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.: NOTÍCIAS :.  

Macau: Finalizadas as celebrações do Ano Paulino (25/06/2009)  

A diocese de Macau, juntamente com as Filhas de São Paulo, está 
organizando um grande evento de conclusão das celebrações do 
Ano Paulino. Cinco igrejas têm na programação uma peregrinação 
no dia 27 de junho.  
A comunidade das Filhas de São Paulo organizou no dia 20 de junho 
um encontro de oração seguido de um momento de convivência para 
agradecer colaboradores e amigos pelo trabalho desenvolvido. O 
encontro, conduzido tanto em chinês como em inglês, constou da 
leitura de trechos das cartas de São Paulo, da exibição de parte do 

filme Paulo de Tarso e da Oração a são Paulo pelas nações, composta por dom Alberione, 
fundador da Família Paulina.  
O encontro terminou com a promessa de não se dispersar, mas de continuar a experiência de 
comunidade, feita graças ao Ano Paulino.  

 

 

Italy: Mantova - São Paulo nas escolas primárias (22/06/2009)  

Aproximadamente 500 alunos das escolas de ensino primário e 
médio da província de Mantova participaram, com entusiasmo, ao 
concurso: Paulo, da espada à Palavra.  
O objetivo da iniciativa, promovida pelas Filhas de São Paulo, foi 
tornar conhecido o Apóstolo das gentes às crianças e suas famílias.  
O ano dedicado a São Paulo, prestes a ser concluído e a premiação 
dos trabalhos elaborados, acontecida dentro da "Semana das 
comunicações sociais" deram ao evento uma boa ressonância na 

mídia local.  
Cantos, poesias, filminhos e desenhos preparados pelas crianças participantes do concurso, 
estiveram no centro da festa de premiação, organizada para concluir a iniciativa e para premiar 
tantas crianças que com criatividade e fantasia contaram, à sua maneira, a história de São Paulo.  
Concluiu-se o evento com a distribuição de revistas e livros de Edições Paulinas para as crianças, 
além de bonezinhos coloridos, lembrando o dia festivo.  
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Taiwan: Pela primeira vez um CD católico entra para os finalistas do Golden Musica 
Award (18/06/2009)  
 

Há tempo, as Filhas de São Paulo de Taiwan programavam um CD 
mariano, também para celebrar os 150 anos de evangelização da 
ilha. Para esta ocasião a imagem de Nossa Senhora de Wan Gin, a 
primeira igreja dedicada à Maria e construída no sul de Taiwan, 
visitou toda a ilha, parando em cada diocese.  
O projeto deste CD era um trabalho de anos, sempre encontrando 
dificuldades que lhe impediam a realização. Por fim, as Paulinas se 
decidiram convidar um famoso coral: La Cien Ren para colaborar e, 
em seis ou sete meses o progeto rompeu as barreiras da 

preparação e tornou-se gravação de qualidade.  
A gravadora sugeriu que o CD Cantos a Maria fosse inscrito no prêmio anual Golden Music, 
promovido pelo governo. Assim foi feito, mesmo sem esperança de vencer, pois que milhares de 
CDs buscavam o mesmo prêmio.  
Mas, com surpresa, o CD ficou entre os finalistas, obtendo reconhecimento satisfatório. Ainda que 
não vencendo o primeiro prêmio da categoria "Cantos religiosos", as Paulinas sentiram-se felizes 
por caminhar, pela primeira vez e como Igreja católica, no tapete vermelho dos "star", junto ao 
Secretariado da Conferência Episcopal, junto com dois representantes do coral.  

 

 

Singapore: São Paulo estre os livros, entre as pessoas (16/06/2009)  

De 29 de maio a 07 de junho de 2009, pelas celebrações do Ano 
Paulino, as Filhas de São Paulo participaram da XXIV Feira do Livro 
em Singapura, organizada pelas casas editoras locais. Conhecida 
pelo nome de Feira Mundial do Livro, é a maior manifestação do ano 
que reúne, em Singapura, mais de 100 casas editoras locais e 
inglesas e que atrai mais de 500.000 visitantes.  
Embora seja este um evento "secular", as Filhas de São Paulo o 
consideram uma oportunidade extraordinária de aproximar os 

visitantes, católicos ou não, ao espírito da própria missão de achegar-se a todos. É a segunda vez 
que as Filhas de São Paulo participam deste evento. A primeira em 1995, nos inícios da fundação 
da comunidade de Singapura.  
A presença das irmãs na Feira do Livro obteve pareceres muito positivos. Um grande número de 
pessoas sentiu-se atraído por um "olhar" de curiosidade; muitos foram os sorrisos amigos e de 
aprovação. E não faltaram os consentimentos de aprovação da idéia de ter uma presença católica 
na Feira do Livro.  
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Philippines: Mais de 400 jovens reúnem-se para refletir sobre o poder dos mass 
mídia (10/06/2009)  

