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Ai de nós, 
se não evAngelizAmos!

Caríssimas irmãs,
animada pelo recente Encontro continental 
de apostolado-economia Ásia-Pacifico (Seul, 14-
24 de junho), desejo dedicar esta página de 
“diálogo” com vocês sobre o tema da missão, 
“expressão de nossa paixão por Deus e pela 
humanidade”.
Na relação de Seul (e que proporei nos su-
cessivos	 Encontros	 continentais),	 fiz	meu	 e	
nosso	o	grito	angustiado	do	apóstolo	Paulo:	
«Ai de mim, se não evangelizo» (1Cor 9,16). 
Um desejo que pe. Alberione viveu por pri-
meiro	e	doou	a	nós,	suas	filhas,	herdeiras	de	
uma missão «bela… porque é a mesma mis-
são de Cristo; vocês estão associadas a ele» 
(FSP41, p. 166).
Depois da Coreia, iremos a São Paulo, no 
Brasil, onde, de 8-18 de agosto, se reunirão 
algumas irmãs do vasto continente ameri-
cano. O objetivo dos Encontros continentais 
de apostolado-economia é, como vocês bem 
sabem, o de redesenhar a missão à luz do ca-
risma, segundo a orientação do 9° Capítulo 
geral	 e	 na	 ótica	 do	 itinerário	 de	 redesenho	
até aqui percorrido. Em concreto, estamos 
procedendo à elaboração de um Projeto apos-
tólico global que nos ajude a reexprimir, hoje, 
a finalidade da nossa presença e o objetivo das 
nossas	 ações	 apostólicas,	 também	assumin-
do com coragem novos meios e modalidades 
de comunicação. 
Abrir novas estradas à missão, assim como 
almeja o tema dos Encontros continentais 
(Habitadas pela Palavra, traçamos caminhos no-

vos à missão),	pressupõe	condições	das	quais	
não podemos prescindir. Fundamental é a 
dimensão comunitária da missão, para a qual 
chama a nossa atenção, com força, as Cons-
tituições	 (cfr.	art.	27);	prioritário	o	seu	com-
ponente contemplativo. O Senhor nos reuniu 
«para estar com ele», justamente como fez 
com	os	primeiros	apóstolos	(cfr.	Mc	3,14ss.).
Estar com Cristo é fonte inexaurível de pai-
xão	 apostólica:	 quem	 faz	 experiência	 vital	
dele, sente constantemente o desejo de co-
municá-lo a todos, de ser-lhe instrumento 
e canal. Mas, dizia, pe. Alberione, pode ser 
canal apenas quem se faz, antes, concha: « Pri-
meiro a concha se enche, depois transborda. 
Mas	primeiro	se	enche»	(FSP41,	p.	272).
Estar com ele é deixar-se habitar pela for-
ça transformadora da Palavra, é permitir a 
Cristo	tornar-se	carne	em	nós	para	poder,	ao	
nosso redor, pronunciar as suas palavras de 
bênção e de vida sobre a humanidade, reali-
zar o seu sonho de comunhão, adotar as suas 
escolhas preferenciais. 
Somos, portanto, chamadas a encarnar-nos, 
com amor e participação, nas vicissitudes his-
tóricas	do	nosso	tempo.	Também	os	“males”	
da nossa época e das nossas sociedades são o 
kairos, a oportunidade que temos para “fazer 
o bem”. «Para que servem os cristãos quan-
do tudo vai bem, quando pessoas e eventos 
já são orientados para Deus? Os cristãos são 
profetas, testemunhas, evangelizadores para 
reconduzir os homens e as mulheres à salva-
ção, que é Jesus Cristo», disse p. Bartolomeo 
Sorge, o octogenário jesuíta “de coração de 
criança” que fez duas esplêndidas palestras 
no nosso Intercapítulo.
Estamos, verdadeiramente, em um momen-
to	de	mudança	na	história	da	humanidade	e	
da	própria	Igreja,	que	se	prepara	para	reali-
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zar – através do Pontifício Conselho para a 
promoção da nova evangelização, constituí-
do recentemente (junho de 2010) e do Sínodo 
dos Bispos, que será celebrado em outubro 
de 2012 com o tema: Nova evangelização e 
transmissão da fé cristã – o grande sonho de 
João Paulo II, “nova evangelização”, que sig-
nifica,	 essencialmente,	 «intensificar	 a	 ação	
missionária para corresponder plenamente 
ao mandato do Senhor» (Bento XVI).
A nova evangelização parte do pressuposto 
que «aquilo que muda não é o Evangelho, 
mas os destinatários a quem é anunciado » 
(B. Forte). Toda a Igreja é, portanto, chama-
da	a	abrir-se	a	este	novo	desafio,	a	aprender	
novas linguagens, a tentar novas formas de 
aproximação na comunicação da fé. São ne-
cessárias novas propostas e iniciativas de 
evangelização a serem colocadas em ação 
com paixão, criatividade e audácia. 
O caminho da nova evangelização é conatural 
ao nosso carisma. Dizia pe. Alberione: «O 
mundo tem necessidade de uma nova, longa 
e profunda evangelização... São necessários 
meios proporcionais e almas ardentes de fé» 
(PP, pp. 680ss.).
A evangelização deve ser sempre “nova”: na 
paixão de anunciar o Evangelho, nos méto-
dos usados para atingir cada pessoa, nas mo-
dalidades de expressão da única Verdade. 
Falando à Conferência Episcopal da América 
Latina,	 em	Porto	Príncipe	 (Haiti),	 em	1983,	
João Paulo II descreveu assim as caracterís-
ticas da nova evangelização: nova no ardor, 
nos métodos e na expressão. Parece um eco da 
estratégia pastoral de pe. Alberione.
A nossa ação evangelizadora deve ser, por-
tanto:
Nova no ardor: ou seja, na paixão, no fogo do 
amor que faz gastar a vida inteira pelo Evan-
gelho, no zelo para saciar a sede de sentido 
e de valores da humanidade dos nossos dias, 
na inquietude de levar os homens e mulhe-
res de hoje ao encontro com Cristo salvador, 
na solicitude pelos que estão “distantes”.
Nova nos métodos: porque em força da nossa 
vocação	apostólica	somos	“obrigadas”	a	ca-
minhar ao ritmo do progresso, a formar-nos 
para a comunicação e para as novas lingua-
gens, a atualizar-nos sobre os meios a serem 
utilizados. 
Nova na expressão: porque a nossa ação apos-
tólica	 «não	 consiste	 em	 evangelizar	 os	 ho-

