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Centro Internacional permanece fechado por mais um ano devido a pandemia
Em primeiro lugar, o Conselho irá passar os programas
de 2021 para 2022. Fique ligado nas novas datas.
A Diretoria também está interessada em tentar fornecer
às Irmãs, LLPPs e amigos ao redor do mundo mais
recursos sobre a espiritualidade das Irmãs de São José.
Continuaremos estes curtos boletins mensais sobre o
Centro, mas incluiremos mais cobertura sobre os
ministérios de nossas Irmãs e LLPPs para o Querido
Próximo ao redor do mundo.
Em sua reunião de abril, a Diretoria do Centro
Internacional decidiu fechar o Centro para a
temporada de 2021. Preocupações e incertezas
sobre a saúde e segurança dos visitantes que
viajaram para a França de muitas partes do mundo
durante a pandemia do coronavírus tornaram esta
decisão necessária. A Diretoria, no entanto, já está
olhando para o futuro e quer usar este ano para o
avanço de novas iniciativas no Centro.

A fim de ilustrar o amplo alcance global das Irmãs de
São José, a cada mês apresentaremos o Calendário
Global de Oração da Federação Canadense, que destaca
os países onde Irmãs e Leigos trabalham.
Estamos entusiasmadas com essas mudanças que foram
projetadas para nos comunicar com você de uma forma
mais ampla e expansiva - e esperamos que você as
considere envolventes e informativas.

As ovelhas voltam ao Centro –
depois, seguem para pastagens mais verdes
Dezenove ovelhas chegaram em pequenos
grupos a partir de 9 de abril para comer
grama no quintal do Centro Internacional.
Em 24 de abril, elas comeram toda a grama e
mudaram para um pasto de 15 hectares (37
acres). Uma ovelha e seus dois cordeiros
foram os primeiros a chegar e os últimos a
partir. Giles, o pastor, chama suas ovelhas de
“filhas”, e ele as ama - como o Bom Pastor.
Giles também é muito generoso. Ele nos dá
ovos frescos de sua fazenda. VÍDEO
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O Centro de História Viva está online
Por vários anos, a Diretoria do Centro Internacional quis levar o Centro de História Viva
para o maior número possível de pessoas, especialmente para aquelas que talvez nunca
possam visitar Le Puy pessoalmente. Com o novo site, o Centro de História Viva agora está
publicado em PowerPoint. Você pode encontrá-lo nos seguintes endereços:
Francês :
Inglês :
Espanhol :
Portuguêsese :
Italiano :

https://www.centreinternationalssj.org/centre-histoire-vivante-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/livinghistory-lepuy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-de-historia-escenificada-el-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-da-hist%C3%B3ria-viva-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-di-storia-vivente-il-puy

São José e o Menino Jesus saúdam os visitantes na entrada do Centro de História Viva, que apresenta a história das
Irmãs de São José no contexto da Igreja e da história francesa.

Irmãs de São José no mundo: Saint-Vallier - da França a Quebec

St. Vallier, França às margens do rio Rhone

St. Vallier, Quebec, Canada—St. Jean-Port-Joli

As Irmãs de São José estão presentes em Saint-Vallier,
França, desde 1683, quando duas Irmãs responderam a
Dom Jean-Baptiste de la Croix Chevrière, arcebispo da
diocese e conde de Saint-Vallier, para ajudar a cuidar de
um pequeno hospital que acabava de fundar. Logo depois,
as Irmãs abriram uma pequena escola para meninas sem
família. Em 1829, a Igreja reconheceu as Irmãs como
professoras e trabalhadoras de caridade.

Quebec em 1905. Em 1911, compraram uma casa na
Chemin Sainte-Foy, que se tornou sua casa mãe. Estando
as vocações florescendo, eles ampliaram a casa mãe em
1914 e em 1915 construíram uma nova capela. Uma
capela maior e mais imponente foi consagrada em 19 de
março de 1927. Em 1953, a casa-mãe foi estabelecida em
Quebec e em 1958, as Irmãs responderam ao chamado da
Igreja para fundar uma missão no Haiti.

