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Abraçando nossas diferenças...
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compreensão sobre interculturalidade
e viver a missão de uma maneira
mais intercultural.
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O chamado para aprofundar a
comunhão tem ecoado no coração das
Irmãs Escolares de Nossa Senhora
ao redor do mundo, “onde quer que
nós estejamos em qualquer lugar, a
qualquer tempo, em qualquer situação”
(Vós Sois Enviadas, Constituição 9). Em
nosso mundo hoje, experimentamos
a necessidade de uma unidade que
abrange toda a humanidade e toda a
criação. A pandemia, que continua a
impactar nossas vidas, expôs nossas
falsas seguranças e nos abriu para
uma maior consciência de que estamos
interconectados, que somos uma
comunidade global (cf. Fratelli Tutti, 7, 32).
O desafio é “aceitar o mundo como um
sacramento de comunhão” (Laudato Si’, 9)
e viver no sentido mais completo desta
verdade. A unidade na diversidade é o
caminho do futuro, uma jornada para
todos nós, que começamos de novo
a cada dia. Como Irmãs Escolares,
nos comprometemos como pessoas e
como congregação a expandir nossa
Nesta edicao
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Embora
enriquecedor,
esse
compromisso é exigente. Nesta
edição de Em Missão, compartilhamos
experiências de nossas Irmãs, que
estão se abrindo para diversas
culturas e acolhendo encontros
transformadores. Percebemos que
viver
interculturalmente
“requer
um novo começo todos os dias no
diálogo, apreciação, aceitação e
humildade” para construir “relações
de igualdade e compaixão”
Tornar-se intercultural envolve novo
aprendizado e escuta paciente,
ver com novos olhos e engajarse na conversão ao longo da vida.
Nesse processo, somos “alargadas”,
crescemos e nos tornamos mais
maduras e capazes de promover a
unidade em um mundo dividido. A
vida intercultural é discipulado, uma
jornada de fé. É a missão de Deus e
juntas somos chamadas e enviadas
para aprofundar a comunhão. Pois
aos olhos de Deus estamos “unidas
em uma esplêndida comunhão
universal”.(Laudato Si’, 220).

Minha experiência entre o povo cigano
A riqueza da diversidade
Incorporando a interculturalidade
Que todas compartilhem
Incorporando a Interculturalidade
Laboratório interculturalidade
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A cultura da vida religiosa
em uma comunidade intercultural
Por Irmã Delia Calis, IENS (AM)

Minhas memórias de interculturalidade
durante minha formação inicial não são
tanto sobre educação formal em relação à
vida intercultural ou atitudes. Em vez disso,
eu diria que minha consciência, lutas e
conforto crescente vieram de experiências
compartilhadas.
Lembro-me de quando eu era noviça
(1961) e nós, como Província do Canadá,
respondemos ao chamado para irmos aos
países do Terceiro Mundo, especialmente
para o ministério da educação. Enviamos
quatro Irmãs para a Bolívia. Que envio!
Todas nós sentimos que íamos com aquelas
Irmãs para a América do Sul. Nós nosabrimos
às diversas culturas latino-americanas
e, como província, fomos alargadas e
mudadas. A Teologia da Libertação nos
chamou a ver, julgar e agir a qual se tornou
parte integrante de nossa maneira de tomar
decisões. Nosso mundo se expandiu e
muitas de nós desejamos participar, ir para a
Bolívia e mais tarde para o Peru. (Quase 30

de nós, “Irmãs Jovens”, fizemos um curso
intensivo de espanhol na universidade para
nos prepararmos na esperança de que
seríamos enviadas.)
Em um sentido mais
geral, a
interculturalidade
não
fez
parte
especificamente de nossa formação inicial.
No entanto, eu diria que a cultura da vida
religiosa foi ensinada, vivida e modelada
para nós e tornou-se parte de nossas
vidas. Muitas vezes, os valores das IENS
construídos sobre os valores trazidos de
casa, portanto, a integração de culturas
enriqueceu nossas vidas.Outras vezes, com
regras, regulamentos e observâncias, havia
dificuldades e tensões entre a cultura do
convento e a cultura que trouxemos de casa.
As diferentes personalidades e origens,
tanto das Irmãs quanto das jovens que
aspiravam serem membros, proporcionaram
amplas oportunidades para crescer no
respeito e aceitação das diferenças.

