
                            Anno IX - n. 49
agosto/outubro 2016

Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma

sicom@paoline.org - www.paoline.org

Contemplação  

  é um estilo, mais do que uma dimensão  
  contraposta à ação.



2

CARÍSSIMAS IRMÃS...
FORUM PAULINO

    Calendário do governo geral
    Das circunscrições
     Argentina: As Paulinas na Feira do Livro
     Coreia: O apostolato da edição
                Propaganda intensiva
     Índia: O centro de formação católica de Nagpur completa um ano
               Eu vim para que todos tenham vida
     Filipinas: Campo da Família
     Itália: Assembleia nacional das Superioras
     Moçambique: Levanta-te e caminha! Anuncia a misericórdia que salva!
     República Checa: Apresentada a exortação apostólica Amoris laetitia
     África do Sul: Uma nova livraria em Durban

     Nossos estudos
     As Filhas de São Paulo em Malásia 
     Gênero e comunicação: um lugar teológico da revelação 
     Um olhar sagrado: tornar-se misticos culturais

A MÍSTICA APOSTÓLICA
     Mãos contemplativas/2

EM CAMINHO COM TECLA
     A Primeira Mestra Tecla: quem foi para mim

ENTRE NÓS
     De que forma o Senhor vem ao nosso encontro?

AGORÀ DA COMUNICAÇÃO 
     Não eduquemos as crianças ao ódio

FAMÍLIA PAULINA 
     Abertura da nova comunidade das PDDM em Loja, no Equador
     Ucrânia: Inauguração da casa paulina

FOCO NA ATUALIDADE
     Uma janela sobre a Igreja
     Mensagem pela Paz 2017
     A procura do rosto de Deus
     Tema do Dia Mundial das comunicações sociais de 2017

     Uma janela sobre o mundo
     9ª Conferência da Região África da União mundial das mulheres católicas
     Todos somos chamados a cuidar da Criação
     Monjas budistas pedalam contra o tráfico de seres humanos

     Uma janela sobre a comunicação
     Religion Today Film festival: As mulheres e seus direitos
     Rádio Nova Voz
     Concedido ao filme Piuma o prêmio Signis para o cinema

NA CASA DO PAI

Sumário



3

«EU SOU UMA MISSÃO»

Caríssimas irmãs,
o mês de outubro, 
marcado pela inten-
sa contemplação do 
Cristo Mestre, Apósto-
lo do Pai, nos convida 
a crescer numa sen-
sibilidade missionária 
repleta de paixão e 
amor. Olhando a situa-
ção da Congregação, 
reconhecemos que a 

missionariedade é ainda viva.  Atualmente 
as irmãs que residem fora da própria nação 
para desenvolver o apostolado são 265 (70 
irmãs italianas em 28 nações; 28 filipinas em 
12 nações; 25 coreanas em 12 nações; 17 
brasileiras em 7 nações; 16 indianas em 12 
nações; 11 americanas em 5 nações; 8 japo-
nesas em 7 nações....). Partir para reforçar o 
apostolado em outros lugares não é alguma 
coisa de extraordinário: é viver o mandato 
missionário que tem uma dimensão univer-
sal e é  realizado de várias formas, segundo 
as diversas faces da vocação paulina: «Não 
importa que se atue em um meio ou em ou-
tro; importa que haja corações ardentes e 
almas que desejam despejar toda a sua ple-
nitude no coração das pessoas...» (FSP47 
p. 417). Acolher ou inserir-nos em novas cul-
turas significa “sair” dos espaços restritos de 
mentalidade, estilos de vida, costumes e dar 
um testemunho profético particular na Igreja 
e na sociedade.

O pedido de Paulo VI nos interpela a ser-
mos fiéis ao mandato que nos é confiado, 
para que «os homens possam salvar-se 
também por outros caminhos, graças à mi-
sericórdia de Deus, mesmo que nós não lhes 
anunciamos o Evangelho, mas podemos 
nós salvar-nos se, por negligência, medo, 

vergonha  – aquilo que São Paulo chamava 
“envergonhar-se do Evangelho” – ou como 
consequências de falsas ideias, deixamos 
de anunciá-lo?» (EN 80).

Na mensagem para o Dia das comuni-
cações sociais de 2014, o Papa Francisco 
sublinhava:

 Graças à rede, também a mensagem cristã 
pode viajar “até os confins da terra” (At 1,8). 
Abrir as portas das igrejas significa, tam-
bém, abri-las no ambiente digital... A comu-
nicação colabora para dar forma à vocação 
missionária de toda a Igreja, e as redes so-
ciais são hoje um dos lugares em que viver 
esta vocação é redescobrir a beleza da fé e 
a beleza do encontro com Cristo.

Agradecemos as irmãs que se preparam 
para levar o calor do Evangelho a outros 
lugares: em particular, ir. Regi (Índia) e ir. 
Virginie (Madagascar) que dentro de pouco 
tempo chegarão a Austrália e a Alemanha; 
ir.  Stella (Coreia) e ir. Sobia (Paquistão), as 
últimas missionárias que há alguns meses 
chegaram a Argentina e Macau. 

Agradecemos também às decanas das 
missões, as irmãs que têm mais de 90 anos 
e se encontram, ainda, em plena ativida-
de, depois de terem consumido a vida no 
anúncio do Evangelho. Entre todas, recor-
damos ir. Lorenzina Nota (Cingapura) e ir. 
Lucia Monterumici (Venezuela). Certamente 
a chama que as nossas irmãs maiores en-
tregam às novas missionárias é uma chama 
resplendente de luz e de ardor apostólico. 

Estas irmãs, e muitas outras, experimen-
tam “ao vivo” aquelas expressões do Papa 
Francisco que tocam o coração: «A missão 
não é uma parte da minha vida ou um mo-
mento entre tantos... É algo que não posso 
erradicar do meu ser... Eu sou uma missão» 
(EG 273).

O 90º Dia Mundial Missionário com o 
tema: Igreja missionária, testemunha de mi-
sericórdia, nos convida a «olhar a missão ad 
gentes como a uma grande, imensa obra de 
misericórdia espiritual e material... colocan-
do a serviço os próprios talentos, a criativi-
dade, a sabedoria e a experiência ao levar 
a mensagem da ternura e da compaixão de 
Deus a toda a família humana» (Papa Fran-
cisco).

Ir. Anna Maria Parenzan
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ARGENTINA
As PAulinAs nA FeirA do livro

Com o slogan 
Construir a história, 
desenvolveu-se na 
cidade de Corrien-
tes, a Feira anual 
do Livro, reunindo 

mais de 125 mil visitantes e 100 mil exem-
plares de livros vendidos. Para entreter o 
público, foram realizados muitos eventos: 
espetáculos musicais e circenses, conven-
ções, mostras, lançamento de livros e muitos 
outros momentos culturais. 

Também as Paulinas participaram dessa 
importante manifestação. O stand foi visita-
do pelas autoridades e por muitas pessoas 
interessadas pelos conteúdos que caracteri-
zam  o editorial Paulinas. 

COREIA
o APostolAto dA edição

As Filhas de São 
Paulo da Coreia, de-
pois de um minucioso 
trabalho de estudo e 
confronto linguístico, 
publicaram a tradu-
ção em língua corea-
na do livro L’apos-
tolato dell’edizione 
do Bem-aventurado 
Tiago Alberione. A 

tradução desse texto, apresentado como Ma-
nual diretivo de formação e de apostolado, 
se insere na escolha das irmãs coreanas de 
tornar acessível as obras basilares do Fun-
dador para compreender o espírito apostólico 
paulino: «Sentir com Jesus Cristo, sentir com 
a Igreja e sentir com S. Paulo pelas almas» 
(AE, pp.33-37), «aderir completamente a 
Deus  e tornar-se, como Jesus Cristo, Cami-
nho, Verdade e Vida para os interlocutores do 
nosso apostolado» (AE, p. 46).

