Declaração de Visão
das e dos Associados
Como na história de Emaús no Evangelho
(Lucas 24: 30-32), quando os discípulos
andavam com Jesus e o descobriram,
Associadas/os e as irmãs com votos
caminham juntas, compartilhando suas
histórias e repartindo o pão. Estamos
enraizadas no grande amor de Deus e,
apoiadas pelas orações e dons de uns e
de outras/os, nos abrimos ao querido
próximo.

Quem somos?
Hoje, como ao longo dos tempos, são
as necessidades do povo de Deus e do
mundo que apontam como o carisma e
a missão são vividos.

Oração da Associada / do Associado
Ó Deus de unidade e força,
una-nos, à família de José,
Irmãs e Associados,
em coração e propósito.
Dê-nos a capacidade
de nos abrirmos uns aos outros,
para promover a paz e
dar testemunho ao nosso próximo.
Enquanto caminharmos juntas,
fortaleça-nos para sermos
abertas diante de Ti,
completamente dependentes de Ti,
enquanto nós nos esforçamos para
servir a todos sem distinção.
Permita que nossa
vida comum de oração e serviço
reflita a sua presença
enquanto nós participarmos
da luta das pessoas
por liberdade, justiça e paz.

ASSOCIADOA E ASSOCIADAS
IRMÃS DE SÃO JOSÉ
DE ROCHESTER — ISJR
Você busca algo mais na sua vida?
Deseja crescer junto com outros/as na
oração, vivência comunitária e serviço?

Amen.

Lado a lado, associadas/os e as Irmãs
escutam o Espírito, escutam uns aos
outros e se apoiam mutuamente no
serviço.
Um/a Associado/a das Irmãs de São
José de Rochester é uma pessoa
que deseja compartilhar o espírito e a
espiritualidade da Congregação,
mantendo seu próprio estilo de vida.

"Sirva a Deus no amor e serviço do
próximo, mantendo seus próprios estilos
de vida e responsabilidade." (ISJR)

Nossa fundação
Na época da fundação, no século XVII
na França, leigos e leigas generosas
rezavam e trabalhavam lado a lado com
as primeiras Irmãs de São José que
professavam votos. Eram inspirados por
um chamado semelhante à missão e
espiritualidade delas.
Hoje, enquanto muitas pessoas procuram
maneiras de viver mais plenamente seu
chamado de Deus, as Irmãs de São José
de Rochester incentivam as mulheres
e os homens que se sentem chamadas
ao espírito e à espiritualidade da
Congregação, a tornar-se Associados/as
na Congregação.

Associados/as se comprometem a:





Aprofundar e alargar as suas
relações com Deus e com os outros,
partilhando o carisma das Irmãs de
São José;
Servir os outros num ministério
dentro de seu próprio estilo de vida;
Incorporar seus próprios dons
espirituais, experiências de vida,
esperanças e expectativas para seus
ministérios.

Como se tornar um/a associado/a
Os/as interessados/as participam de reuniões
agendadas, momentos de oração pessoal,
retiros espirituais e compromissos familiares,
pastorais, sociais, comunitários entre outros.
Antes de formalizar adesão como associado/a
da Congregação os/as Associados dedicam
um período de tempo ao mútuo discernimento
(com duração de 1 a 2 anos).
Após este período faz-se um compromisso
por escrito como associado/a e participa de
uma variedade de eventos espirituais,
ministeriais e sociais se tornando aos poucos
parte da familia de José.

Questões?
QUER saber mais sobre como se tornar
um/a Associado e Associada das
Irmãs de São José de Rochester?
CONVERSE com um Associado ou uma
Associada e faça suas perguntas!
FALE com uma Irmã:
 Irmãs de São José
de Rochester
 Irmã Jeane
 Irmã Joana
 Irmã Maria José
 Irmã Maura

62 3292 7945
98568 3898
98436 1977
98148 2706
98411 1422

Rua RB 30A qd. 30 lt. 70 - Recanto do
Bosque
CEP: 74.474-360 - Goiânia, Goiás
Saber mais:
www.isjrochester.com.br

