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No dia 04 de maio de 2015 a Província Nossa Senhora Aparecida - Canoas 

Brasil, realizou seu terceiro encontro de formação sobre Justiça, Paz e 

Integridade da Criação - JPIC.  

O grupo das Pastorais 

Sociais da Província 

Nossa Senhora 

Aparecida desde 2014 

vem estudando e 

aprofundando a filosofia 

da JPIC. 

Para este encontro foram 

convidados o Sr. Sergio 

Stringhini – Supervisor 

Administrativo da 

Mantenedora que 

trabalhou os “Desafios na 

Construção da Justiça, Paz e 

Integridade da Criação”, 

apresentando-nos a realidade 

brasileira e mundial, com os 

limites e possibilidades de 

enfrentamento. A Sra. Iliane 

Pereira, diretora da Residência 

Santa Julia, trabalhou com o 

grupo a “Presença das Irmãs 

nas Instituições”, desafiando-

nos a repensar a qualidade da 



nossa presença como animadoras JPIC onde estamos inseridas. A assistente 

Social Neli Iwanko trabalhou sobre Legislação e Projetos Sociais, lembrando 

que todo trabalho, para ser de qualidade, precisa estar dentro dos arcabouços 

legais, revelando nosso compromisso 

com a sociedade. 

E, por fim, Ir. Giulliane Maria, 

coordenadora JPIC na Província, 

trabalhou o tema: Formação JPIC - 

avançando na compreensão e 

formulação de propostas, fez uma 

retomada do que o grupo já vinha 

estudando desde 2014, aprofundando 

alguns pontos importantes para sua 

compreensão e apresentou algumas 

propostas para avançarmos no caminho 

JPIC, na Província e na preparação para 

a chegada da Ir. Patrícia, responsável 

JPIC da Congregação. 

 O encontro serviu para reafirmarmos 

nosso compromisso de colaborar na 

formação de pessoas comprometidas com 

o Cuidado da Criação, com a Justiça 

Social e com a Paz, de modo que sejam 

animadores JPIC como cidadãos responsáveis e cristãos proféticos.  

É  na criação de ambientes de partilha, com reflexões abertas e plurais, 

no desenvolvimento de lideranças, na participação em espaços de luta por 

direitos que vamos revelando o jeito Notre Dame de cuidar da vida que pulsa 

em toda a Criação. 

 


