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Passar um tempo com nossas Irmãs no Brasil me ajudou a 

entender melhor  a coordenação provincial e o alcance da 

colaboração social nas várias atividades. 

Ir. Silvania teve a suficiente gentileza de passar vários 

dias me informando de uma gfrande variedade de 

programas coordenados pelas Irmãs da Província de Passo 

Fundo.  

Bombeiro Mirim trabalha com meninos em situação de risco que passam o período oposto ao das 

aulas aprendendo valores e desenvolvendo habilidades, com a participação dos bombeiros da 

cidade. Segmentos dessa educação incluem horticultura, música, trabalhos em madeira, 

informática, habilidades sociais e psicológicas. 

O Projeto TransformAção surgiu do compromisso de cuidar do mundo em que vivemos – este 

admirável projeto de reciclagem inclui a capacitação de grande número de adultos. Transporte ao 

local, contabilidade, recursos humanos e condições de trabalho fazem parte de dois esforçados e 

grandes grupos de reciclagem, iniciativas que não só ajudam a diminuir o número de necessitados 

de renda,  mas também proporcionam renda para um bom número de recicladores. São realizados 

encontros semanais, para fundamentar esse projeto em princípios de sustentabilidade e 

espiritualidade. 

Casa Santa Cruz, casa de retiros e hospedagem, oferece espaço para grande variedade de cursos 

em espiritualidade, psicologia, desenvolvimento físico, apoio profissional para religiosos e leigos. 

Um curso estava acontecendo durante minha visita; era de como cuidar de idosos. Integrei o 

grupo quando terminava seu curso com uma visita à Casa Betânia. Lá as irmãs mais idosas da 

província participam e criam seus próprios programas, como ficou evidente por sua vibrante 

contribuição naquele dia. 

 

Passei um dia inteiro com Irmã Imelda Maria Jacoby, primeiro em Passo Fundo. Na cadeia 

(construída pra 150 e tendo 600 presos) e um Centro de Reabilitação para adolescentes infratores 

da área. Loto me conscientizei de que, como Irmã Maria Silvania, Irmã Imelda é altamente 

respeitada pelos colegas do município, mas devem se equilibrar entre a crítica ao sistema  e a 

colaboração com as autoridades, para poder ajudar tanto quanto possível. O trabalho educativo 

social e a justiça restaurativa são duas das capacitações para ter acesso nas quais a Irmã se 

formou para que possa formar outros.  Sou também muito agradecida às Irmãs da Província de 

Canoas por sua hospitalidade gratuita durante minha pequena estadia por lá.  

De Sister Mary Jo Toll 
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