Por ocasião da festa de Pentecostes, no dia 31 de maio passado as 
Filhas de São Paulo organizaram um Youth Camp para celebrar o Dia 
Mundial das Comunicações 2009. Participaram mais de 400 jovens, 
provindos de escolas, paróquias e organizações da Cidade. Foi 
significativa a presença dos seminaristas, das pré-postulantes, 
postulantes e noviças da Família Paulina. 
Finalidade do encontro: sublinhar o poder e o impacto das novas formas 
de comunicação, especialmente entre as novas gerações. O pano de 

fundo do encontro foi a mensagem do Santo Padre por ocasião do Dia Mundial das 
Comunicações: Novas tecnologias e novas relações. Promover uma cultura de respeito, de 
diálogo e de amizade.  
O hino nacional filipino abriu oficialmente o encontro, seguido de uma oração inicial. A saudação 
de boas vindas por parte da Superiora Provincial e as intervenções introdutivas dos delegados dos 
grupos presentes encaminharam os trabalhos.            
Durante a manhã as relações envolventes apresentadas por peritos da comunicação ofereceram 
muitos motivos para um bom debate entre os participantes, do qual foram tiradas as linhas 
mestras da assembléia geral da tarde.  
O dia foi concluído com a celebração da Eucaristia.  

 

Colombia: Bogotá – O desafio da comunicação na sociedade contemporânea 
(09/06/2009)  

São Paulo, o grande comunicador, nos chama a seguir o seu 
exemplo e a reconhecer a centralidade do papel do comunicador 
na sociedade contemporânea. À luz dessa consciência, no dia 22 
de maio, no auditório da Superintendência das sociedades de 
Bogotá, foi celebrado o Dia Mundial as Comunicações Sociais.  
Participaram do evento comunicadores de diversas partes do país. 
Depois da apresentação da Família Paulina e de seu carisma, 
houve interessantes colocações: Wilson Zuloaga, juniorista da 

Sociedade São Paulo, falou sobre a mensagem de Bento XVI por ocasião do 43º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais: Novas tecnologias e novas relações. Promover uma cultura de respeito, 
de diálogo e de amizade; Ir. Lucelly Villa, Filha de São Paulo, desenvolveu, por sua vez, o tema  A 
espiritualidade da comunicação segundo são Paulo.  
O dia foi concluído com a distribuição aos participantes de um livro com o título Comunicar a 
verdade, seguindo o apóstolo Paulo, inspirado no pensamento do bem-aventurado Tiago 
Alberione.  

 

 

Cote d'Ivoire (Ivory Coast) : Abidjan - A Família Paulina se expande (08/06/2009)  

Uma intensa experiência de retiro, vivida de 30 de maio a 1° de junho 
de 2009, em clima de silêncio e oração, com a comunidade das Filhas 
de São Paulo de Abidjan. Foram preparados assim e acolhidos 
amavelmente pelas irmãs, como numa grande "família", os cinco 
colaboradores que se comprometeram a pronunciar, no dia 28 de 
junho próximo, as Promessas para se tornarem Cooperadores 
Paulinos.  
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Mais do que narrar, são as palavras dos próprios participantes que reproduzem o sentido da graça 
vivida durante o retiro.  
Christine Kamagaté - «O retiro de preparação às "Promessas" de Cooperadora me confirmou na 
escolha de viver e comunicar Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida...».  
K. Justin Amani -«Louvemos a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, por esse retiro vivido 
com as Filhas de São Paulo. Além do silêncio, que nos levou a descobrir e permitir o encontro 
com Deus, deu-nos uma prova da nossa pertença à Família Paulina».  
Franck Zirihi - «Este retiro me fez conhecer o silêncio que interpela o espírito. O ambiente, o clima, 
os ensinamentos me fizeram exprimir os sentimentos mais escondidos e permitiram conhecer-me 
mais em profundidade».  
RemiBoni - «Há muito tempo desejava viver uma espiritualidade e justamente cheguei a isso 
pertencendo a Família Paulina. Esta família é grande, alegre, acolhedora, generosa, aberta e me 
permitiu ter muitos amigos como modelos: Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida; Maria, Rainha 
dos Apóstolos; São Paulo, Alberione, Tecla...».  
Laurent Daté - «... Descobri a profundidade desta Família. Isso me empenha, enquanto 
cooperador, na missão de evangelização iniciada por São Paulo. Espero, com a graça de Deus, 
que muitos outros sejam chamados para esta missão».  
No término do retiro, os cinco candidatos quase não queriam deixar a comunidade e repetiam, 
como os discípulos a Jesus, no Monte Tabor: «Senhor, é bom para nós ficar aqui; se 
queres,faremos aqui três tendas...» (Mt 17,4).  

