incomuns;
• Perda de paladar ou olfato;
• Diarreia incomum.

Se você sentir sintomas de Covid-19, notifique um membro da equipe imediatamente. Um teste de antígeno será
disponibilizado.

Após as refeições, a equipe será responsável por lavar a louça.

Os fones de ouvido para tradução serão limpos pela equipe após cada uso.

Máscaras e álcool em gel estão disponíveis em todo o Centro.

A higiene e as boas práticas de saúde são da responsabilidade de cada um.
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Observe
Como nossos hóspedes vêm de diferentes países e os requisitos do
Covid-19 para entrar na França mudam continuamente, solicitamos
que cada pessoa verifique os requisitos de viagem de seu próprio país
de e para a França.



Programas de 2022
https://centreinternationalssj.org/programas-2021 

Laudato Si – de 12 a 18 de junho 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. 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. 

  

A Atitude Profética da Relação: As Duas Trindades como Modelo do Amor Dinâmico
de 25 de junho a 2 de julho 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. 
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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.  

Calendário de oraçāo global 2022
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:

https://centreinternationalssj.org/eventos 

Apresentadora:  Ir. Linda Buck, CSJ, é uma Irmã de São José de Orange (CA) 
nos Estados Unidos. Ela é psicoterapeuta e diretora espiritual, com experiência em
formação inicial e governança. É apresentadora frequente nas áreas de teologia, 
espiritualidade e psicologia. 

https://centreinternationalssj.org/eventos
https://centreinternationalssj.org/programas-2021


Escutar o Pulsar do Coração do Criador Retiro – de 2 a 9 de agosto 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?

A Renda Ainda Não Está Pronta – de 13 a 19 de setembro 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.

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

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.

Apresentadoras: Ir. Dolores Clerico, SSJ 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.  
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. 



 Notícias do Líbano
Por Ir. Maria (Pepis) del Pilar

Trecho de uma mensagem de uma das Irmãs de São José de Lyon que moram no Líbano:

"Certamente, a crise política, social, econômica e religiosa é enorme e grave. O clima é pesado, 
ouvimos falar de todos os tipos de problemas, muitas pessoas estão deprimidas, os preços 
continuam subindo, mas não os salários. Medicamentos, gás, eletricidade,  Internet, água e certos 
alimentos como pão, leite para bebês, etc. estão faltando.

É preciso esperar horas na fila para comprar determinados produtos. Algumas semanas atrás, vimos longas filas de
carros esperando em postos de gasolina por 2 a 3 horas para pegar alguns litros de gasolina. No entanto, esta situação
mudou porque o preço da gasolina subiu acentuadamente. No ano passado, um galão de 20 litros pode custar 27.000
libras libanesas, e hoje custa 300.000 libras, o que é muito caro. As pessoas devem viajar de carro para ir ao trabalho, já
que quase não há transporte público, especialmente fora de Beirute. Muitas pessoas foram para outros países. Relata-se
que  cerca  de  2.500  professores  foram  trabalhar  em  um  dos  países  árabes,  assim  como  médicos,  enfermeiros,
engenheiros, etc. Os jovens não veem mais futuro no Líbano... Como você pode perceber, as perspectivas são bastante
sombrias , mas temos que manter a esperança, transmiti-la e rezar para que o país possa sair logo da crise."

Em 1923, um pequeno grupo de Irmãs de São José de Lyon chegou a Beirute, atendendo ao convite dos padres jesuítas
para trabalhar no Hospital da França no Líbano. Atualmente, existem 5 Irmãs libanesas e uma Irmã mexicana. Elas têm
uma escola semi-livre no vilarejo de Deir-el-Harf, perto de Beirute, e uma casa de hospitalidade que recebe grupos para
retiros e várias reuniões. As Irmãs também estão envolvidas no ministério pastoral na Universidade Jesuíta São José, na
Igreja Nossa Senhora de Lourdes em Ghadir e na paróquia de Klaya, no sul do país, na fronteira com Israel.

Em solidariedade com as pessoas que sofrem uma crise sem precedentes, mesmo durante a guerra civil de 17 anos, as
Irmãs tentam acompanhar as pessoas e responder às suas necessidades. Elas participam de projetos como preparar caixas
de alimentos, comprar medicamentos, reconstruir casas (após a explosão no porto de Beirute, 4 de agosto de 2020) ... em
colaboração com 'CSJ em Missão' – projeto universitário, 'Caritas' e as várias paróquias.

O mais importante em seu ministério pastoral é ouvir as pessoas, encorajá-las e transmitir-lhes esperança. Elas continuam
pedindo que você ore por seu país e seu povo. Agradecem a todos aqueles que se solidarizaram com eles e os ajudaram a
permanecer firmes e cumprir sua missão.

          
                            Irmã Raymonda e a equipe 'USJ em missão' Irmã Marie Pauline na Pastoral Paroquial

                                           Irmã Christina na escola de Deir-el-Harf Preparação de caixas de alimentos
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Mudanças na liderança

Congregação das Irmãs de São José no Canadá 2021-2025
Ir. Helen Russell, Ir. Margo Ritchie, Ir. Nancy Sullivan, Ir. Sheila Fortune e Ir. Loretta Manzara
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Superiora cessante, Ir. Sally Hodgdon, (à esquerda) dá as
boas-vindas à nova Superiora Geral das  Congregações de
Chambéry, Ir. Dolores Lahr, de Hartford, CT (EUA). Irmã
Dolores servirá à Congregação por um período de oito anos
a  partir  dos  primeiros  meses  de  2022.  Ela  estará
trabalhando  em  Roma,  Itália.  AIirmã  Dolores  atuou
anteriormente  como Diretora  Executiva  de  Integração da
Missão no Hospital  Saint  Mary,  em Waterbury,  CT (um
dos três hospitais de Connecticut fundados pelas Irmãs de
São  José  de  Chambéry),  que  agora  faz  parte  da  Trinity
Health of New England.

O Instituto das Irmãs de São José nomeou as seguintes 
Irmãs para sua equipe de liderança: Ir. Mathilde ISAAC, 
Superiora Geral, e Ir. Aïna Angélique Diatta, Ir. Martine 
Goury, Ir. Béatrice Levêque, Ir. Marie-Christine 
Passelaigue são no Conselho Geral.   



Irmãs de São José encontram o Papa

A Superiora  Geral  de  saída,  Ir.  Sally  Hodgdon (de  suéter  vermelho),  foi  abençoada  pelo  Papa Francisco
enquanto as  Irmãs de Chambéry clicavam fotos e depois apertavam a mão dele. As Irmãs participaram da
audiência semanal do Papa durante seu Capítulo em Roma em outubro de 2021.

7

Enquanto  estava  em  Roma  para  uma  reunião  do
Fundo Global de Solidariedade, em outubro de 2021,
a  Irmã  Kathy  Brazda,  membro  da  Equipe  de
Liderança da Congregação de São José (EUA), teve
a honra de conhecer  o Papa Francisco durante uma
audiência privada com o grupo. Irmã Kathy é membro
do  Conselho  Consultivo  do  Global  Solidarity
Fund/Fundo de Solidariedade Global, uma aliança de
entidades  católicas  que  promove  conexões  com
empresas,  investidores,  filantropias,  órgãos
internacionais e governos, e atua como catalisadora na
busca  de  soluções  coerentes  para  atender  às
necessidades das pessoas marginalizadas.

Reze pela paz na Ucrânia.
E que Deus abrace nosso mundo e nos dê a
coragem de dedicar nossas vidas pela paz.   

https://www.globalsolidarityfund.org/