COREIA
ProPAgAndA intensivA

De 11 de agosto a 12 de setembro acon-
teceu na diocese de Daejeon um período de 
propaganda intensiva. Cinco noviças e sete 

irmãs organizaram com grande paixão apos-
tólica um mês repleto de atividades: visita às 
paróquias (mais de 50), exposição de livros 
nas igrejas e nas instituições públicas, ani-
mação para as famílias, para as crianças e 
para os anciãos, atividades teatrais, orien-
tação sobre a adoração eucarística, dança 
litúrgica e visitas aos doentes nos hospitais. 
Tudo foi realizado na diocese de Daejeon 
onde nasceu a fé cristã na Coreia. Ainda 
hoje a fé é profunda e as comunidades vi-
vem generosamente a caridade e a acolhi-
da. As propagandistas se empenharam com 
muita criatividade para encarnar da melhor 
forma possível o carisma paulino. 

Ficamos comovidas ao encontrar  as pes-
soas com sua vida feita de sofrimentos, lutas 
e dificuldades, mas também rica de desejos, 
esperanças e prospectivas. 

Louvamos ao Senhor por essa experiên-
cia apostólica que acalentou muitos corações 
com o testemunho e o anúncio do Evangelho. 

INDIA
o centro de FormAção cAtólicA  
de nAgPur comPletA um Ano

O centro de forma-
ção católica foi ini-
ciado no dia 15 de 
março de 2015, pela 
iniciativa do arcebis-
po de Nagpur, Mons. 
Abraão Virathaku-

langara, com a  finalidade de ajudar os lei-
gos católicos no estudo da Bíblia e na com-
preensão da sua mensagem.  

Ir. Suman Tigga, das Filhas de São Pau-
lo, a quem foi confiada a coordenação des-
ta importante instituição, assim diz: “colo-
camo-nos à disposição para quem deseja 
falar conosco e escutamos as suas dores 
e sofrimentos. As atividades compreendem 
diversas modalidades comunicativas: en-
contro com as pessoas, visitas nas escolas, 
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reza do terço com grupos locais, apresenta-
ção de teatros na estrada, corais de cantos 
natalinos, exposição de pinturas da Bíblia, 
jogos e apresentação de filmes para tornar 
Jesus conhecido às pessoas de diferentes 
religiões. Na celebração do primeiro aniver-
sário, o arcebispo deu um certificado pela 
frequência e uma Bíblia a sessenta pessoas 
que concluíram sua preparação. A formação 
Bíblica prevê também um curso por corres-
pondência, promovido e apresentado pelas 
Paulinas nas paróquias das arquidioceses. 

eu vim PArA que todos tenhAm vidA

Escutando as palavras de Jesus neste Ano 
da Misericórdia as Filhas de São Paulo de 
Bandra visitaram uma casa de prisão pre-
ventiva em Mumbai. Com momentos de ani-
mação através de músicas, jogos e danças 
envolveram as crianças dando uma mensa-
gem forte de amor e alegria.

As autoridades apreciaram muito o pro-
grama e disseram “Ninguém jamais ensinou 
a eles estes valores através de músicas que 
trazem aos seus corações alegria e amor”.

A todos foram distribuídos livros e doces.

FILIPINAS
cAmPo dA FAmíliA 

Vinte e oito famílias participaram do Cam-
po da Família organizado pelas Filhas de 
São Paulo no Auditório da Casa Alberione 
em Pasay City. O tema desenvolvido foi o do 
50º Dia  Mundial da Comunicação: Comuni-
cação e Misericórdia: um encontro fecundo. 

As atividades tinham como objetivo evi-
denciar a importância da comunicação e da 
misericórdia nas relações internas e exter-
nas da família no Ano da Misericordia e da 
Família. A Conferência Espiscopal das Filipi-
nas (CBCP) declarou 2016 o ano da Euca-
ristia e da Família. Este tema faz parte das 
novas prioridades pastorais da Igreja nas 
Filipinas para a Nova Evangelização e em 
preparação ao Grande Jubileu que será ce-
lebrado em 2021 por ocasião dos 500 anos 
do cristianismo nas Filipinas. O encontro foi 
rico de informações e partilhas sobre diver-
sas problemáticas encontradas nas famílias: 
saúde, droga, abusos, bulling, morte, pro-
blemas financeiros, dependência do com-
putador, etc. Foram organizadas atividades 
especiais também para pré-adolescentes e 
crianças. O Campo das Famílias foi concluí-
do com uma celebração eucarística presidi-
da por Khris Llacer, ssp, que enfatizou como 
a comunicação é um elemento fundamental 
em todas as relações e convidou as famílias 
a continuarem sobre a estrada da misericór-
dia rezando pela unidade das famílias. 

ITÁLIA
AssembleiA nAcionAl dAs suPeriorAs 

De 8 a 13 de outu-
bro aconteceu em 
Roma, na Casa São 
Paulo (Via san G. 
Eudes), a Assem-
bleia nacional anual 
das Superioras: um 

precioso momento formatiivo, de encontro e 
de partilha. Para propor um caminho unitário 
que sinalize uma renovada profundidade de 
vida, a reflexão da Assembleia foi orientada 
sobre o tema: Comunidade a caminho, rumo 
à integralidade de vida, em continuidade 
ao Seminário internacional sobre a Mística 
Apostólica e aos conteúdos do Intercapítulo

MOÇAMBIQUE
levAntA-te e cAminhA!  
AnunciA A misericórdiA que sAlvA!

Na paróquia de Nossa Senhora das Gra-
ças, em Xipamanine (Maputo), foi celebrada 
a festividade dos 25 anos de profissão religio-
sa de ir. Olga Massango e ir. Edimá dos San-
tos, das Filhas de São Paulo, e do pároco, 
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pe. Santiago Lavigne, redentorista argentino. 
A missa foi celebrada por dom João Carlos 
Hatoa Nunes, bispo auxilliar de Maputo, dom 
Germano Grachane, bispo de Nacala e dom 
Januário Nhangumbe, bispo emérito de Pem-
ba. Estiveram presentes sacerdotes, religio-
sos e religiosas, amigos e paroquianos.

Para preparar esse momento jubilar, mis-
sionário e intercongregacional, foram orga-
nizados dias de animação bíblica à luz do 
tema: Levanta-te e caminha! Anuncia a mi-
sericórdia que salva! Momentos formativos 
que levaram as pessoas a se aproximarem 
da Palavra de Deus e partilhar os ensina-
mentos da miseriórdia. 

Além dessa atividade, seguindo o apelo 
de pe. Alberione de Elevar o espírito, a cul-
tura, o nível moral e civil de todo o povo, as 
Paulinas ofereceram livros para a biblioteca 
da paróquia com a finalidade de ajudar as 
pessoas a usar o próprio tempo de forma 
evangélica, sadia e útil. 

REPÚBLICA CHECA
APresentAdA A exortAção APostólicA  
Amoris lAetitiA

Na Livraria Paulinas de Praga foi apre-
sentada a exortação apostólica pós-sinodal 
Amoris laetitia. Depois de uma breve intro-
dução feita pelo Secretário geral da Confe-
rência Episcopal Checa, o teólogo Stanislav 
Pribyl, alternaram-se na apresentação dois 
professores da Faculdade Teológica: Jaros-
lav Brož, biblista, Aleš Opatrný, pastoralista 
e a doutora Jana Šilhavá, diretora do Centro 
Diocesano para a Família.  

O primeiro a falar foi o biblista e também 
tradutor da exortação, o prof. Brož. Ele res-
saltou que na exortação são ratificadas to-
das as verdades fundamentais do ensina-
mento da Igreja sobre o matrimônio, mas há 
também a forma de  usá-las na pastoral, a 
fim de que todos possam crescer à luz do 
Evangelho e de vivê-las. 