 

 

Colombia : Peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Chiquinquirà, padroeira 
da Colômbia (04/06/2009)  

Para inaugurar o mês mariano, no dia 1º de maio a Família Paulina 
organizou uma peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de 
Chiquinquirà, padroeira da Colômbia.  
Foram mais de 500 os participantes que, animados pela fé e 
impulsionados pelo desejo de viver uma profunda experiência mariana 
e paulina fizeram-se presentes naquela manhã.  
O dia foi animado pelas formandas da comunidade das Filhas de São 
Paulo.   

Na basílica menor do Santo Cristo de Ubate, padre Danilo Medina, sacerdote paulino, conduziu 
um debate sobre São Paulo comunicador, e, depois dele, se prosseguiu até o santuário de Nossa 
Senhora de Chiquinquirà, onde foi celebrada uma missa solene.  

 

 

.: NOTÍCIAS DO GOVERNO :.  

Italy : Roma – Filhas de São Paulo, Carisma tour 2009 (16/06/2009)  

Roma, a "cidade eterna" está sempre aberta para acolher cada hóspede, ou 
peregrino de qualquer parte do mundo. Nós, Filhas de São Paulo 
participantes do Carisma tour que permenecemos em Roma de 05 a 30 de 
junho de 2009, sentimos o mesmo caloroso acolhimento ao chegarmos a 
Roma, junto à nossa Casa Geral.  
Um lindo céu de verão e um esplêndido sol envolvia os semblantes 
sorridentes de nossas irmãs que nos acolhiam. Sentimo-nos, de imediato, 
"em casa"!  
Nosso programa inciou no dia 05 de junho com a introdução da Irmã Maria 
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Antonieta Bruscato, superiora geral. Ela nos recordou que o momento presente é "um tempo de 
graça, um tempo de voltar às raízes, de renovar, revigorar a nós mesmas, revitalizar todas as 
nossas potencialidades, dar uma nova vitalidade à nossa vida comunitária e apostólica".  
O curso é animado por Irmã Sara Schena e Irmã Felicita Teron. Introduziram-nos no encontro com 
uma oração e uma dinâmica especial para favorecer a partilha do grupo.  
Cada uma de nós pode acolher e escutar o caminho de fé das outras. A experiência do amor de 
Deus em nossa história de vida, nos aproximou umas das outras.  
A partilha preparada nas fichas de animação pelo governo geral pelo Ano Paulino: Paulo, 
esplendor de Luz, permitiu a cada uma manifestar as próprias esperanças e aspirações, as 
experiências e o quanto apreendeu durantes este ano dedicado a São Paulo,  
No dia 06 de junho, primeiro sábado do mês visitamos o Santuário "Rainha dos Apóstolos, 
orientadas por Dom Giovani Perego. A visita explicada em cada sala, em cada espaço especial, 
no túmulo do Padre Alberione e de Irmã Tecla Merlo nos recordaram as "origens humildes" de 
nossa Fundação.  
Depois, Irmã Sara apresentou-nos o tema Maria no pensamento de Alberione que renovou em 
nós o amor por nossa Rainha dos Apóstolos.  
No primeiro domingo de junho celebramos a Eucaristia com as Pias Discípulas do Divino Mestre, 
na igreja delas, na Via Portuese, onde estão guardados oa restos mortais da Madre Escolástica, 
primeira Superiora Geral das Pias Discípulas. Aqui, Irmã Agar Loche, pddm explicou-nos a 
iconografia da Igreja.  
Irmã Samuela Gironi apresentou-nos o tema A adoração eucarística na vida e no ensinamento do 
Fundador. Este conteúdo não foi apenas de inspiração e renovação interior, mas reforçou, 
também as convicções que as intuições do Padre Alberione devem ser partilhadas e tornadas 
sempre mais conhecidas.  

Nossos corações estão repletos de gratidão por Dom 
Guido Gandolfo, ssp, pela preciosa partilha de sua 
experiência sobre Donec formetur, apresentando-nos 
Dom Alberione como modelo de santidade apostólica.  
Irmã Silvia Parenzan, fsp, apresentou-nos o caminho 
espiritual de Mestra Tecla, oferecendo-nos uma nova 
perspectiva de leitura, da simples, mas profunda vida se 
nossa amada Primeira Mestra. Com esta renovada 
memória de Mestra Tecla agora vivemos a nossa 
peregrinação em Alba, lugar em que ela iniciou sua vida 

paulina junto ao Fundador, Tiago Alberione.  
Estamos profundamente agradecidas ao Senhor pelo dom e privilégio de participar deste 
encontro, porque nos ajuda a aprofundara nossa rica espiritualidade e a renovar o amor e a 
paixão pela vocação paulina.  
Irmã Christine Virginia e Irmã Lissy Maruthankuzhy  
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.:  AGENDA DO GOVERNO GERAL :. 

 

  

Visita fraterna 

7-17.23-24 luglio Spagna 
sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 
sr. Luz Helena Arroyave 

17-22 luglio Malabo sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 

 

 

 

 

Saudação da Redação de PaolineOnline 
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Para remoção do mailing list envie um e-mail a: sicom@paoline.org 

 


