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.: NOTÍCIAS :.  

Italy: 44º Dia Mundial das Comunicações Sociais (12/05/2010)  

Ao Padre Raniero Cantalamessa o Prêmio Paulinas Comunicação e Cultura 2010. 
Com esse momento celebrativo, se conclui, no dia 11 de maio de 2010, a Convenção 
Anual por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais (16 de maio de 2010). 
Pela primeira vez, desde quando é celebrado o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, a diocese de Roma, as Paulinas, a Universidade Lateranense, a CEI, a Ação 
católica de Roma, o cotidiano Avvenire e a União católica imprensa italiana (Ucsi) do 
Lazio trabalharam juntos para viver um momento de reflexão sobre o tema proposto 
por Bento XVI para esse 44º Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2010: “O 
sacerdote e a pastoral no mundo digital: as novas mídias a serviço da Palavra". 

O evento se inseriu nas iniciativas da Semana da Comunicação, uma forma de preparação e de 
aprofundamento do Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrada em nível nacional pelos Paulinos e 
Paulinas  em consonância com o Diretório CEI Comunicação e Missão. 
O Prêmio “Paulinas Comunicação e Cultura” 
Vem sendo conferido, todos os anos, aos operadores da mídia, diretores, jornalistas, escritores, artistas, 
cantores ou associações culturais que se destacam por terem dado a melhor expressão concreta, com uma 
obra ou atividade, à mensagem do Papa pelo Dia das comunicações sociais.  

Italy: Exposição do Sudário. Uma Filha de São Paulo compõe o hino oficial (07/05/2010)  

É de Ir. Anna Maria Galliano, Filha de São Paulo, o texto oficial do hino do Santo 
Sudário, exposto no Duomo de Turim, de 10 de abril a 23 de maio. 
Essa imagem, misteriosa para ciência e desafio para a inteligência, como a definiu João 
Paulo II, é para os que creem um grande sinal da Paixão de Cristo.  
A Ir. Anna Maria os nossos votos para o seu precioso e fecundo apostolado. 
 

 
 

 
Brazil: Primeira profissão religiosa (05/05/2010) 
 

"Chamaste-me do povo, a coisa que eu mais queria." Com estas palavras do canto 
de entrada teve início a celebração eucarística da Primeira Profissão Religiosa de 
sete Filhas de São Paulo no Brasil. 
Eliete Bezerra da Silva, Elivânia Ferreira dos Santos, Fabíola Medeiros de Araújo, 
Josélia Maria Pereira de Freitas, Roberta Carla Ferreira, Roseane Welter e 
Solange da Silva. 
"Tu me devolveste ao meu povo” conclui o mesmo canto. A cada uma os nossos 

votos de realização plena desse chamado e do mandato paulino na Igreja e no mundo. 
 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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Italy: Opera Omnia 1955 (05/05/2010)  

Saiu há pouco o volume “`As Filhas de São Paulo – 1955”, aos cuidados do Secretariado 
Internacional de Espiritualidade. Reúne as pregações do Fundador em um ano 
particular, dedicado a “conhecer, imitar e rezar ao Divino Mestre”.  
Nesse período, um dos mais fecundos de sua vida, o Fundador admoesta para a 
exigência de uma formação espiritual e profissional mais profunda, conscientes de que 
as pessoas são o bem maior: “A Congregação tem almas cada vez mais paulinas: 
paulinas na mente, paulinas no sentimento e paulinas na vontade. Esta é a maior 
riqueza da Congregação, essas almas belas e de coração apostólico!”. 
Dom Alberione fala da missão das Filhas de São Paulo num tom de grande entusiasmo: 

“Que coisa, pois, o Senhor vos destinou a fazer? O Senhor, segundo a vossa condição, vos elegeu para 
levar a Palavra de Deus no mundo, como fez são Paulo. (…) É um ofício igual ao de Maria: dar Jesus Cristo 
ao mundo. É um ofício virginal e quanto mais houver pureza, tanto mais há eficácia. É um ofício de caridade 
(…). É um ofício sem limites, não há senão os limites do mundo”. 
São páginas que podem iluminar o caminho do redesenho, mas também a preparação do centenário de 
nascimento da Congregação e da Família Paulina. Podem favorecer um verdadeiro “renascer”, fundado 
sobre a fé das origens, quando as primeiras irmãs e os primeiros irmãos não vislumbravam o futuro, mas 
acreditavam. 