O teólogo pastoralista Opatrný destacou 
como o grande valor do documento está no 
fato de que examina a família na sua com-
plexidade, não apenas como relações recí-
procas, mas também os vários acontecimen-
tos que a distinguem. De fato, não se fala 
só dos esposos, mas também dos filhos, dos 
avós, da morte e do nascimento. 

A doutora Šilhavá afirmou que no docu-
mento encontrou inspiração não só para o 
seu trabalho, mas também para a sua vida 
pessoal. Foi dada, ao público presente, a 
possibilidade de intervir com perguntas e 
adquirir o livro  publicado por Paulinas.

ÁFRICA DO SUL
umA novA livrAriA em durbAn

Foi inaugurada em Durban, na zona cen-
tral da cidade, uma nova livraria. Depois de 13 
anos funcionando na residência da comuni-
dade, a nova estrutura melhorou a organiza-
ção das atividades apostólicas, oferecendo 
a possibilidade de programar apresentações 
e lançamentos de livros, tour orientado para 
as crianças das escolas católicas e para as 
que se preparam para a Primeira Comunhão 
e para a Crisma, encontros culturais e pas-
torais, formação bíblica e catequética.  Du-
rante a bênção, na presença de sacerdotes, 
religiosos, famílias e jovens das paróquias, 
foi apresentado o carisma paulino e a figura 
do Fundador. Tudo aconteceu em clima de 
envolvimento e grande participação. 

A presença das Paulinas, na África, se 
torna sempre mais significativa e qualificada. 
Demos graças a Deus! 
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UM OLHAR SAGRADO:  
TORNAR-SE MÍSTICOS CULTURAIS
nAncy usselmAnn, FsP

Uma tese muito ela-
borada e atual, espe-
cialmente no mundo 
hodierno permeado 
das mídias em to-
dos os setores da 
vida.  O objetivo que 
ir. Nancy se propõe 
ao apresentar a sua 
tese é o de demons-
trar, através de fatos 

e símbolos, como a graça de Deus esteja 
presente na cultura e como estas podem ser 
interpretadas como o advento de um signi-
ficado teológico em si mesmas, através da 
aplicação de critérios antropológicos-encar-
nados na experiência humana.  

Depois de uma longa e bem documen-
tada apresentação teológica, que mostra 
como a comunicação da beleza tenha um 
toque sagrado e seja uma manifestação da 
graça de Deus, ir. Nancy propõe um syllabus 
para um curso de 15 semanas. 

O curso se propõe introduzir os estu-
dantes à compreensão teológica da graça 
de Deus presente na cultura popular. O 
método usado é o de apresentar as vá-
rias formas e expressões dos mídias so-
brepondo-os à reflexão teológica. O curso 
se desenvolve em um caminho que, de 
semana em semana, visualiza as várias 
expressões da comunicação: da trelevisão 
como arte, à música pop, ao filme e, as-
sim por diante. Para cada expressão dos 
meios de comunicação, ir. Nancy oferece 
uma reflexão teológica e contextualiza a 
missão da Igreja neste mundo multimidial. 

AS FILHAS DE SÃO PAULO  
NA MALÁSIA
AnnA yAP lee yung, FsP 

Esta tese inclui qua-
tro narrações refe-
rentes ao carisma 
paulino e aos aspec-
tos particulares do 
próprio carisma, no 
contexto específico 
da Malásia. 

A primeira narração se refere à história 
da Congregação na Itália, Filipinas e Malá-
sia, evidenciando a pessoa do Fundador pe. 
Tiago Alberione, o seu envolvimento na his-
tória da Igreja e sua participação no Concílio 
Vaticano II. 

A segunda narrativa penetra no coração 
do carisma e da espiritualidade paulina, a 
centralidade em Cristo, apresentada em três 
partes: a experiência carismática do Funda-
dor, a Eucaristia como o centro da espiritua-
lidade paulina, Jesus, Caminho da humani-
dade. Esta, por sua vez, vem expressa como 
caminho da amizade, caminho do escondi-
mento e caminho do serviço. 

A terceira narração evidencia o carisma 
paulino e o conecta com a viva tradição da 
Igreja. Usando os meios da comunicação 
social para comunicar o Evangelho e o en-
sinamento eclesial, o Fundador é precursor 
de novas formas e caminhos com os quais a 
Igreja pode exprimir a si mesma e anunciar 
o Evangelho na hodierna cultura multimidial.  

A quarta narração, enfim, oferece o con-
texo sócio-cultural-religioso no qual o caris-
ma paulino foi “plantado” e coloca as suas 
raízes nos 50 anos de vida na Malásia. Essa 
parte tem um título muito específico: Diálogo 
inter-religioso em uma sociedade pluralista, 
colocando, dessa forma, no centro do con-
texto sócio-cultural-religioso o Islam e em 
particular, o problema do fundamentalismo 
islâmico. Vê-se, então, a necessidade de 
favorecer o diálogo com o Islam para o recí-
proco conhecimento e respeito.  

O trabalho é enriquecido por uma biblio-
grafia apropriada, para favorecer o aprofun-
damento sobre o tema apresentado.   

GÊNERO E COMUNICAÇÃO:  
LUGAR TEOLÓGICO DA REVELAÇÃO 
bertA soFiA PitAluA quiñonez, FsP

No seu trabalho para 
obter a licença em 
teologia, na Pontifícia 
Universidade Xaveria-
na de Bogotá, ir. Berta 
assume um tema bas-
tante complexo hoje, 
como o da diversidade 
de gêneros e das impli-

cações que o contradizem nos vários âmbi-
tos.  Na sua pesquisa, a partir da reflexão 
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teológica e das teorias comunicativas, se 
propõe expor uma compreensão do gênero 
mais inclusiva e participativa, baseada sobre 
os valores do Reino de Deus. A sua pesqui-
sa parte, portanto, dos textos da Revelação 
e dos documentos da Igreja, para colocar as 
bases de um diálogo em confronto com a 
realidade do mundo contemporâneo.  

Ir. Berta se interroga sobre o modo de 
comunicar Deus em uma sociedade repleta 
de discriminações. Considera o contributo 
da ação comunicativa à reflexão teológica 
para favorecer uma leitura mais aberta entre 
o ser receptor e portador de comunicação. 
Naturalmente estão presentes pressupostos 
bíblicos para recordar que a graça está pre-
sente em cada condição humana que busca 
a verdadeira plenitude da realização. Tenta 
oferecer, pois, algumas propostas ou linhas 
pedagógicas e pastorais para uma leitura 
utópica das manifestações de gênero e para 
favorecer um diálogo respeitoso e constru-
tivo com a diversidade, diante dos desafios 
humano-espirituais do nosso tempo. 

A bibliografia oferece a possibiliade de 
consultar vários trabalhos sobre as temáti-
cas de gênerro e comunicação sob uma vi-
são teológica, filosófica, ética e social.

  

Calendário do Governo geral
 

Ir. Anna Maria Parenzan
Ir. Karen M. Anderson

Ir. Shalimar Rubia
Ir. Anna Caiazza  
(dal 23 ottobre)

Ir. Gabriella Santon  
(dal 5 novem.)

 
Ir. Anna Caiazza

Ir. Lucia Kim
Ir. Clarice Wisniewskisr 

Ir. Samuela Gironi

Ir. Anna Maria Parenzan
Ir. Samuela Gironi

Ir. Clarice Wisniewski

 
 
 

Visita fraterna
 
 
 
 

Feira do livro

 
Visita fraterna 

Visita fraterna

 
Visita fraterna

15 out. - 21 nov.

 
17-22 out.

14 out. - 10 nov.  

 
22-28 out.

 
27 nov. – 2 dez.

