
ENCONTRO DE COORDENADORAS DO JPIC, USA 

 
Da direita para a esquerda: Sister Mary Ann Baran (Chardon), Sister Mary Lea Paolucci 

(Covington),Sister Betty Mae Bienlein (California) and Sister Joyce Marie Bates (Toledo) 

 

As Coordenadoras do JPIC (Justiça, Paz e Integridade da Criação) das Províncias dos EUA se 

encontraram na Califórnia em Junho para partilhar suas realizações dos últimos anos e 

estabelecer novos objetivos para o futuro, a fim de atender o Pedido do Documento do 

Capítulo Geral de 2010. As iniciativas do JPIC abrangem grande extensão de questões pelas 

quais as Irmãs de Notre Dame são apaixonadas, incluindo a conservação global e o tráfico 

humano. 

Sister Mary Lea Paolucci de Covington, província de Kentucky, relatou que sua comunidade 

fez um pedágio que recolheu $2,100  para instalar um tanque de água em Buseesa, 

Uganda.  Sister Mary Ann Baran da Província de Chardon, Ohio colocou seu envolvimento com 

um Instituto de fins não lucrativos “Água  para a Vida que “usa a combinação de tecnologias 

sobre a água, educação e saúde e pequisas básicas em projetos de micro financiamento nos 

Estados Unidos e no exterior; para que as comunidades possam identificar e resolver seus 

próprios problemas”, de acordo com seu website. Além disso, Sister Joyce Marie Bates  

agradou o grupo ao expor sobre projetos de micro financiamento nos EUA e no exterior; e 

Sister Betty Mae Bienlein  acentuou a importância de educar outras irmãs sobre JPIC. 

“Nosso principal objetivo é ajudar as irmãs a entender que nossa vida consagrada é para lutar 

por Justiça, Paz e Integridade da Criação”, disse ela. Cada uma de nós deve viver de tal 

maneira que nossa presença cristã seja um silencioso testemunho, mostrando ao povo que 

ainda existe esperança. O mundo não está numa situação desesperadora.” 

 Este ano, nossas quatro Províncias fizeram Simpósios com o tema Acordando o Sonhador 

para suas comunidade. Acordando o Sonhador educa e motiva os participantes a fazer o que 

podem para frear as mudanças climáticas.  As irmãs acreditam que cada pequeno ato de 

respeito pela Terra e por outros povos é importante, e escolheram  Acordando o Sonhador 
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para comunicar  essa mensagem ao maior grupo de pessoas possível. Respeito é o conceito 

chave das iniciativas da JPIC. 

“Respeito pela terra, pelos animais, pelas pessoas e por todo cosmos em nosso apostolado,” 

disse Sister Betty Mae. Ela espera que as Irmãs e outros farão esforços  para tomar 

consciência sobre os temas de Justiça, Paz e Integridade da Criação, através das notícias de 

cada dia, e juntos mostremos esperança e alegria frente a estes desafios.   

 