 
Czech Republic : As Filhas de São Paulo na televisão (29/04/2010) 
 

Sábado, 24 de abril, no ciclo de documentários sobre a vida religiosa, a Televisão 
Checa  (TV nacional) transmitiu um filme, com a duração de meia hora, sobre as 
Paulinas. Foram apresentados vários momentos de sua vida: a primeira profissão 
religiosa de Andrea (o filme se abre com uma entrevista com o pai de Andrea), a 
redação, a distribuição e a livraria.  
A presença da câmera não deixou de fora nada na comunidade, e filmou 
momentos de oração, de tempo livre e também de algumas atividades particulares 

com os jovens ou nas paróquias. O decano da Faculdade teológica falou da história e, sobretudo, do 
carisma das Filhas de São Paulo na Igreja. Não obstante a República Checa ser uma nação atéia, foi 
surpreendente o espaço dado a esse programa e, sobretudo, o interesse dos espectadores não crentes por 
esse tipo de transmissões. O programa permanece à disposição on-line no arquivo da Televisão Checa por 
isso, é possível vê-lo sempre que se deseja.  
 
 
Italy : Femminil Mente (27/04/2010) 

De 2 a 9 de maio de 2010 a Associação Comunicação e Cultura Paulinas ONLUS 
promove uma campanha de sensibilização sobre as relações entre a feminilidade e a 
comunicação, em colaboração com o Secretariado Social RAI.Para essa finalidade, a 
Associação deseja colocar à disposição das transmissões do Serviço Público, alguns 
testemunhos como alvos, úteis para o reconhecimento, o desenvolvimento e o sustento 
do capital social/cultural feminino.  
Entre os temas selecionados: 
- Infância e adolescência na mídia 
- Representações de identidade feminina na mídia 
- A mulher no cinema 

- As jornalistas na Igreja 
- A mulher na escola 
- O feminino na justiça, na magistratura, nas ONGs e no No profit 
A campanha de sensibilização foi inserida como  contribuição da Associação Comunicação e Cultura 
Paulinas ONLUS dentro de uma ampla manifestação, de caráter nacional, a Semana da Comunicação, 
promovida pelos Paulinos e Paulinas, de 09 a 16 de maio, para celebrar, através de uma série de eventos 
culturais, o Dia Mundial das Comunicações Sociais.  
A Associação Comunicação e Cultura Paulinas ONLUS  é uma organização sem fins lucrativos, nascida no 
dia 22 de abril de 2009, para promover o crescimento integral da pessoa através de atividades de educação 
e formação nos setores da comunicação e da mídia, numa perspectiva solidária, aberta ao diálogo, fiel ao 
patrimônio dos valores que caracteriza, desde sempre, a história das Paulinas.  
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Italy : “Testemunhos digitais" - o desafio dos novos mídia (21/04/2010)  

Internet e as novas tecnologias. Não um fenômeno a ser demonizado, mas algo a 
ser compreendido e colocado a serviço da força do Evangelho.  
Certamente sem ingenuidade, mas com a confiança que sempre distinguiu o 
cristianismo no relacionamento com as novas linguagens.  
Será este o espírito de Testemunhos digitais – faces e linguagens na era cross 
midial (www.testimonidigitali.it), a grande convenção com mais de 1200 
participantes que ocorrerá em Roma, de 22 a 24 de abril, numa iniciativa da 
Comissão Episcopal CEI para a cultura e as comunicações sociais, e que será 
concluída no encontro com o Papa. Participarão do evento muitas Filhas de são 

Paulo e alguns colaboradores, como sinal visível do empenho na comunicação a serviço do Evangelho.  
Segundo as informações divulgadas, a convenção poderá ser seguida também através do site acima citado, 
pela internet, uma forma de interatividade e que oferecerá todas as possibilidades dos social network. 