Irmã Delia Calis (esquerda) envolvida em
Convento Notre Dame, Waterdown, Canadá .

uma

aula

de

arte, no
Foto:IENS
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Escuta Paciente
Por Irmã M. Rachel Michalik, IENS (PO)

Em minha experiência de viver em uma
comunidade multicultural, dando-me tempo
e ouvindo com paciência, foram tesouros
que ajudaram a construir a unidade entre
nós, apesar das diferenças relacionadas a
culturas e línguas.
Às vezes, surgia a dúvida de porque perder
tanto
tempo
ouvindo
explicações
e interpretações da outra
pessoa. Afinal, durante esse
tempo você poderia fazer algo
de bom pelos outros. Com o
tempo, comecei a experimentar
os frutos positivos da escuta
paciente, como a sensação
de laços mais estreitos com
os outros e o incentivo para
mudar meu pensamento, abrir
mão de opiniões fixas. Minha
compreensão sobre os outros
e sobre mim mesma estava se
ampliando. Eu louvo a Deus
pela riqueza colocada em
nossos corações e mentes.
Minha visão de mundo, da
Igreja e dos acontecimentos locais também
se aprofundou.
A escuta paciente levou-me a abrir-me de
forma consciente e corajosa para o que
era novo e diferente. Afinal, cada um tem
sua própria sabedoria única e riqueza de
experiências que lhes permitiu desenvolver
e crescer no serviço cada vez mais zeloso a
Deus e às pessoas a quem somos enviadas.
Essa habilidade estava associada a
uma prontidão interna para mudar, para
transcender a mim mesma em meus
padrões de pensamento. Isso levou a uma
forma mais viva e intensa de ser e realizar
as atividades diárias. A escuta paciente
nem sempre foi fácil, pois estava ligada ao
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medo e ao risco de ser mal interpretada,
julgada ou ignorada.
Quando penso nessas experiências hoje,
posso ver como o tempo é importante para
a criação de uma comunidade intercultural.
Nem tudo pode ser construído de uma vez.

Durante uma peregrinação a Assis com um
grupo de IENS, Irmã Rachel descobriu que o
tempo entre a Casa Geral em Roma e Assis
proporcionou a ela muitas oportunidades para
ouvir suas Irmãs.
Foto IENS

A escuta paciente, a transcendência, a
prontidão para mudar, o enfrentamento da
ansiedade, a coragem para compartilhar
e a busca consciente pelo que conecta,
se difundem ao longo do tempo e exigem
paciência. Vale à pena enfrentar todos os
desafios relacionados com a construção da
comunidade intercultural, porque assim a
alegria dos frutos dessas lutas é ainda maior
e perdura. Tornamo-nos mais maduras,
mais enriquecidas e mais capazes de
construir unidade com os outros em um
mundo dividido.

O Mistério Pascal -- a essência da interculturalidade
Por Irmã Hedwig Marie Ganter, IENS (PALC)

Uma das líderes provinciais que visitou o
primeiro grupo de noviças do noviciado
latinoamericano perguntou, “O que vocês
acham mais difícil na sua vida aqui?” Elas
responderam, “A diferença entre culturas”.
“É o que é mais vivificante e enriquecedor?”
Elas responderam, “A diferença entre
culturas”. Esta partilha expressa claramente
que no centro da vida intercultural está
o mistério pascal: morrendo para nós
mesmas, ganhamos vida nova.
E como esse mistério pascal é vivido no
concreto? Em minha experiência de viver
mais de vinte e cinco anos em comunidades
interculturais, isso continua a acontecer por
meio das habilidades de escuta, diálogo e
gestão de conflitos
O Papa Francisco afirma: “Aproximarse, falar, ouvir, entender uma à outra e
encontrar um terreno comum: todas essas
coisas se resumem em uma
palavra “diálogo”. (Carta Encíclica Fratelli
Tutti sobre Fraternidade e Amizade Social 198).
A verdadeira escuta e o diálogo
implicam morrer para si mesma,
uma conversão do coração. Os
hábitos de me apegar às minhas
próprias opiniões, pontos de
vista e convicções são difíceis de
morrer!
Isso me leva à necessidade
de gerenciamento de conflitos.
Oração e abertura para mudanças
são essenciais para entrar neste
processo. Às vezes, eu tive que
rezar dias para ser livre o suficiente
para poder ouvir e estar disposta
a mudar! Evitando julgamentos,
dando-me conta de que nenhuma
cultura é superior à outra, olhando
para ela, conhecendo-a, nos leva
a ser livres o suficiente para ouvir,

