
                                                        Belo Horizonte, 20/01/17 

Queridas Irmãs, 

A Rede JPIC de Animadoras de cada Província e Região, com Veronica Brand (nossa representante 

na ONU), Mary Jo McElroy (coordenadora JPIC) e Mary Genino (membro de ligação com o Conselho 

Geral) encontrou-se em Belo Horizonte, de 13 a 21 de janeiro. Como participantes, estavam 

presentes Cathy Minhoto, da PAO, Ellen O’Leary, da PEN, Pam Penkert, da Região Zambese e 

Rosinha Pereira, do Brasil. Ficamos felizes ao dar as boas vindas à Manuela Queirós, de Portugal, 

Virginia Dorgan, da PAL e Jacinta Ossumane, de Moçambique, que participavam do Encontro da 

Rede JPIC pela primeira vez. 

Fomos recebidas com um maravilhoso acolhimento da Província Brasileira, que colaborou 

enormemente conosco na preparação da nossa reunião e que nos recebeu calorosamente em suas 

comunidades. Ficamos felizes por algumas das irmãs da Província poderem participar de alguns dias 

do nosso encontro. Nossa reunião foi mesmo para nós uma experiência iluminadora, produtiva e 

dinâmica. Vindas de diferentes partes do Instituto, trabalhamos juntas, com um só coração e uma 

paixão única pela justiça e a paz. Foi também uma grande alegria estar presentes à cerimônia da 

Primeira Profissão de Aélita, Celine, Luisa, Mary e Precious. 

Fomos profundamente tocadas pela nossa visita a Mariana, Minas Gerais, a cidade mais próxima do 

desastre da mineradora Samarco. Em novembro de 2015, a barragem rompeu causando o pior 

desastre ecológico no Brasil. O lixo tóxico na lama escorreu pelas ruas e rios de quarenta e dois 

municípios e alcançando um outro Estado antes de escoar no oceano. Tivemos lá um encontro com 

um grupo representativo das pessoas atingidas pelo desastre. Haviam sofrido grandemente, 

perdendo suas cidades, casas e lugares de trabalho. Ficamos impressionadas pela sua resiliência, 

organização e colaboração com outros grupos. Na luta em defesa dos seus direitos e por uma justa 

compensação, receberam um grande apoio da Igreja Católica e de movimentos sociais, que ainda 

continuam trabalhando com eles.  

Nossos dois facilitadores, Pedro Ribeiro de Oliveira e Rodrigo Peret, ajudaram-nos a entender esta 

tragédia, a difícil situação política que o Brasil vem experimentando e o papel da Igreja e dos 

movimentos sociais. Suas colocações deram-nos um contexto em sintonia com outros fenômenos 

sociais e politicos no mundo, incluindo a posse de Trump no governo, que aconteceu no último dia 

do nosso encontro. Ficamos muito tocadas pela crescente distância entre ricos e pobres em todo o 

mundo. Isto pareceu-nos ser uma tendência catastrófica, gerando em nós a necessidade de dar 

passos na “advocacia” para o fechamento desta distância. Tomamos muito tempo refletindo sobre o 

valor profético de falarmos como uma só voz e de formularmos uma declaração / uma postura 

corporativa sobre a desigualdade, que nós levaremos como uma proposta ao CGA. 

 



Nós também levamos tempo refletindo sobre a situação do nosso mundo e as necessidades que 

emergiram desde o nosso encontro JPIC 2014. Estas foram consideradas através da revisão e 

atualização dos nossos Objetivos JPIC e o Plano para 2017-2020, que em breve serão enviados ao 

Instituto. Veronica nos trouxe a atualização das atividades e encontros que têm acontecido na ONU, 

animando-nos a um interesse e participação cada vez maiores, assim como a partilha de tudo isso 

com nossa Família Ampliada/Alargada e colaboradores. Ela considerou os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e o compromisso das nações membros firmado em acordos, tais 

como o Acordo do Clima, encorajando-nos à advocacia em defesa desta adesão, nos nossos próprios 

sistemas e realidades. 

Agradecemos à Província Brasileira pela sua organização, preparação e acolhida. Somos agradecidas 

às Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora pela sua hospitalidade, cuidado e boa atmosfera que 

proporcionaram para o nosso trabalho e reflexão. 

Possamos nós, como Instituto, continuar neste caminho, promovendo e defendendo a Justiça, Paz e 

Integridade da Criação, colaborando, formando rede e advogando, em solidariedade, compaixão e 

reverência para com todas as pessoas e toda a criação. 
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