 

 
India 

Frankfurt

 
Asia

 
Bucarest

 
Albano

PRÓXIMO SÍNODO  
DOS BISPOS  

EM 2018

O Santo Padre Francisco estabe-
leceu que em outubro de 2018 

ocorrerá a XV Assembleia Geral Or-
dinária do Sínodo dos Bispos com o 
tema: Os jovens, a fé e o discernimen-
to vocacional.
O tema, expressão da solicitude pas-
toral da Igreja pelos jovens, está em 
continuidade com o que emergiu da 
recente Assembleia sinodal sobre a 
família e com os conteúdos da Exor-
tação Apostólica pós-sinodal Amoris 
Laetitia. Este pretende acompanhar 
os jovens em seu caminho existen-
cial rumo à maturidade, a fim de que, 
através de um processo de discerni-
mento, possam descobrir seu projeto 
de vida e realizá-lo com alegria, abrin-
do-se ao encontro com Deus e com as 
pessoas e participando ativamente da 
edificação da Igreja e da sociedade.  

Dou graças 

ao Senhor de todo coração,

anunciarei todas 

as suas maravilhas.  Salmo 9,1
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A unidAde esPirtuAl

Na base do equilíbrio perseguido pelo estilo 
de vida monástico está o princípio da unida-
de espiritual do homem. Isto é, a percepção 
fundamental da irredutibilidade do homem 
ao pensamento, preferivelmente que à ação. 
Essa unidade dinâmica é reservada ao próprio 
tempo como um dado e um dever.

Um dado: o ato plasma o coração e o en-
riquece da história, o coração destina o ato e 
o purifica das inércias e idolatrias do eu. Um 
dever: a ação humana, estruturalmente incom-
pleta e de valor simbólico, retorna por si ao 
próprio cumprimento, na oração. A ação huma-
na, como mostra a última hora de Jesus, se 
cumpre no confiar-se nas Mãos maiores, as de 
Deus Pai. 

Tal experiência limite retorna à função unifi-
cante de um sentimento humano fundamental, 
que São Bento compreende como o fundamen-
to da vida contemplativa, alma da investigação  
da oração contínua: o sentimento da presença 
de Deus, precedendo qualquer distinção en-
tre ato exterior e pensamento contemplativo. 
Base da escuta geradora.

orA et lAborA

O sentimento da presença, o “temor de 
Deus”, é o horizonte no qual germina o ora et 
labora do ponto de vista evangélico, a saída do 
sujeito no ato do amor é, por si, a resposta de fé 
adequada ao vir gratuito de Deus (constatamos 
em Mt 25, 31-46 ou Lc 10,28-37; Jo 13,1-15). 
Ou seja, em São Bento e na sua percepção 

sobre a preciosidade do ato, é determinante, 
também se apenas aproximada, a percepção 
do êxtase da ação, que o papa Montini, o papa 
“monge”, em um escrito inédito sobre o ora et 
labora intuiu tão bem e escreveu:

 Faltaria estudar um ponto muito interessante, 
o do êxtase da ação. Se a caridade é o primei-
ro preceito, e aquela dirigida ao próximo é o 
segundo e quase extensão e aplicação do pri-
meiro, dificilmente se poderá exceder ou errar 
abandonando-se a uma atividade que esteja 
toda a serviço caritativo da glória de Deus e 
da saúde do próximo. A dedicação absoluta 
restitui à alma aquela unidade que a atividade 
exterior poderia fazer perder. 

Nas entrelinhas, a reforçar esta figura de 
homem espiritual, pode-se ler impressa a ex-
periência de Jesus, que manifesta em si a 
energia potencial de redesenhar radicalmente 
a figura da unidade do espírito humano: Jesus, 
o Filho, o orante que trabalha. Na oração, de 
fato – e a biografia de Bento, contada pelo papa 
Gregório o confirma – se vive a experiência da 
irradiação. O diálogo de amor com o Senhor, o 
deixar-se amar por ele como a quem se confia 
e se abandona, faz surgir no coração uma in-
suprimível carga dilatável e irradiante de amor 
que leva a viver a cotidianidade como natural 
prosseguimento da oração, ou melhor, como 
prosseguimento necessário, quase como se 
permanecendo fechados na oração, se pode-
ria implodir. Nesse sentido, ação e contempla-
ção não estão como alternativas ou antíteses. 
O papa Paulo VI, no trecho acima citado, as-
sim se exprime:

Mãos contemplativas

segundA PArte
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 A cotidianidade é o lugar no qual a oração se 
expande para pousar sobre cada realidade 
amada por Deus, o olhar e a mão recebidos 
dele, aprendidos por Jesus, o Filho, que tudo 
recebe do Pai. A oração não é uma operação 
mental, é construída no coração, e o coração, 
se consideramos o aspecto fisiológico que é 
a base do símbolo, é o órgão que faz circu-
lar o sangue, o recebe e difunde para todo o 
corpo, não o retém. Quando se percebe que o 
momento da oração está em antítese, em ten-
são, com as atividades cotidianas, quer dizer 
que não está sendo vivido e nem foi entendi-
do no seu verdadeiro sentido. 

 Rezar é diálogo com Deus que impulsiona, 
como consequência natural da oração, a agir 
no mundo; dá sentido a esse agir e revela a 
sua preciosidade: a cotidianidade é o lugar 
no qual se manifesta a plena natureza da fi-
liação prolongada provinda da oração. Jesus 
vive em diálogo incessante com o Pai, mas, 
segundo a narração evangélica, apenas em 
preciosos e concentrados momentos se reti-
ra em oração solitária. Nos Evangelhos nós 
o vemos viver e agir no meio dos outros. São 
Bento, que enunciou o princípio do ora et la-
bora, na sua Regra, afirma que a oração deve 
permanecer “breve e pura”. 

A contemPlAção: um estilo

Contemplação é, portanto, um estilo, mais 
do que uma dimensão contraposta à ação. No 
sentido que é a forma de todo pensamento, 
que o torna prático; e é a forma de todo agir, 
que o torna simbólico. É a atenção total, no 
sentido – para entendê-la – em que Simone 
Weil entendia a atenção: «um olhar que antes 
de tudo é um olhar atento, com o qual a alma 
se esvazia completamente do próprio conteú-
do para acolher em si o ser que está olhando». 
Inseparavelmente olhar que admira, maravi-
lhado, e olhar que, amoroso, interroga.

Mas contemplação é também um “estilo” do 
ato: não do “morde e foge”. Não da quantida-
de. Da graça que precede, é submetida àquilo 
que é nada (1Cor 1,28), acompanha, conforta, 
gera e regenera.

No tempo de são Bento, a comunidade ecle-
sial e a sociedade humana mostravam muitas 
semelhanças com as condições atuais da vida 
humana. As desordens da coisa pública e a 
incerteza do futuro, a origem de guerras imi-
nentes ou já existentes, causavam males que 
levavam as almas à depressão e à angústia: 
até o ponto de considerar a vida sem sentido 
ou significado válido. No entanto, em âmbito 
de Igreja, estava em ação uma árdua e diu-
turna controvérsia pela qual os homens impe-
tuosos investigavam, de forma preferivelmente 

animosa, os mistérios de Deus, especialmente 
a imperscrutável verdade da divindade do Fi-
lho e da sua genuína humanidade. 

São Bento, considerando atentamente este 
estado de coisas, pede a Deus e à viva tra-
dição da Igreja, a luz e o caminho a seguir. A 
resolução tomada por ele, uma forma de vida 
alternativa eficazmente sintetizada no binômio 
“reza e trabalha”, pode ser considerada o pa-
radigma do estilo cristão que – certo – deve 
ser depois orientado na variedade das figuras.