estar dispostas a mudar! Evitar julgamentos,
perceber que nenhuma cultura é superior a
outra, ter paciência e disponibilidade para o
tempo necessário são essenciais para esse
processo.
Um dos insights que me mantiveram
motivada é que essa necessidade de
unidade na diversidade de culturas é o
caminho do futuro em nosso mundo. Como
Vós Sois Enviadas afirma, “Pela nossa
unidade…testemunhamos que é possível
vencer barreiras nacionais e culturais”
(Diretório Geral 36)
À medida que avançamos em direção à
unidade em nossa vida intercultural, o que
é mais bonito e gratificante, é que cada vez
mais somos quem somos chamadas a ser:
pessoas criadas à imagem e semelhança
de Deus, que é UM em uma diversidade de
TRÊS

Assim como cuidar de um jardim, o cuidado de uma comunidade
intercultural exige tempo, compreensão e esforço diário para
crescer. E para D: Irmã Hedwig (Hedy) Marie Ganter, IENS,
Irmã Lucy Ramirez, IENS, e Irmã Leetta Hammack, IENS.

Foto: IENS
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Vivendo e aprendendo a interculturalidade
Por Irmã Terezija Hostnik, IENS (SI)

Ao tentar explicar o significado da
interculturalidade, veio-me à mente a
imagem de um jardim. Existe uma grande
variedade de plantas. Algumas flores são
grandes, de cores vivas, outras pequenas
e delicadas. Algumas têm a capacidade de
nutrir e outras têm poderes de cura. Deus
criou um mundo com uma grande variedade
de vida e todos servem para melhorar a
vida uns dos outros, sejam como plantas ou
humanos.
Como Irmã Escolar de Nossa Senhora, eu
experienciei as muitas culturas diferentes
do povo da Eslovênia. Esta é a minha terra
natal, um pequeno país (cerca de 2 milhões
de habitantes) na Europa Central. É preciso
estudar outras línguas e colaborar com
outras culturas.
Este ano celebramos o 30º ano da
nossa independência. No entanto, este
nem sempre foi um país de liberdade.
Começando a II Guerra Mundial, meu país
passou a ser

Irmã Terezija Hostnik ao lado da Estátua de
Mother Theresa
Foto: IENS
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governado pelo regime comunista da
Iugoslávia. Os religiosos não tinham
permissão para ensinar nas escolas.
Como resultado, nosso apostolado era
principalmente o trabalho pastoral nas
paróquias. Quando eu tinha 19 anos, a
Congregação me enviou para estudar em
Munique, na Província da Baviera. Aprendi
alemão rapidamente e me acostumei a um
sistema escolar muito diferente. Eu me senti
em casa na comunidade de Candidatas e
Irmãs.
A partir de 1968, Candidatas, Noviças e
algumas Irmãs da Eslovênia ingressaram
na Província da Baviera para a educação
e formação. Mais tarde, quando as Irmãs
eslovenas “mais jovens” se encontraram,
todas reconhecemos a importância de nossa
formação na Baviera.
Sem perceber, estávamos aprendendo o
que significava viver em uma comunidade
intercultural. Aprendemos a nos ajustar
às alegrias e dificuldades de conviver com
muitas culturas. Anos depois, a Congregação
me pediu para voltar à Alemanha a fim de
cuidar das Irmãs idosas. Trabalhei mais de
dois anos. Eu gostava de ajudar e cuidar
das Irmãs. A equipe de enfermagem era
internacional: polonesa, romena, eslovena e
alemã. Nossa formação nos preparou para
sermos testemunhas da interculturalidade
no mundo.
“Cristo é o centro de nossa comunidade
e é a fonte de nossa unidade. (VSE, C 6).
Madre Teresa queria uma congregação.
Unidade é nosso carisma. Nestes tempos
difíceis, somos novamente chamadas para
que “nosso esforço por unidade abranja a
humanidade inteira e a totalidade da criação”
(VSE, C 9).

