
1 

 

 
 

N. 14 - 15/08/2009                                               Atualização do site www.paoline.org  

.: NOTÍCIAS :.  

Romania : Paulinas e Paulinos para comunicar juntos a alegria do Evangelho (12/08/2009)  

É bonito poder dizer, como o apóstolo Paulo: "Tudo faço pelo Evangelho!" (1Cor 
9,23). Esta breve frase resume, de fato, em pouquíssimas palavras, toda a vida de 
Paulo e, ao mesmo tempo, representa também o slogan da missão bíblica paulina 
que, de 25 de julho a 3 de agosto foi realizada na paróquia católica da Assunção de 
Maria em Horgesti, uma belíssima cidade do norte da Romênia.  
Esta experiência missionária se tornou a proposta concreta que os Paulinos da 
comunidade de Vincenza e as Paulinas da Romênia se propuseram para colaborar 

com o pároco de Horgesti, reunindo um grupo de jovens, italianos e romenos, para poder dizer e viver ainda 
hoje e juntos o  "tudo faço pelo Evangelho".  
E assim, 17 animadores, provenientes de diversos lugares da Itália e de vários lugares da Romênia, acolheram o 
desafio de ultrapassar as barreiras para poder comunicar juntos a alegria do Evangelho.  
O programa da semana foi rico e variado: da oração à catequese bíblica, do dia de retiro ao encontro ecumênico 
com os irmãos ortodoxos, da Via Sacra pelas ruas da cidade à celebração do sacramento da crisma para 70 
adolescentes, do viver juntos a fraternidade e a alegria de comunicar o valor imenso da Bíblia também através do 
teatro e da música.  
No encerramento da "missão", todas as famílias das paróquias de Horgesti e de Galeri, receberam de presente o 
livro o Santo Evangelho, para darem continuidade, diariamente, ao caminho com Jesus, Palavra viva e luz.  
Também esta missão, junto com outras iniciativas da Família Paulina, nasceu no coração do Ano Paulino. 
Um ano que continua ainda a dar "sementes a serem plantadas e frutos a serem saboreados" mas que apenas 
Deus fará crescer e levará à plena maturação.  
Este projeto missionário tem um dado inédito, que é justamente o da colaboração entre Paulinos e Paulinas em 
terra romena. Um agradecimento de coração a todas as pessoas que acompanharam essa missão com a oração 
e com o pensamento, na esperança de poder dar ao Evangelho a possibilidade de atingir os corações e as casas 
das pessoas de hoje.  

 

Colombia : Bogotá – Um Diploma on-line sobre os valores e direitos humanos (11/08/2009)  

As Filhas de São Paulo do SAL (Secretariado Apostolado Latino-Americano), de comum 
acordo com a Fundação Universitária Católica do Norte, instituíram um Diploma on-line 
sobre Valores e direitos humanos na ótica da espiritualidade bíblica. Objetivo: 
potencializar a formação permanente das Paulinas, dos cooperadores e dos 
colaboradores na área bíblica, a partir de uma realidade fundamental no continente 
latino-americano: os direitos humanos e a filosofia dos valores. As perspectivas da 
espiritualidade bíblica seguem as orientações pastorais do Episcopado latino-americano 

assumidas em Aparecida, no Sínodo da Palavra e da grande missão continental apenas iniciada. Tudo isso tendo 
em vista os povos do continente para que tenham vida em Jesus Cristo, e vida em abundância.  
O Diploma on-line, articulado em três cursos de cento e vinte horas cada um, foi precedido por uma semana que 
teve a participação de 25 pessoas de diversos países latino-americanos: Peru, Bolívia, Brasil, Chile, México, 
República Dominicana, Venezuela e Colômbia. Durante essa semana foram tratados temas como: Análise da 
violação dos direitos humanos; Direitos humanos na Doutrina social da Igreja e em São Paulo; Introdução aos 
fundamentos bíblicos dos direitos humanos; Cristologia que humaniza a cultura; Animação bíblica da pastoral, 
pedagogia bíblica e formação na dimensão virtual com laboratórios e exercícios. Essa experiência "virtual", 
aspecto ainda novo também para a formação paulina, durará um ano.  