Contemplativo, assim, é adjetivo radical-
mente redefinido no substantivo ao qual se 
aplica: a vocação à bênção “em todo tempo”, 
seja no rezar como na fadiga da ação. 
 Narra um conto dos sábios de Israel, que 

quando Deus estava para criar o mundo, as 
22 letras do alfabeto hebraico se dispuseram 
ao redor dele e cada uma suplicou: cria o mun-
do através de mim! Em vista da escolha, cada 
letra recordou ser a inicial de um dos nomes 
de Deus ou de algum de seus dons mais signi-
ficativos.  Mas pesarosamente, a cada letra foi 
respondido que com ela também se iniciavam 
palavras más e de pecado e por isso uma a 
uma foram descartadas.  Por fim – aproximou-
se ao Santo, Bendito ele seja, a letra Bet (B) 
que assim rezou: «Senhor do mundo! Cria o 
mundo, te rogo, através de mim, para que to-
dos os habitantes do mundo te louvem cada 
dia através de mim, como é dito: Bendito seja 
o Senhor cada dia e sempre. Amém, Amém». 
O Santo, Bendito ele seja, acolheu imedia-
tamente o pedido de Bet, como está escrito: 
«Bereshit... No princípio Deus criou os céus e 
a terra». Eis a explicação do porquê a primeira 
palavra da Bíblia hebraica iniciar com um B.
Através de um conto fictício, a verdade en-

sinada é mais que fantástica: consiste em pro-
clamar que o sentido da criação e do homem 
no mundo é de bendizer a Deus e render-lhe 
graças em todo tempo e através de cada ato 
diário que, de tal modo, participando da graça 
criadora, é adoração em espírito e verdade. 

Madre Ignazia Angelini
abadessa do Mosteiro beneditino

de Viboldone (Milão)
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A PRIMEIRA MESTRA TECLA: 
QUEM FOI PARA MIM

A Primeira Mestra Te-
cla foi para mim, 

para nós, para toda a 
Família Paulina, uma 
Mãe. Era uma grande 
mulher, humana, humil-
de, simples, de muita fé. 
Uma santa!
Os seus olhos revela-

vam a luz de Deus, o seu olhar penetrava 
e – diria – perscrutava os nossos corações.

Era aspirante, apenas havia entrado, em 
maio de 1955. Descia as escadas da casa 
São José, em Alba, e vi a Primeira Mestra 
que subia. Quando nos encontramos, per-
maneci sem palavras, parei e ela me olhou 
e, sorrindo, me perguntou: «Como te cha-
mas?». Depois acrescentou: «Estou feliz 
que estejas aqui. Agradeçamos juntas ao 
Senhor pela vocação paulina e segue em 
frente sempre, com serenidade e alegria». 

Este foi para mim  um acolhimento sim-
ples, mas profundo. De fato, naquele mo-
mento senti-me verdadeiramente acolhida 
na nossa Congregação... recebida sem res-
trições, pela Primeira Mestra Tecla. 

Durante o período de formação frequente-
mente tínhamos conferências dadas por ela. 
Com sua linguagem simples, falava-nos das 
virtudes, de teologia, mas sempre as suas 
conferências eram aplicadas à vida concreta, 
à nossa vida de Filhas de São Paulo. Repe-
tia-nos: «A nossa vocação é bela, não deve-
mos espantar-nos com as dificuldades».

Como jovem professa fui para Milão. 
Éramos uma comunidade numerosa e todas 

jovens “propagandistas”. Seguidamente a 
Primeira Mestra vinha visitar-nos e durante 
essas visitas nos animava dizendo: «A nossa 
vida é bela, temos todos os meios para fa-
zer-nos santas e fazer o bem com a nossa 
missão; devemos chegar a todos. Façamo-
nos santas, dessa forma faremos tanto bem 
dando a Palavra de Deus. No céu muitas pes-
soas nos agradecerão pelo bem recebido». 

Sempre nos ouvia e animava, também 
pessoalmente, com grande interesse por 
todas. Era verdadeiramente uma visita de 
Deus em nosso meio. 

Lembro-me sempre, com emoção, quan-
do a via recolhida em oração no Santuário 
Rainha dos Apóstolos, em Roma ou nas 
nossas capelas. Era evidente que estava 
em contemplação e, na sua oração, levava 
todas nós. Esse pensamento me infundia 
grande coragem. 

Durante suas visitas às comunidades, 
como também em Roma, não faltavam as 
belíssimas recreações e, muitas vezes, era 
ela a animadora, com sua criatividade e be-
nevolência com todas. 

Trago no coração a sua imagem e a ela me 
confio, também hoje, nas dificuldades da vida 
e do apostolado. Estou certa de que, do céu, 
o seu olhar continua a voltar-se sobre mim, 
como no primeiro dia em que a encontrei. 

Francesca Mancini, fsp

MISERICÓRDIA

Não basta experimentar a misericórdia 
de Deus; é preciso que a pessoa que 

a recebe se torne também sinal e instru-
mento dela para os outros. Não devemos 
andar à procura de grandes empreendi-
mentos e obras; o melhor é começar pe-
las mais simples que o Senhor nos apon-
ta como sendo as mais urgentes.

Papa Francesco
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DE QUE FORMA O SENHOR  
VEM AO NOSSO ENCONTRO?

O Senhor nos conduz, muitas vezes, para 
fora daquilo a que estamos habituadas, 

para entrar no nosso mundo, na nossa exis-
tência. A mim, aconteceu exatamente as-
sim, e quando nem sequer eu era cristã. Um 
ano na França mudou toda a minha vida.  

Laureada em literatura francesa na Co-
reia, sempre desejei trabalhar no campo 
das traduções. Por isso, um dia, deixei o 
meu trabalho e fui para a França aperfeiçoar 
a língua e especializar-me nas traduções. 
Mas não sabia o que ali me esperava … 

   Cerca de uma semana depois de mi-
nha chegada a Angers, sede da Université 
catholique de l’Ouest, o Senhor começou 
a mudar a rota da minha existência. O pro-
prietário do quarto em que me alojara, pe-
diu-me para liberá-lo dentro de um mês, 
por causa do inesperado retorno de sua 
filha. O semestre na universidade já havia 
começado e era muito difícil encontrar um 
quarto livre nos arredores. Estava  desiludi-
da e desesperada. Finalmente, uma jovem 
coreana, que estudava na mesma escola 
que eu, deu-me uma notícia inacreditável: 
uma nossa conterrânea estava para voltar 
à Coreia, por motivos familiares e, portanto, 
seu quarto estava liberado. 

Milagrosamente, correndo o risco de dor-
mir ao relento no coração do inverno, en-
trei nas mãos de Deus sem sabê-lo. Quem 
alugava o quarto era um padre aposenta-
do, ainda pároco de uma pequena igreja, 
e o meu quarto se encontrava no jardim da 
paróquia, ao lado da casa paroquial. Toda 
manhã eu era despertada pelo som dos si-
nos, como se um anjo me sussurrasse aos 

ouvidos. E às sextas-feiras, frequentava um 
grupo que meditava sobre o Evangelho. A 
primeira missa da minha vida foi a de uma 
quarta-feira de cinzas, celebrada na escola 
por ocasião da abertura do novo semestre. 
O dia inteiro senti ressoar dentro de mim as 
palavras ditas pelo sacerdote enquanto im-
punha as cinzas: «És pó e em pó retorna-
rás». Pouco a pouco comecei a frequentar a 
missa dominical. 

O meu relacionamento com o pe. Jean 
Gautron assemelhava-se a de um avô com 
sua neta. Pe. Jean batia à minha porta quase 
todos os dias, e nem sempre isso me agra-
dava. Mas, com o passar do tempo, dei-me 
conta da alegria, da energia, da paixão que 
o animavam. Tocou-me, de modo particular, 
como vivia a pobreza. Interrogava-me so-
bre sua serenidade, decidida a descobrir de 
onde ela vinha. Mas jamais lhe perguntei al-
guma coisa... 