.

O futuro da vida religiosa internacional depende muito da
capacidade de cada comunidade viver interculturalmente;
as que não o fazem se fragmentarão morrerão.
(A.J. Gittins - Viver a misiao interculturalmente)

A cultura da compaixão
Por Irmã Beatriz Martínez-García, Representante das IENS na ONU-ONG

Interculturalidade se tornou uma palavra
popular. No entanto, isso não significa que
ela seja compreendida. Há alguns dias
atrás, eu li a resenha do livro Entrañable
Dios. As Obras de Misericórdia: Hacia una
Cultura de Compasión de Xabier Pikaza
e José A. Pagola que destacam que a
compaixão é a maneira de ser de Deus. A
cultura da compaixão é fundamental para
viver a interculturalidade.
Duas experiências lembram o que Pe.
Anthony J. Gittins explica sobre a cultura
da comunidade intercultural: “Todos são
diretamente afetados pela presença de
outras culturas ... todos os membros se
comprometem a viver fora de sua zona de
conforto.”¹
Para mim, a primeira experiência foi em
2009, quando participei do Programa
Internacional das IENS. Éramos um grupo
de sete Irmãs de nacionalidades diferentes.
O inglês era a idioma comum e para 98%
de nós, ele era o segundo ou terceiro
idioma. Essas características influenciaram
nossa vivência intercultural, ou seja, todas
nós estávamos comprometidas em sair da
nossa zona de conforto, em nos abrirmos
aos dons especiais de cada uma das outras.
Nossa comunidade não era um grupo de
maiorias ou minorias, mas um lugar de
iguais, onde ninguém poderia reivindicar
como seu.

Irmã Beatriz Martinez-Garcia Representante das

IENS na ONU-ONG
Foto: Shalom

A segunda experiência é em meu ministério
atual como representante de nossa
Congregaçêo nas Nações Unidas. Eu me
relaciono e trabalho em colaboração com
homens e mulheres de diversas nações,
etnias, línguas, crenças. Minha experiência
é que mais uma vez me encontro em
uma relação de iguais. Nenhum de nós
representa sua própria cultura ou país;
antes, colaboramos para agir pela dignidade
da humanidade e cuidar da criação. Todos
fomos chamados a viver com compaixão.
Os fios comuns dessas duas experiências
são relações de igualdade e compaixão.
Assim, viver a interculturalidade é possível.

1Anthony J. Gittins, Living Mission Interculturality: Faith, Culture, and the Renewal of Praxis, Col legeville, MN: Liturgical
Press, 2015, 23.
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Minhas Experiências com o Povo Cigano
Por Irmã M. Éva Csompilla, IENS (MG)

Trabalho com o povo cigano há oito
anos. Eles são um grupo étnico e
cultural distinto, formado por itinerantes
tradicionalmente nômades que vivem
principalmente na Europa. Com fequentên
cia me encontro me individualmente com as
crianças, principalmente em situações de
aprendizagem.
Para mim, os encontros com elas sempre
foram
transformadores,
alegres
ou
dolorosos também. Passar um tempo com
eles me emociona, e me faz refletir cada
vez mais profundamente sobre suas vidas.
Eu nunca saio despreocupada.
Ao ensiná-los, uso os mesmos métodos
e a mesma abordagem que costumo usar
com minha classe na escola. Na minha
experiência, vale à pena começar com
um jogo. Pode levar alguns minutos de
aprendizado, mas ganhamos mais nos
divertindo, liberando a tensão, sintonizando
uns aos outros.
Como tive poucs contats com homens,
mulheres e crianças ciganas, continuo a
descobrir coisas que não consigo explicar.
Tenho apenar uma suspeita da situação Por
exemplo, não faz muito tempo, perguntei a
uma das mães se ela costumava ler contos
de fadas para a filhinha como forma de
aumentar e enriquecer seu vocabulário. Sua
resposta foi não. Mais tarde, pensei em sua
resposta. Ocorreu-me que havia feito uma
suposição com base na minha infância. E
possível que