 
Tanzania : Dois grandes eventos em Dar es Salaam - a Bíblia Africana em Swahili, BIBLIA YA 
KIAFRIKA, e a inauguração da nova livraria, PAULINES BOOKS AND MEDIA CENTRE (13/04/2010)  

Na catedral de Dar es Salaam o Cardeal Policarpo Pengo presidiu a solene 
Celebração eucarística de louvor e agradecimento.  
No seu discurso, elogiou as Filhas de São Paulo pela sua fidelidade e coragem. 
Reconheceu os muitos sacrifícios enfrentados pelas irmãs, sobretudo nos últimos 
dois anos, quando o local onde estava a sede da diocese, abrigando também a 
livraria Paulinas, foi cedido pela Conferência Episcopal da Tanzânia a um banco. 
“Ninguém, jamais, vos pedirá para sair deste lugar”, ele afirmou como garantia. 
Ir Teresa Marcazzan, responsável pelo editorial, apresentou a Bíblia Africana, 

enquanto a superiora delegada, Ir Maria Kimani, agradeceu a todos os colaboradores e participantes pelo 
encorajamento e ajuda. Levada em procissão para a nova livraria, a Bíblia foi entronizada e colocada em 
um local apropriado. O primeiro exemplar, autografado pelo mesmo cardeal Pengo, foi  leiloado entre 
aplausos e gritos de alegria.  
Mais uma vez foram visíveis as maravilhas que o Senhor opera em terras africanas: a Bíblia em Swahili é 
um exemplo disso. 
 

 
 
Colombia : As Paulinas em uma televisão colombiana (08/04/2010)  
 

As Filhas de São Paulo, em colaboração com a televisão RCN de Orquídeas-
Bogotá, realizaram a transmissão do programa: “Mais perto de Deus: a Eucaristia 
Dominical”. O programa, apresentado pelo sacerdote diocesano Jesús Hernán 
Orjuela, conhecido como padre “Chucho”, teve uma grande audiência em nível 
nacional e internacional.  
Foram duas horas de transmissão em que o testemunho e a partilha do carisma 
paulino responderam plenamente ao desejo de comunicar a beleza da vida religiosa 
em um mundo cada vez mais ocupado e distraído. Realizaram esse diálogo as 

noviças das Filhas de São Paulo, provenientes da Argentina, coligadas, via satélite, e as irmãs do Chile com 
seu testemunho sobre os trágicos momentos do terremoto que abalou aquele país.  
Recordando as dificuldades dos povos latino-americanos atingidos pelas problemáticas deste tempo, 
expuseram ao mundo a necessidade de comunhão e de paz necessárias a cada vida, a fim de que possa 
realizar-se plenamente. 
 

 
 

 .: BANCA DADOS :.  
Comunicazione - Testemunhos digitais, faces e linguagens na era cross midial - Arcebispo Domenico 
Pompili (22/04/2010) 
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.: MEDIATECA :.  
Galeria de Video - 44° Dia Mundial das Comunicações  (06/05/2010) 

Galeria de Video - Filhas de São Paulo, Apóstolas de Jesus Cristo no mundo da comunicação (29/04/2010) 

Galeria de Video - Don G. Alberione: Rotocalco e antenne per il Vangelo  (21/04/2010) 

Galeria de Video - Páscoa 2010: Irmã M.Antonieta Bruscato, Superiora geral fsp (03/04/2010) 
 
 
   .: AGENDA DO GOVERNO GERAL:. 