Naquele tempo, durante as minhas via-
gens através de vários países europeus, 
descobri muitas igrejas, belas e antigas. 
Três dias antes de meu retorno para a Co-
reia, em uma dessas igrejas o Senhor bateu 
no meu coração. Na Sainte Marie-Madelei-
ne, em Paris, diante do complexo escultural 
retratando a Glória de Santa Maria Madale-
na, senti-me profundamente consolada e 
protegida. Fiquei impressionada e entendi 
que era chegada a hora de ir até Ele.  

No dia seguinte, durante a missa na Ca-
tedral de Notre Dame, decidi inscrever-me 
no catecismo. Um ano depois fui batizada 
com o nome de Marie-Madeleine, tornando-
me, assim, a primeira cristã da minha famí-
lia. 

Uma vez em minha vida, o Espírito Santo 
jamais deixou de guiá-la. Por três anos, do 
dia do meu batismo até que entrei entre as 
Filhas de São Paulo, tantos “anjos” manda-
dos por Deus me acompanharam. Durante a 
formação inicial, toda vez que relia a minha 
história, descobria quanto essas presenças 
tinham sido importantes para individuar o 
projeto que o Mestre tinha sobre mim.  

Agradeço de coração todos aqueles que 
foram cooperadores do Senhor, primeiro 
entre todos o pe. Jean Gautron, que desde 
o início do nosso encontro me sustentou e 
acompanhou no caminho vocacional com a 
oração e com suas cartas. 

Marie-Madeleine Lee, fsp
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NÃO EDUQUEMOS  
AS CRIANÇAS AO ÓDIO 

Como descrever 
a guerra para as 

crianças? Nos últi-
mos decênios a lite-
ratura científica e a 
ensaística procura-
ram responder a esta 
pergunta, colocando 
nela, também, uma 
nova prospectiva: 

como as crianças descrevem a guerra, quem a  
sofre ou quem a vê através da televisão e das 
novas tecnologias, negando-a, “recusando-a” 
(ofuscando-a) ou recordando-a com uma flor, 
uma vela, uma oração.

Estamos vivendo hoje uma guerra mun-
dial “fragmentada”, mas global, que se con-
funde entre ficção e realidade, sem a mínima 
percepção da verdadeira guerra e violência. 
Dos resultados de alguns estudos emerge 
um quadro dramático: foi comprovado que as 
crianças permanecem diante da tv (ou nave-
gam na Internet) cerca de 4/5 horas por dia, 
a maior parte das quais, sozinhas, sem o filtro 
educativo dos adultos, também eles atraídos 
pela violência e pelos efeitos da guerra. Os no-
ticiários de guerra e as reportagens sobre seu 
comando, junto com a violência da ficção, tor-
naram-se uma constante que pode ou poderia 
incrementar a violência e a agressividade nos 
telespectadores, em particular nos menores 
(como revelaram os estudos de Groebel, 1993, 
e Comstock, 1991). É evidente, e verificável de 
maneira empírica, que os menores, depois de 
terem visto ou ouvido as notícias de guerra ou 
a espetacularização da mesma, propendem 
a comportamentos “militarizados”, adquirindo 
armas de brinquedo para serem como o “sol-
dado”. Uma reação e um comportamento que 
tendem a justificar a agressão e a guerra justa. 
Mas é sempre justa? Pensemos nas bombas 
lançadas com os seguintes dizeres: «Nós as 
mandamos com amor!». Mas o amor inclui a 
morte, a destruição? Jesus Cristo não nos dis-
se para “amar o inimigo” e “perdoá-lo”? Para 
não ofender quem nos ofendeu?

A guerra pode ser descrita partindo do per-
dão e do diálogo, «que não é negociar» (Papa 
Francisco na Convenção de Florença, 10 de 
novembro de 2015). Certo, é difícil dialogar e 
perdoar, mas o único caminho para “lavar” o 
sangue e, também se fosse “vermelho”, torná-lo 
“branco como a neve”. Isso poderia acontecer 
de vários modos comunicativos, se a mídia, 
muitas vezes também as católicas, conseguis-
sem não se influenciar pela audiência e pela 

espetacularização do mal, que é apresentado 
como um bem. A propósito, vemos que coi-
sa a “guerra” da imigração produziu, com os 
mortos e a exposição do menino “estirado na 
praia“ também nos nossos semanários e mídia 
de inspiração católica. Expor aquilo que o mal 
realiza deveria ser para qualquer coisa, para 
qualquer evento. As imagens e os vídeos são 
potentes, mas a palavra é mais potente, «é po-
tentíssima quando brota da alma e coloca em 
movimento todas as faculdades da alma nos 
seus leitores: mas quando o interior é vazio 
e a palavra não exprime senão a si mesma, 
permanece insípida, monótona» (Francisco De 
Santis); acrescentaria, violenta e devastante, 
quando gera guerra sobre guerra, ódio sobre 
ódio, distâncias e muros sempre mais altos. 
Imaginemos quando a palavra deve descrever 
fatos de, per si, trágicos. 

Depois dos atentados de Paris (e não é a 
primeira vez, dado que a “Madonna del Carmi-
ne”, onde sou pároco, viveu com muita dor a 
perda do policial Giuseppe Coletta na destrui-
ção de Nassyria, em 2003), a catequese e a 
celebração eucarística com as crianças e ado-
lescentes entraram em acordo para aprofun-
dar seus medos e angústias.  A resposta das 
crianças foi límpida, clara e dramaticamente 
denunciante: «Não temos medo da guerra, te-
mos medo das pessoas».

A massiva comunicação cotidiana, em to-
das as horas – não respeitando a faixa etária 
na tv –, parece inserir o caráter emotivo dos 
eventos trágicos, suscitando o “medo do ou-
tro e no outro“, seja próximo ou distante. Mui-
tas vezes a descrição da guerra, sendo mais 
“adaptada à tv” para a paz, reduz os corpos 
mortos em objetos a serem ostentados sem 
piedade.  

Grande é a responsabilidade da mídia ca-
tólica, a qual tem o dever de falar às crianças 
que devem ter entre as mãos lápis, cores, ca-
dernos, livros; ir à escola e aos museus. De-
vem narrar que são e somos chamados a ser 
à imagem e semelhança de Deus, que é amor. 
Devemos educá-las ao amor e não à guerra e 
ao conflito, também se este, às vezes, é inevi-
tável.  O terror gera a paralisia, e as imagens e 
os relatos de guerra sem os caminhos da es-
perança provocam “imagens estáticas e reple-
tas de ódio“.

Sendo assim, o que fazer? Mostrar ou es-
conder às crianças as imagens de guerra? In-
terroguemo-nos, pois, sobre como descrevê-la, 
não utilizando a vida das crianças, tornadas 
hoje um “business” da emoção.

Pe. Fortunato Di Noto
Fundador e presidente da Meter onlus
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ABERTURA DA NOVA  
COMUNIDADE DAS PDDM  
EM LOJA, NO EQUADOR

Na celebração eucarística, por ocasião 
da festa do Clero da diocese de Loja, 

no Equador, no dia 13 de setembro, as Pias 
Discípulas do Divino Mestre iniciaram uma 
nova presença naquela diocese. Com um 
acordo de colaboração pastoral com a dio-
cese, as nossas irmãs trabalharão com a ca-
tequese para as crianças em preparação à 
primeira eucaristia, aos jovens crismandos, 
catequese para os pais e a formação bíblica.  

A celebração eucarística foi presidida por 
dom José Alfredo Espinoza Mateus, Bispo 
de Loja, que assim se expressou: Caras ir-
mãs, que Deus as abençoe nesta missão. 
Damos-lhes as boas-vindas, juntamente 
com todos os presentes aqui e todos aque-
les que participam desta celebração através 
da rádio A voz do Santuário. Loja e esta dio-
cese as acolhem com alegria. Sejam porta-
doras de saúde e do amor de Jesus Cristo 
para cada sacerdote desta diocese. Bem-
vindas, irmãs!»