A Vida entre a Primeira Nação
Retornando a minha cultura nativa
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Envohendo os sentidos dos alunos, para
ajudar na aprendizagem, Irmã M. Eva .
Foto: IENS

aquela mãe tinha dito não por causa
da dificuldade dela em ler as histórias?
Como ela poderia se expor, mostrar suas
deficiências para a criança ouvir?
Diariamente experiencio que tanto os pais
quanto os filhos ciganos podem confiar,
se arriscam a fazer perguntas e a mostrar
suas deficiências a quem as acolhe, a
quem também se atreve a mostrar suas
vulnerabilidades, a quem não quer lhes
dar lição, e de quem eles experienciam
compaixão e atenção. Aqueles que
simplesmente estão presentes para eles.
É uma oportunidade e uma aventura
enriquecedora estar junto ao povo cigano!

A riqueza da diversidade
Por Irmã M. Carmen Stanci, IENS; Irmã M. Renáta Miklós, IENS; Irmã Mariana Ghera,IENS.(BY)

Quando ouvimos a palavra
“interculturalidade”, esta nos é muito familiar
porque o Banat, onde está localizado
nosso convento, sempre foi moldado por
diferentes culturas. Romenos, alemães,
húngaros, sérvios, búlgaros, judeus,
eslovacos e ciganos (ou comunidade
itinerante) pertencem às minorias que
têm vivido juntos aqui durante séculos.
Essa diversidade de povos, que surgiu
ao longo do tempo sob certas condições
geográficas e políticas, ainda molda as
relações interétnicas hoje. A diversidade
linguística do Banat é um benefício para
toda a comunidade, já que cada idioma
é uma expressão direta da cultura, bem
como da identidade individual e coletiva.

As irmãs se preparando para uma oração.
Foto: IENS

Também experimentamos esta interculturalidade
na nossa vida comunitária e paroquial.
Cada uma de nós três Irmãs tem uma
língua materna diferente - romeno, alemão
e húngaro. Por um lado, isso é um presente,
mas por outro é um desafio. Tentamos
integrar essa diversidade em nossa vida
diária. Por exemplo, às vezes em nossa
comunidade cantamos e rezamos em três
línguas. Nos feriados principais, temos
uma missa na paróquia nas três línguas
o que exige muita abertura, tolerância e
paciência. Aos domingos, cada uma de nós
tem a oportunidade de celebrar a liturgia em
sua língua materna.
A diversidade também é abordada em
nosso ministério da educação. Temos uma
escola húngara na cidade de
Timişoara, onde Ir. Renáta dá
aulas. O jardim de infância
católico, dirigido por Ir. Carmen,
tem, além do grupo de língua
romena, a língua húngara.
Viver
a
interculturalidade
significa
preservar
nossa
própria identidade e, ao
mesmo tempo, estar aberto a
dos outros. A capacidade de
viver a interculturalidade não
é algo costumeiro, ela requer
um novo começo a cada dia no diálogo, na
apreciação, na aceitação e na humildade.
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Incorporando a Interculturalidade
Por Irmã Maureen Wekesa, IENS e Irmã Lucy Waigwa, IENS (AF)

Nossa vida intercultural nos últimos oito
meses como Irmãs Escolares de Nonossa
Senhora em nossa comunidade em Cape
Coast tem sido uma bênção. Aqui em
Gana, somos 18 irmãs de dez países e
culturas diferentes. Viemos da Europa,
América do Norte e África. Experienciamos
que a consciência da própria origem
cultural, a abertura para compartilhar e a
vontade de aprender com outras culturas
são essenciais para a vida intercultural.
Para nós, quase todos os dias é
uma experiência cultural, pois provamos
alimentos diferentes das nossas várias
culturas. Alguns desses pratos incluem
chapatti, banku, ugali, banana, Moi-Moi e
várias sopas. Foi uma experiência
Irmãs Maureen
Wekesa, Mabel
Abayol Doo, Lucy
Waigwa IENS
Foto: SSND