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=pt&link=ln4n
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Korea : Do mundo – Morrer pela Bíblia hoje (09/08/2009)  

A Federação Bíblica Católica enviou uma comovente nota que desejamos partilhar com 
todas as Filhas de São Paulo do mundo e com as pessoas que amam e difundem a 
Palavra de Deus.  
No dia 16 de junho, na Coréia do Norte, a senhora Ri Hyon-ok, de 33 anos, casada e mãe 
de três filhos, foi condenada à morte pelo regime comunista do seu país, por haver 
"distribuído algumas Bíblias". Suspeita-se que o marido e os filhos tenham sido levados 
ao campo de concentração, nos confins da China.  

O Presidente da Federação Bíblica Católica, Dom Vincenzo Paglia, sublinha que o testemunho dessa mulher é o 
de uma «mártir do apostolado bíblico. Foi morta por causa do seu desejo de dar a Palavra de Deus aos outros. 
Ela é um exemplo para todos nós que  - como diz a Carta aos Hebreus - "ainda não resistimos até o 
derramamento de nosso sangue" (cfr. Hb12,4)». Escreve ainda Dom Paglia: «Em anos passados, outras duas 
cristãs foram mortas pelo fato de distribuírem Bíblias: uma na Turquia e a outra em Gaza. (...) Que ameaça pode 
representar uma Bíblia? No entanto, a Bíblia é a única palavra que anula e desfaz todo sistema totalitarista». E 
conclui: «Caros amigos, possa o martírio de Ri Hyon-ok reforçar-nos na fé e tornar-nos novos e ardentes 
apóstolos da Palavra».  

 

Spain : Para as livrarias Paulinas, meta atingida e… superada! (04/08/2009)  

As Paulinas da Espanha, entre as várias atividades programadas para impulsionar o Ano 
Paulino, se empenharam em duplicar e difundir um filme de animação para as crianças: Paulo, 
aventureiro da fé.  
Não só: desde o dia 15 de fevereiro, as cinco livrarias das Filhas de São Paulo da Delegação 
da Espanha, fixaram uma meta "generosa" e se mobilizaram para realizar uma difusão 
especial. No dia 30 de junho de 2009, encerramento do Ano Paulino, foi atingida a meta de 
1.100 cópias difundidas do DVD! Grande foi a satisfação ao constatar que, graças ao grande 
amor por São Paulo e ao forte empenho promocional de todos os colaboradores, foi possível 
não apenas atingir, mas superar o objetivo proposto. Entre as iniciativas especiais de 

promoção de Paulo, aventureiro da fé, estão: a apresentação do filme aos educadores e aos catequistas 
realizada na livraria de Barcelona e um laboratório com um grupo de jovens na livraria de Valença.  

 

Brazil : Salinas – Jóvenes en camino sobre las huellas de san Pablo (03/08/2009)  

Conquistados por Cristo: jóvenes en misión. Este fue el tema de la cuarta peregrinación 
de la juventud de Castanhal (PA) que tuvo lugar en la ciudad de Salinas del 22 al 26 del 
pasado mes de julio.  
El autor de la iniciativa fue don Carlos Verzelette, que tiene una relación especial con 
los jóvenes: los sostiene, los promueve y favorece momentos formativos y de recreo.  
3000 fueron los participantes, procedentes de las parroquias de la diócesis. Animó el 
encuentro el obispo de Parintins don Julián Frigeni, verdadero amigo de los jóvenes, 

que habló su lenguaje y se detuvo a escuchar sus preguntas. Consiguió comunicar con entusiasmo el amor 
apasionado de san Pablo a Jesús, suscitando en los jóvenes ardor y compromiso misionero. Participaron también 
en la iniciativa varios sacerdotes diocesanos, seminaristas y representantes de congregaciones religiosas, entre 
ellos las Hijas de San Pablo.  

 

Congo R. D. : O sacerdócio em imagens - Entrevista com Ir. Gemma Galfré (07/08/2009)  

Sacerdotal, proclamado por Bento XVI nos 150 anos da morte do Santo Cura d'Ars, João-Maria Vianney, e do 
jubileu do clero da Costa do Marfim (75 anos de presença sacerdotal e 50 anos do Seminário "Sacro Cuore di 
Maria" d'Anyama), as Filhas de São Paulo que atuam na África publicaram um DVD sobre o ministério sacerdotal. 
Intitulado Le Choix. Le sacrement de l'Ordre (A escolha. O sacramento da Ordem), o DVD contém um filme sobre 
o sacerdócio e um documentário sobre o rito da ordenação sacerdotal. Está disponível em duas línguas: francês e 
inglês. Ir. Gemma Galfré, fsp, que realizou essa produção audiovisiva, fala sobre a obra  numa entrevista feita por 
Vincent Kouakou, jornalista da Rádio Nacional católica de Abidjan (Costa do Marfim).  