Durante a Revolução Francesa (1789-1799), as Irmãs
foram um tanto protegidas pelos habitantes da cidade, já
que eram principalmente enfermeiras e seus serviços
hospitalares eram extremamente necessários.

Como canadenses, as Irmãs se dedicaram à educação nas
escolas primárias e secundárias até 1948 e então
expandiram seus ministérios para o cuidado dos
enfermos. A Revolução Silenciosa dos anos 1960 e 70
criou um governo de bem-estar estatal secular em Quebec.
Assumiu a educação, os cuidados de saúde e os serviços
sociais fornecidos pela Igreja Católica. As Irmãs agora
estavam integradas a essas obras. Hoje, algumas irmãs
ainda vivem na casa-mãe de estilo vitoriano do século 19,
e as Irmãs expandiram sua presença para cinco
continentes.

De 1901 e 1904, a França instituiu as leis Combes, que
secularizam o país. As escolas administradas pela Igreja
não podiam mais ser administradas pela Igreja, então as
irmãs que eram professoras perderam seu ministério. Irmã
Thérèse de Jésus (Cécile Drolet), de Quebec, Canadá,
sugeriu à Madre Sainte-Claire, então Superiora Geral, que
as Irmãs viessem ao Canadá. Em 17 de agosto de 1903,
doze Irmãs de São José desembarcaram em Saint-JeanPort-Joli para uma população acolhedora. Lá eles
assumiram a escola da aldeia e abriram um noviciado em

2

Para mais fotos de St. Vallier na França, consulte:
https://internationalcentressj.blogspot.com/2021/

Diálogo interativo global iniciado
Um dos benefícios que o Centro Internacional oferece a seus visitantes é a oportunidade de interagir com pessoas
de todo o mundo. Em um esforço para continuar o diálogo, ainda que em texto e plataformas digitais, convidamos
você a compartilhar seus insights sobre vários eventos mundiais. Nosso primeiro diálogo interativo é sobre a
declaração do Papa Francisco de 2021 como o Ano de São José.
PERGUNTA: Como você está vivendo o Ano de São José em sua comunidade?
Por favor, envie sua resposta (até 100 palavras) para o Centro em centre.international@wanadoo.fr Diga-nos
como você deseja ser identificado (nome, congregação, cidade, país). Publicaremos as respostas no próximo
Boletim e no site. Nosso objetivo é ouvir Irmãs e leigos em todos os seis continentes!

Calendário de oração global para Maio e Junho
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.
Maio

Junho

Irmãs de São José – França
Semana 1
Irmãs: 782
LLPPs: 44
Transmissoras/es do Carisma: 25
Línguas: inglês, francês
Congregações: Annecy, Chambéry,
Institut des Soeurs de Saint Joseph,
Lyon, St Vallier, Champagnole

Irmãs de São José - Honduras
Irmãs: 3
LLPPs: 0
Línguas: espanhol
Congregações: Lyon

Irmãs de São José – Gâmbia
Irmãs: 6
Associadas: 10
Línguas: inglês, Wolof
Congregações: Annecy

Semana 2

Irmãs de São José – India
Irmãs: 1036
LLPPs: 203
Línguas: inglês, Hindi
Congregações: Annecy, Chambéry, Lyon

Irmãs de São José – Grécia
Irmãs: 1
LLPPs: 0
Línguas: francês
Congregações: Lyon

Semana 3

Irmãs de São José - Irlanda
Irmãs: 22
LLPPs: 0
Línguas: inglês
Congregações: Annecy, Chambéry, Lyon

Irmãs de São José – Haiti
Irmãs: 21
LLPPs: 0
Línguas: francês
Congregações: St. Vallier

Semana 4

Irmãs de São José - Itália
Irmãs: 400
LLPPs: 336
Línguas: italiano
Congregações: Aosta, Chambéry, Cuneo,
Pinerolo, San Giuseppe
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