maravilhosa, que alargou os nossos
horizontes e ajudou-nos a ver o mundo de
forma diferente.
Nossa
formação
juntamente
com
Ghanian em que

cultural
diferente,
a
cultura
Akan
vivemos, alimentou

oração. Participamos ativamente da
Igreja, usando o idioma Fante local.
Aprendemos a ouvir com mais atenção,
a manter nossas opiniões de maneira
mais leve, o que, na tomada de decisões
da comunidade, oferece um maior senso
de
propriedade.
Essas
habilidades
nos ajudaram a construir confiança
entre nós e com as pessoas locais
entre as quais vivemos e trabalhamos.
As orações e reuniões da comunidade
fornecem
oportunidades
para
compartilharmos
e
celebrarmos
nossa rica diversidade cultural. Nossa
partilha regular de fé incorpora nossas
experiências de vida e encontros diários
com as pessoas em nosso ministério.
A vida em comunidade intercultural não
acontece rapidamente. É um compromisso
intencional que assumimos diariamente
com valores comuns compartilhados.
Nossa expressão desses valores pode
diferir com base em nossas personalidades
e cultura, mas com uma visão comum
e foco na Trindade, a interculturalidade
se torna uma bela expressão de
viver
nossa
comunidade
de
fé.

Que todos partilhem
Por Kurt Haspel (ÖR-IT/CE)

Irmã Claudia Schusterbauer é membro
da Congregação das Irmãs Escolares de
Nossa Senhora da Província da ÁustriaItália. Ela viveu e trabalhou na Romênia e
na Áustria por várias décadas. De 20042015 ela estava em Timişoara (Romênia)
com outras IENS. Junto com Ir. Alvera, ela
cuidou das Irmãs idosas que queriam viver
em comunidade novamente. Passaram-se
40 anos desde a dissolução de todos os
conventos pelo governo comunista.
A Irmã experimentou pessoalmente o longo
e desolador estado de vida após a queda
página 10

do ditador Nicolae Ceaușescu. Ela se
lembrou de suas primeiras impressões.
“Fiquei abalada com a aparência do que
antes era uma cidade próspera. Os prédios
desolados, as calçadas esburacadas, os
ônibus nojentos, o corredor do mercado
com vazamentos, o suprimento inadequado
de mercadorias. Ao comprar um móvel
ou uma máquina de lavar, informava-se
o número do passaporte da distribuição
desses
produtos...Naquela
época,
muitos suprimentos de socorro vieram
da Alemanha. Fiquei feliz em ajudar na
distribuição desses produtos.” Olhando

hoje é defecil imaginar que a separação de
reiduos era completamente descouhecido.
Melhorsu muito ao longo dos anos. um
impulso para esta regrãos da Europa Oriental
Acontecerá em 2023, quando Timisoara
se tomará a “capital da Cultura Européia.
Irmã Claudia descobriu que o espírito das
IENS estava presente na cultura romena. “Eu
vim para uma boa comunidade que incluía
algumas meninas da zona rural e que não
podiam pagar um internato. Gostei de ouvir as
Irmãs quando me contaram sobre o passado.
Apesar de muitas privações e sofrimentos, eles
permaneceram um provo àlegre e satisfeito.”

A Irmã compreendeu que, para viver a
própria fé, é preciso viver e compartilhar a
cultura das pessoas a
quem serve. Ela não
rejeitou suas suas raízes autríacas, mas passou
a ver Deus trabalhando em outra dimensão.
Fazer isso nem sempre é fácil, mas com
paciência e vontade
Irma Claudia
contínua para trabalhar em
Foto: Haspel
prol de uma visão comum,
pode nascer uma
comunidade intercultural.

A chave é o respeito pelas pessoas e pela cultura
Por Irmã Waltermarie “Willie” Ray, IENs (CP)

Irmã Waltermarie Ray nasceu na Ilha de
Mogmog, uma minúscula ilha da Micronésia,
uma das pequenas ilhas que compõem o
Atol Ulithi. As ilhas ficam 1.242 milhas ao
norte de Papua-Nova Guiné.
Sou
conhecida
na
Província
Central
Pacífico como Irmã
Willie. Deixei Mogmog
em 1964 para ir para
Yap
(107
milhas),
Guam (422 milhas)
e, eventualmente, os
Estados Unidos (7.703
milhas). Tendo vivido em
uma ilha remota e depois
Irmã Waltermarie
Foto: IENS
mudado para uma ilha
maior e, finalmente, vivido e trabalhando no
Meio - Oeste dos Estado Unidos,
vivi em muitas comunidades
interculturais, Irmã Willie tem tido muitas
experiências interculturais.