UCRÂNIA:  
INAUGURAÇÃO  
DA CASA PAULINA

No dia 27 de setembro de 2016 foi inau-
gurada a casa da Sociedade São Paulo 

em Leopoli, na Ucrânia. A cerimônia foi pre-
sidida pelo Arcebispo latino de Leopoli, dom 
Mieczysław Mokrzycki, com a presença do 
Superior geral da Sociedade São Paulo, pe. 
Valdir de Castro. 

A presença dos paulinos na Ucrânia re-
monta a 2014, quando no dia 5 de março 
daquele ano, dois sacerdotes provenientes 
da Polônia ali se estabeleceram. Na Ucrâ-
nia, hoje, vivem dois paulinos poloneses, 
pe.  Mariusz Krawiec e irmão Wojciech Fi-
lipiuk. Eles gerenciam uma pequena livraria 
no edifício da Cúria arquiepiscopal e atuam 
no campo radiofônico, prestando a sua cola-
boração numa rádio local correspondente da 
Rádio Vaticana. 

Pe. Mariusz é também professor de co-
municação no Instituto teológico e no semi-
nário diocesano. 
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UMA JANELA SOBRE A IGREJA

mensAgem PelA PAz 2017

A não violência: estilo de uma política 
para a paz,  é o título da Mensagem para o 
50º Dia Mundial da Paz, o quarto do papa 
Francisco, que será celebrado no próximo 1º 
de janeiro. 

Falar de «não violência» significa «não 
só aspiração, desejo, rejeição moral da vio-
lência, das barreiras, dos impulsos destruti-
vos, mas também método político realístico, 
aberto à esperança».

A não violência não só como rejeição 
moral, mas como «caminho realista para su-
perar os conflitos armados». Diálogos e ne-
gociações baseados sobre a dignidade dos 
interlocutores e sobre a força do direito. Con-
tra a «terceira guerra mundial que avança », 
como muitas vezes disse o Papa Francisco, 
frear também o tráfico ilegal de armas que 
sustentam «não poucos conflitos no mundo». 
«A não violência, como estilo político, pode e 
deve fazer muito para conter esse flagelo». 

A ProcurA do rosto de deus

Foi publicada a 
Constituição apos-
tólica Vultum Dei 
quaerere – A procu-
ra do rosto de Deus 
que oferece às irmãs 
contemplativas doze 

“temas de reflexão e de discernimento” para 
a vida consagrada em geral.  Sim aos so-
cial mídia, mas que não sejam ocasião de 
“dissipação ou de evasão da vida fraterna”. 
Não “recrutar” irmãs para evitar o fechamen-
to dos mosteiros. A oração é um “alargar o 
coração para abraçar a humanidade inteira”, 
em particular os sofredores e não “um voltar-
se” da vida monástica sobre si mesma. 

Em um mundo que procura Deus, tam-
bém inconscientemente, as pessoas consa-

gradas devem “se tornar interlocutores sá-
bios” para “reconhecer os questionamentos 
que Deus e a humanidade fazem”.

temA do diA mundiAl  
dAs comunicAções sociAis de 2017

O tema escolhido pelo Papa Francisco 
para o Dia Mundial das comunicações so-
ciais de 2017 é: «Não tenhas medo, eu es-
tou contigo» (Is 43,5). Comunicar esperança 
e confiança no nosso tempo. Este é o 51º 
Dia dedicado pela Igreja aos mass media e 
acontecerá no dia 28 de maio.

O Tema é um convite a recontar a história 
do mundo e as histórias dos homens e das 
mulheres, segundo a lógica da ‘boa notícia’ 
que recorda que Deus jamais renuncia a ser 
Pai, em nenhuma situação, e respeita cada 
uma das pessoas. Aprendemos a comunicar 
confiança e esperança mediante a história. 

A mensagem será publicada, como de 
costume, no dia 24 de janeiro, festa de são 
Francisco de Sales. 

UMA JANELA SOBRE O MUNDO

9ª conFerênciA dA região ÁFricA dA 
união mundiAl dAs mulheres cAtólicAs

Mulheres da África, anunciadoras da miseri-
córdia de Deus. Vinde 
ver um homem que 
me disse tudo aquilo 
que tenho feito. Se-
ria ele o Cristo? Com 
esse tema, desenvol-
veu-se, em Lilongwe, 
no Malawi, a 9ª Confe-
rência da Região Áfri-
ca da União mundial 

das mulheres católicas (Umofc- Wucwo). 
Participaram do evento 150 delegados in-
ternacionais e 350 delegados locais. Os 
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trabalhos foram precedidos por uma con-
celebração eucarística, ocorrida no está-
dio da capital, presidida pelo arcebispo de 
Blantyre, Thomas Luke Msusa, presidente 
da Conferência episcopal do Malawi. Abriu 
os trabalhos a  presidente da Região África 
de Wucwo, Rosaline Nganku Menga, que 
sublinhou a importância da conferência para 
a Igreja e para toda a sociedade: «Não obs-
tante os esforços realizados por alguns go-
vernos, pela Igreja e por algumas Ongs, os 
desafios do continente ainda são  muitos. Ao 
lado da pobreza, do analfabetismo, da desi-
gualdade de gênero, da Aids, da corrupção 
e do desgoverno, juntaram-se, nos últimos 
anos, também o terrorismo, o ebola, o tráfico 
de seres humanos, a migração dos jovens e 
a mudança climática». O objetivo da confe-
rência foi o de indicar propostas concretas de 
ação para a família, a Igreja e a sociedade. 

todos somos chAmAdos  
A cuidAr dA criAção

Ecologia, ambiente, energia alternativa, 
religião, homem e natureza. Estes os temas 
da reunião internacional Nossa Mãe Terra, 
em seu 12º ano de realização em defesa da 
criação, organizada pelo Sacro Convento de 
Assis com o ministério do Ambiente. A edi-
ção 2016 aconteceu de 17 a 20 de setembro 
por ocasião do encontro internacional “Sede 
de paz – religiões e culturas em diálogo”. 

«É o momento de mudar os nossos es-
tilos de vida para cuidar da Criação, com 
o empenho e a determinação proposta por 
Francisco de Assis – declarou o diretor da 
Sala de Imprensa do Sacro Convento de As-
sis, padre Enzo Fortunato – e transmiti-los às 
futuras gerações. É um empenho que deve 
ser assumido por todos, como recordou mui-
tas vezes o Papa Francisco. Ninguém deve 

se sentir excluído do empenho cotidiano de 
cuidar da Criação e do uso correto, respeito-
so e solidário dos recursos».

monjAs budistAs PedAlAm  
contrA o trÁFico de seres humAnos

Um total de 500 monjas budistas peda-
laram 4 mil quilômetros sobre a cadeia do 
Himalaia entre Nepal e Índia para chamar a 
atenção sobre o tráfico de seres humanos 
na região. Durante o percurso se encontra-
ram com a população local, funcionários do 
governo, líderes religiosos e com todos fa-
laram da igualdade de gênero, coexistência 
pacífica e respeito pelo meio ambiente. O 
motivo dessa iniciativa elas explicam assim: 
«Enquanto no ano passado prestávamos 
socorro às populações do terremoto do Ne-
pal, soubemos que inúmeras jovens pobres 
tinham sido vendidas pelos seus próprios 
pais, porque não sabiam mais como susten-
tar a família. Queremos fazer alguma coisa 
para mudar a mentalidade que considera a 
mulher inferior ao homem. Essa viagem pe-
las montanhas demonstra que as mulheres 
têm a mesma potência e força dos homens». 