Ir. Gemma, como foi idealizada esta iniciativa?  
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Esta obra faz parte de um plano de produção de filmes sobre os sete sacramentos, para oferecer ao cristão 
africano de hoje, muito sensível à linguagem audiovisiva, uma formação que parta da vivência. 
Em 1998, realizamos o primeiro filme da série "Eau Vive" (Água Viva). Era o ano de preparação ao Grande 
Jubileu de 2000, que, como você deve se lembrar, foi dedicado ao Pai, com forte acento sobre a reconciliação. 
Nesse primeiro filme, intitulado Le retour (O retorno), apresentamos uma atualização da parábola do Pai 
Misericordioso. Mais tarde, vieram à luz DVDs sobre os sacramentos da Eucaristia, do Batismo, da Crisma, da 
Unção dos Enfermos.  

Vocês escolheram dois gêneros, a ficção e o documentário, para veicular a mensagem que pretendem dar. O que 
motivou essa escolha?  

Todos os outros filmes da série são acompanhados por uma reflexão em forma de catequese ou de um 
documentário sobre o rito. Isso responde à preocupação de não deixar os expectadores passivos diante da 
mensagem. Visa, também, a ajudar os animadores de grupos, oferecendo-lhes conteúdos para serem utilizados.  

As paróquias fazem bom uso desses filmes?  

Diria que os nossos agentes pastorais falam muito dos instrumentos da comunicação, mas os utilizam muito 
pouco. Muitas vezes, também nos encontros de catequese usa-se a palavra, velho e bom meio de comunicação, 
esquecendo-se que o audiovisual é muito mais eficaz que a palavra sozinha e que as nossas crianças e os jovens 
são grandes desfrutadores da mensagem audiovisiva.  

Portanto, cada paróquia deveria ter uma midiateca...  

É desejável que cada paróquia tenha uma biblioteca e uma midiateca. Mas também é importante que se formem 
os catequistas e animadores para a utilização adequada desses meios.  

Retornemos ao filme A escolha. Quais foram os critérios de seleção dos atores?  

Escolhemos os atores partindo de um casting que nos foi apresentado pelo diretor de produção, Malibu Yehiri, 
tendo como critério a atuação qualitativa do ator e a sua personalidade. O ator principal, que interpreta Padre 
Paulo, vigário de uma paróquia, é Kané Mahula; o papel principal do pároco, ao invés, é interpretado pelo famoso 
ator Lance Touré.  

Qual é, então, a mensagem essencial dessa produção?  

A escolha aborda o tema da vocação e da vida do sacerdote. Deus escolhe e a pessoa responde com uma 
adesão que tem necessidade de ser renovada cada dia, seja nos dias fáceis como nos difíceis.  

Quais são as expectativas em relação a essa produção?  

Todas as obras são produzidas para serem difundidas (não "pirateadas", mesmo que com boas intenções), a fim 
de que atinjam um grande número de pessoas e as ajudem a crescer na fé. Neste ano, dedicado pelo Santo 
Padre ao sacerdócio, que os nossos sacerdotes aproveitem esta obra para tornar conhecida, aos leigos, a vida 
sacerdotal. E esperamos que o exemplo do "protagonista" possa inspirar algum jovem...  

Na realização dessa obra, seguramente, vocês foram subsidiadas por algum benfeitor... Gostaria de dizer uma 
palavra a esses "benfeitores"?  

Antes de tudo gostaria de exprimir a gratidão das Filhas de São Paulo da África pelo apoio econômico recebido 
da Conferência Episcopal Italiana, que tornou possível a concretização desse Projeto. 
Queria agradecer, também, todos os sacerdotes que, com seus conselhos e a leitura crítica das cenas 
colaboraram conosco para que a produção saísse a contento. Em particular, agradecer aos padres Ernest 
Kouacou e Louis-Joseph Zehia, dois especialistas em comunicação audiovisiva. 
Agradeço ao padre Tite Lath e aos seus vigários, os padres Palotinos, por terem aceito que as tomadas dos 
filmes fossem feitas nas suas paróquias: São Pierre de Niangon e Santa Sauveur Miséricordieux.  

 
Saudação da Redação de PaolineOnline 
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