Como Irmã da Escolar de Nossa Senhora,
sirvo como educadora desde 1976. Nessa
função, descobri que minha paixão cultural
nativa por proteger a Terra e reduzir os
efeitos do aquecimento global veio à
tona. Eu vi de primeira mão em Mogmog
a elevação dos níveis do mar. Diversas
ilhas do Atol de Ulithi já desapareceram.

Em Mogmog, minha família e amigos são
afetados pela perda de terras e escassez
de alimentos. Comunicar isso á pessoas de
uma cultura diferente nem sempre foi fácil.
Ser de uma comunidade simples de uma
ilha e entrar em uma vida religiosa rígida foi
difícil. Depois de um ano na comunidade,
pensei seriamente em sair. Eu não me
sentia parte. Entretanto, eu persisti e me
tornei uma Irmã Escolar de Nossa Senhora.
Com o passar dos anos, muita coisa mudou.
Como congregação, aprendemos muito
sobre interculturalidade. Me sinto muito
amada pelas minhas Irmãs IENS. Sempre
fico tocada quando as Irmãs se interessam
pela maneira como fazemos as coisas
em minha cultura. É muito diferente
em comparação com antes. Estamos
aprendendo a aceitar outras culturas e com
outros aceitando nossa cultura.

A interculturalidade não é fácil. Às vezes, eu só queria chorar. No entanto,
existem dois valores que me apoiaram
durante os tempos difíceis e continuam
a me fortalecer na vida em comunidade:
“Respeito pelas pessoas e pela cultura
e a atitude de ‘um por todos e todos por
um’.”
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““Este é o dia que o Senhor fez!” com estas
palavras Irmã Mary Goretty Aboge (AF),
pessoa de contats da Equipe Intercultural
da Congregação, iniciou a primeira sessão
on-line do Laboratório Intercultural no dia
19 de junho. Ao aparecerem na na tela
Zoom, as irmãs se encantaram em receber
umas às outras de todo o mundo (4:00 da
manhã no sul da Califórnia, EUA e 20:00 da
noite em Kyoto, Japão). Elas escolheram
o nome LAB, porque um laboratório é um
espaço de construção e transformação,
um espaço seguro para experimentar.
Neste caso, a experiência fomenta novas
relações interpessoais, respeitando e
abraçando a diversidade multicultural. O
Laboratório de Interculturalidade permite
às participantes compartilhar e expandir
sua compreensão da interculturalidade e
adquirir habilidades para iniciar conversas
nas comunidades locais e províncias.
Irmã Inês Camiran (CG) preparou o cenário
reconhecendo a diversidade entre nós e
situou a meta e objetivos dentro do Apelo

do 24º Capítulo Geral expresso em O
Amor Dá Tudo Ela também nos lembrou do
desafio do Papa Francisco em Fratelli Tutti:
“Precisamos de uma cultura ‘nós’” (Fratllei Tutti
35) e “Conto com vocês para despertar o
mundo” (Carta Apostólica às Pessoas Consagradas).
Irmã Teresinha Dorigon (ALC) liderou
a
introdução
deste
estudo
sobre
interculturalidade. Ela enfatizou a distinção
radical entre ser uma congregação
internacional, multicultural e ser uma
comunidade
intercultural.
Tornar-se
uma congregação intercultural exigirá
nova aprendizagem, “ver com novos
olhos”, e conversão para toda a vida.
A interculturalidade é uma vocação recebida
através do Evangelho! A vida intercultural é
um autêntico discipulado vivido por pessoas
culturalmente diversas que se unem por
causa da missão de Deus. As participantes
do Laboratório Intercultural abraçaram
este trabalho com entusiasmo e deleite!

Irmãs da Escolares de

Nossa Senhora

Transformando o mundo através da educação