As religiosas pertencem à ordem Drukpa, 
vivem prevalentemente na Índia, Nepal, Bu-
tão e Tibet, são especialistas em artes mar-
ciais e por isso são chamadas de Kung Fu 
nuns. 

UMA JANELA  
SOBRE A COMUNICAÇÃO

religion todAy  
Filme FestivAl:  
As mulheres  
e seus direitos 

Foram 53 projeções, entre 
longa-metragens, curtame-

tragens e documentários provenientes de to-
das as partes do mundo, que tiveram como 
tema central a paridade entre homem e mu-
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lher. É este o fio condutor da 19ª edição do 
Religion Today Film Festival. Tema do festi-
val, promovido em colaboração com a Pro-
víncia Autônoma de Trento, Éramos muito 
amados. Religiões e relações de gênero, 
com uma homenagem ao diretor Ettore Sco-
la. Um tema verdadeiramente atual e crucial, 
para descrever as mudanças e os lentos 
movimentos que brotam também dentro das 
tradições milenares das grandes religiões

rÁdio novA voz

Rádio Nova Voz, 
é uma rádio que 
realiza progra-
mas para os 
refugiados, rea-
lizados por um 
grupo de mulhe-

res que também são refugiadas. 
Transmitem do Centro feminino de Hala-

bja, província iraquiana, onde os Curdos são 
maioria, dirigem-se às comunidades de mi-
grantes fugitivos da guerra e que chegaram 
nesta parte do Curdistão iraquiano. Músicas, 
poesias, atualidades, política, dicas para ob-
terem assistência jurídica ou médica, estes 
são temas das transmissões diárias que 
são transmitidos em árabe ou em kurmanji 
(dialeto curdo). Para chegar a um número 
maior de migrantes, uma jovem refugiada 
lança o mesmo conteúdo através do seu site 
e redes sociais. 

concedido Ao Filme PiumA  
o Prêmio signis PArA o cinemA

Na mostra do Cinema de Veneza 2016, 
foram concedidos, durante uma cerimônia 
organizada pela Fundação Ente dello Spet-
tacolo, os prêmios de inspiração católica e 
religiosa. A comédia Piuma, do italiano Roan 
Johnson venceu o Prêmio SIGNIS, com 
grande satisfação do jovem diretor.

«No filme, o diretor – fundamenta a moti-
vação – através do seu original, irônico e ter-
no modo de falar do amor e da existência de 
um jovem casal de estudantes, nos oferece 
uma importante mensagem de esperança e 
coragem às famílias».

Não é um paradoxo que também o Prê-
mio Civitas Vitae - Rendere la longevità risor-
sa di coesione sociale, também tenha sido 
concedido ao filme Piuma. «Johnson narra 
uma ordinária, mas também extraordinária, 
história de coesão social – declara Federico 
Pontiggia, em nome dos jurados –, iluminan-
do com profunda leveza um casal extrema-
mente jovem às voltas com uma gravidez 
inesperada». O Prêmio, que recorda o je-
suíta Padre Nazareno Taddei fez, ao invés, 
uma escolha clássica e dignificante. O júri, 
presidido pelo crítico Gian Luigi Bozza, rele-
vou, em Paradise, de Konchalowsky «a ca-
pacidade de reevocar com eficácia a trágica 
fase da história da Europa contemporânea, 
o Hocausto, afirmando a importância dos va-
lores cristãos e do humanismo de proteção e 
valorização da liberdade das pessoas». En-
quanto o júri protestante-evangélico do Inter-
filme viu, no White Sun, do nepalês Deepak 
Rauniyar, «uma bela história multi-geracio-
nal que garante um acesso inter-religioso a 
um vasto público, com uma mensagem de 
esperança».

INVESTEM-SE MUITO  
POUCO NOS MEIOS PARA 
EVANGELIZAR A ÁFRICA

“A Igreja deve ser absolutamente mais pre-
sente nas mídias digitais de maneira defi-
nitiva e consciente”: sublinhou o Bispo da 
diocese nigeriana de Oyo, mons. Emmanuel 
Badejo, coordenador do workshop com o 
tema “a influência dos meios de comuni-
cação modernos e das novas ideologias so-
bre a família na áfrica hoje”, no âmbito da 17ª 
Assembleia Plenária do SECAM/SCEAM. 
O Bispo convidou a refletir sobre o fato de 
que milhões de pessoas hoje se voltam às 
mídias sociais como suas fontes de infor-
mações, mas se investe muito pouco nos 
programas dos meios de evangelização 
na África. Exortou, então, aos Pastores da 
Igreja na África a formar novos apóstolos, 
envolvendo “os  jovens mesmos, que são 
nativos do mundo digital e confiando a eles 
os valores do Evangelho”. . 
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FILHAS DE SÃO PAULO 
Ir. Angela Navarro, 85 anos - 02.08.2016 Santiago, Chile
Ir. Iolanda Vaira, 95 anos - 06.08.2016 Alba, Itália
Ir. Margherita M. Agnese Zucchi, 80 anos - 10.08.2016 Albano, Itália
Ir. Selestina Dariva, 88 anos - 13.08.2016 Curitiba, Brasil
Ir. M. Nunzia Maria Mosso, 76 anos - 24.08.2016 Alba, Itália
Ir. M. Giuditta Angela Perrone, 85 anos - 30.08.2016 Albano GA, Itália
Ir. Athena Angeles, 53 anos - 05.09.2016 Lahore, Paquistão
Ir. M. Giuseppa Luigia Panarello, 89 anos - 14.09.2016 Albano GA, Itália
Ir. Lucia Imelda Berardi, 88 anos - 16.09.2016 Albano, Itália
Ir M. Rafaela Maria Amparo Fornas Navarro, 87 anos - 08.10.2016 Madrid, Espanha

PAIS DAS IRMÃS 
Ir. Juliet Narisma (Mamma Corsina) da comunidade di Cagayan de Oro, Filipinas
Ir. Rina Gioia (Mamma Giovanna) - na família, Brindisi, Itália
Ir. Denise Ngave Borive (Pai Chermano Evariste) da comunidade di Kinshasa SG, Congo

FAMÍLIA PAULINA
Don Ruben Oscar Nadalich ssp, 65 anos - 18.07.2016 Sydney, Austrália
Don Osamu Domenico Giustino Tomura ssp, 61 anos - 28.07.2016 Tóquio, Japão
Ir. M. Joseph Francesca Mulassano pddm, 77 anos - 01.08.2016 Albano Laziale, Itália
Ir. M. Zelia Carolina Calafiore pddm, 79 anos - 14.08.2016 Albano Laziale, Itália
Ir. M. Lucis Maria D’Amico pddm, 93 anos - 17.08.2016 Palermo, Itália
Ir. Chiara Maria Teresa Zanella sjbp, 78 anos - 23.08.2016 Negrar, Itália
Fr Giovanni Pio Rizzo ssp, 94 anos - 29.08.2016 Alba, Itália
Ir. Ermenegilda Lavinia Mantovani sjbp, 84 anos - 06.09.2016 Albano Laziale, Itália
Ir. M. Speranza Margherita Torta pddm, 102 anos - 13.09.2016 Sanfrè, Itália
Don Gabriele Pietro Amorth ssp, 91 anos - 16.09.2016 Roma, Itália
Ir. Giannina Antonietta Zonchello sgbp, 90 anos - 20.09.2016 Albano Laziale, Itália
Don Clemente Adrián Cornaglia ssp, 87 anos - 22.09.2016 Guadalajara, México
Ir. M. Jesusa Teking pddm, 74 anos - 02.10.2016 Antipolo City, Filipinas
Ir M. Piercarla Juana Taneda pddm, 79 anos - 06.10.2016 Cordoba, Argentina

Eu sou 
a ressurreição

 e a vida; 
quem crê em mim, 
ainda que morra,

 viverá.

João 11,25
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