IRMÃ CAROL ZINN, SSJ
Cruzando o Limiar: Tecendo a Solidariedade Global para a Vida do Mundo
“Sim, a UISG convida à todas e à cada uma de nós para abraçar os tempos
em que vivemos: tempos de crescente interdependência, de comunicação
acelerada, de viagens globalizadas, das relações interculturais generalizadas,
de perigos e promessas sem precedentes, diálogo histórico de inter-fé e
inter-religioso e da inimaginável vulnerabilidade e visão. A missão da UISG é
necessária aqui e agora. Os membros da UISG são necessários hoje e
amanhã. E a manifestação da UISG é necessária uma vez mais, renovada,
cada dia e todos os dias. A Terra precisa da UISG. O mundo precisa da UISG.
A Igreja que amamos precisa da UISG. O futuro precisa da UISG. A Vida
Religiosa precisa da UISG. Você precisa da UISG. O tempo para o lobo
solitário já é passado, diz o poeta. É tempo de trabalhar, de caminhar, e de
testemunhar juntas, para a vida do mundo.”
A Dra. Carol Zinn, Irmã de São José de Chestnut Hill, Philadelphia, PA tem ministrado na profissão de educação formal
e não-formal. A Dra. Zinn formou parte na equipe de liderança da sua Congregação e na Presidência da LCWR
(Conferência de Liderança das Mulheres Religiosas) para um mandato de 3 anos, 2012-2015. Ela exerceu como a
principal representante das Congregações de São José, uma ONG com Status Consultivo Geral no Conselho Econômico
e Social da Organização das Nações Unidas. Ela representou a mais de 15.000 Irmãs de São José, que vivem e trabalham
em 57 países.
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IRMÃ MARY SUJITA, SND
Solidariedade para a vida na periferia
“Nós humildemente reconhecemos que, diante de todas as questões
globais de injustiça que nos rodeiam, podemos fazer muito pouco, como
indivíduos ou mesmo como comunidades e congregações. Mas imagine,
se cada mulher religiosa estendesse os seus braços, mesmo que seja só
para algumas pessoas nas margens, veriamos como as margens se
transformariam em ilhas de esperança! Deixe-me compartilhar com
vocês uma das minhas muitas experiências enquanto vivia com os mais
pobres entre os pobres Musahars em Bihar. No final de 1970, um grupo
de nós, mulheres e homens religiosos, sentimos a chamada para viver a
solidariedade com os pobres de uma forma radical. Alguns de nós
decidimos compartilhar o lote de um dos grupos mais carentes no Norte
da Índia, vivendo entre eles em suas pequenas casas de barro e
compartilhando em suas lutas. Temos de encontrar as nossas próprias
formas de viver a nossa comunidade religiosa e a nossa oração dentro
desta nova realidade.”
Nascida em Kerala, na Índia, a irmã Mary Sujita entrou na Congregação das Irmãs de Notre Dame como
missionária em Bihar, Norte da Índia. Depois de completar a sua formação inicial da vida religiosa no Norte
da Índia,
Ir. Sujita fez os seus estudos universitários em Bombaim conseguindo um Mestrado em Serviço Social e
Diploma em Comunicações de Mass Media. Ela foi Superiora Geral de sua Congregação por dois mandatos.

IRMÃ MÁRIAN AMBROSIO, IDP
Tecelagem da solidariedade para a vida – Viver e testemunhar como mulheres religiosas de Vida
Apostólica
“Imaginemos agora uma máquina grande e pesada de produzir tecidos. Nela, basta apertar botões, outros
botões e, depois de alguns minutos recolher muitos metros de tecidos todos iguais, que serão rapidamente
vendidos e revendidos em qualquer lugar do mundo... A máquina não sorri, não canta o amor, mas é muito
eficiente, muito competente. Será, Irmãs que o cansaço que sentimos, as frustrações que às vezes
percebemos ao final de tantos trabalhos, pode sinalizar algo para nós?
Queridas Irmãs, como estamos vivendo, como estamos testemunhando? Como a máquina ligada dia e noite
em função de muito produzir? Ou como a tecelã que tem diante dos olhos de seu coração, a pessoa a quem
vai aquecer, valorizar, dignificar?”
Irmã Márian Ambrósio é membro da Congregação das Irmãs da Divina Providência. Cursou pedagogia
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI), em Paraná. Estudou Teologia espiritual na
Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. na Itália. Foi presidenta da Conferência Nacional dos
Religiosos do Brasil.
#UISGPlenary

www.uisg.org
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IRMÃ GRAZIA LOPARCO, FMA
Consagradas na igreja para o mundo. Uisg 1965-2015.
“O caminho traçado documenta como a UISG, superando uma visão
isolada dos Institutos, colocou no diálogo as religiosas dentro da radio
mundial, para promover a necessária e difícil de mudança em torno da
identidade e missão repensada juntas, sem dicotomias. No primeiro
período, sentia-se uma grande emoção, o desejo de inovar e colaborar,
de “estar lá” no mundo. Em busca de seu próprio papel, as superioras
pediam mais escuta e interacção com a Santa Sé e com os bispos,
permanecendo, por sua parte, receptivas ao Magistério e às
experiências inovadoras, também em colaboração com os leigos e os
organismos internacionais. A UISG tem incentivado o desenvolvimento
da consciência religiosa feminina, desejosas de maior responsabilidade
nas Igrejas locais e nos seus próprios Países, medindo-se sim com as
grandes questões do desenvolvimento, mas também com a resistência
a um verdadeiro avanço, necessário para reduzir os atrasos eclesiais e
culturais.”
Irmã Grazia Loparco é Docente de História da Igreja na Faculdade Pontifícia de Ciências da Educação
“Auxilium” de Roma e Consultora histórica da Congregação para as Causas dos Santos.

IRMÃ ROSEMARIE NASSIF, SSND, PH.D.
Conrad N. Hilton Foundation (www.hiltonfoundation.org)
Uma Irmã da Escola de Notre Dame, Irmã Rosemarie Nassif supervisiona o
planejamento, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação da
Fundação do Conrad N. Hilton para a Iniciativa das Religiosas Católicas e seus
Programas de Educação Católicas. As suas responsabilidades são para avançar
a vitalidade das congregações de religiosas no mundo, permitindo as Irmãs de
contribuir mais profundamente para o desenvolvimento humano, bem como
para aumentar a eficácia das escolas Católicas.

#UISGPlenary

www.uisg.org