 
 

10-21 maggio São Paulo 

 
 

Incontro Continentale 
America 

 

 
 

Governo generale 
 

22-25 maggio  

São Paulo 
 

Assemblea SAL 

 
 

Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Gabriella Santon 
 

10-25 giugno  

Roma 
 

Incontro commissione 
intercapitolo 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Sr Luz Helena Arroyave 

 
 
 

13-21 giugno 
 

Mosca Visita finalizzata Sr Gabriella Santon 

 

20-25 giugno 
 

Lyon Visita fraterna Sr M. Antonieta Bruscato 

 

PRIMEIRA PROFISSÃO 2010 

06 febbraio – USA - Boston                                        
Forchap Neville 

18 marzo -  India - Mumbai 
1.    Chawang Carmela       2.    Naik Aparajita  
3.    Tigga Abha                  4.    Innasimuthu Anisha 
5.    Lakra Hemanti             6.    Momin Kreshita 
7.    Pathipati Shailaja         8.   Erumachadathu Tintumol Chacko (Gisel Chacko) 

02 maggio – Brasile – São Paulo  
                                         1.    Eliete Bezerra da Silva             2.  Elivanir Ferreira dos Santos 
                                         3.    Fabiola Medeiros de Araujo     4.   Josélia Maria Pereira de Freitas 
                                         5.    Ferreira Carla Roberta             6.   Roseane Welter 
                                         7.    Solange da Silva 
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Figlie di San Paolo 

Sr. M. Benedetta Giulia Baiguera, di anni 90 - 08.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Teresa Migliorini, di anni 98 - 17.03.2010 Albano, Italia 
Sr. Costanza Paola Bianciotto, di anni 91 - 30.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Francesca Lanzafame, di anni 79 - 08.04.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Cristina Pieri, di anni 90 - 28.04.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Celestina M. Delpogetto, di anni 95 - 11.05.2010 Alba, Italia 

Genitori di Sorelle 

Sr. Sr. M. Esther Lucano Gonzalez (Papà Jesu ) della comunità di Mexico, Messico 
Sr. Bruna Pezzato (Mamma Angela) - in famiglia - Italia 
Sr. Huguette René (Mamma Naida) della comunità di Montreal, Canada 
Sr. Giacomina Young Rhan Her (Mamma Ok Hee Maria) della comunità di Kwang Ju, Corea 
Sr. Elsy Paruthappara (Mamma Annamma) della comunità di Mumbai CP, India 
Sr. Bona Eun Sil Son (Mamma Keum Ja Monica) della comunità di Seoul, Corea 
Sr. Denise Cecilia Benjamin (Mamma Cecile) della comunità di Boston, USA 
Sr. M. Lucis Mulleri (Mamma Giovanna) della comunità di La Spezia, Italia 
Sr. Louise Stafford (Mamma Rosanne) della comunità di Montreal (Canada) 
Sr. M. Evangelina Hondo (Mamma Etsuko) della comunità di Hiratsuka, Giappone 
Sr. M. Teresia Higo (Mamma Mitsu) della comunità di Düsseldorf, Germania 
Sr. Magdalena Ho (Mamma Suk-Ja Teresa) della comunità di Andong, Corea 

Famiglia Paolina 

Don Giovanni Massimo Selle ssp, di anni 85 - 02.03.2010 Alba, Italia 
Sr. M. Angioletta Letizia Manduchi pddm, di anni 82 - 02.04.2010 Rimini, Italia 
Fr. Mario Paolino Camparmò ssp, di anni 79 - 06-05-2010 Roma, Italia 

          Sr. M. Adalgisa Marcellina Tozzi pddm, di anni 94 – 11.05.2010 Fresno, USA 
 
 
 
 

Saudação da Redação de PaolineOnline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
Para remoção do mailing list envie um e-mail a: sicom@paoline.org 