mens que viveram há dez séculos, mas os 
que vivem hoje» (pe. Alberione). É necessá-
rio comunicar a Boa Notícia com linguagens 
que todos possam compreender. A evange-
lização deve, portanto, preocupar-se com a 
fidelidade	do	conteúdo	 (Jesus	Cristo,	 a	 sua	
Palavra, os valores humanos e cristãos que 
brotam	dele),	mas	também	com	a	fidelidade	
à linguagem, que deve ser «adequada às con-
dições	dos	destinatários,	ao	tempo,	ao	lugar,	
ao instrumento», como sublinham as Consti-
tuições	no	art.	19.	A	nova	evangelização	pas-
sa necessariamente através da evangelização 
das culturas.
Caríssimas irmãs, a condição fundamental 
para enfrentar com esperança o caminho que 
nos espera é a abertura ao Espírito de Deus, 
que infunde a audácia do protenderci in avanti.
A	caminho,	pois,	porque,	como	eficazmente	
exprimia o Documento final	 do	 7°	 Capítulo	
geral (1995), «ainda não percorremos todas 
as	 nações	 do	mundo,	 não	 esgotamos	 todas	
as possibilidades de anúncio, não usamos 
todos	 os	meios	mais	 céleres	 e	 eficazes,	 não	
aprendemos todas as línguas...».
Em comunhão de afeto e de oração.

 ir. M. Antonieta Bruscato
              superiora geral

Roma, 10 de julho de 2011
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dAs circunscrições
Colômbia: Verdade, anúnCio  
e autentiCidade de Vida na era digital

“Verdade, anúncio e autenticidade de vida 
na era digital” foi o  tema do encontro que 
as paulinas e os paulinos organizaram em 
colaboração com a Conferência Episcopal 
Colombiana e com a Universidade de Santo 
Afonso, para aprofundar a mensagem que o 
Santo Padre escolheu para o Dia Mundial das 
Comunicações	Sociais	de	2011.	Participaram	
jornalistas, professores, pessoas consagradas, 
representantes dos meios de comunicação 
tanto religiosos quanto leigos. Particular-
mente relevante foi a presença do Ministro 
da Tecnologia da Informação e Comunicação 
bem como a abertura do encontro para to-
dos aqueles que estiveram sintonizados com 
o evento através da televisão e da internet. 
A	era	digital,	alargando	os	confins	da	infor-
mação e do conhecimento, pode aproximar 
aquilo que representa o mais importante 
dos objetivos para quem atua no mundo da 
mídia  “anunciar a Verdade”.

r.d. congo
Formação para a mídia

Os	53	bispos	da	R.D.	Congo	se	reuniram	para	
dois dias de formação sobre a nova mídia. O 
encontro,  realizado pela Conferência Epis-
copal, representa uma novidade para a Igre-
ja congolesa. Durante a solene celebração eu-
carística de conclusão, a Associação SIGNIS 
concedeu a algumas pessoas e organismos 
um Atestado de reconhecimento pela preciosa 
contribuição no mundo da comunicação so-
cial.  Essa celebração reuniu, também, repre-
sentantes de cerca de duas mil Comunidades 
Eclesiais	de	base	que	vivem	na	megalópole	
de Kinshasa. Foi uma grande e alegre assem-
bleia. Nesse clima de festa, as Filhas de São 
Paulo receberam das mãos do cardeal Mgr 
Monsengwo uma taça e o atestado de reco-
nhecimento oferecidos, também, aos padres 
paulinos.  É um sinal que exprime o apreço 
pela presença paulina na R. D. Congo. 

itáliA
a editora paulinas na mostra   
“a itália dos liVros”

As	Paulinas	estão	entre	as	sete	editoras	histó-
ricas de inspiração cristã que a UELCI (União 
de	 Editoras	 e	 Livrarias	 Católicas	 Italianas)	
selecionou, para o Salão do Livro de Turim, 
como representantes da mostra 1861-2011. A 
Itália dos Livros, na seção O fenômeno da edito-
ria católica. A mostra quer ser o contributo do 
Salão Internacional do Livro pelo 150° ani-
versário da Unidade da Itália, uma das mais 
esperadas novidades da 24a edição do Salão,  
programada para Turim, de 12 a 16 de maio 
de 2011. 
A Itália dos Livros é a primeira iniciativa ar-
ticulada com a qual a Itália lê um século e 
meio	da	própria	história,	cultura,	costumes	e	
criatividade	através	do	observatório	privile-
giado do livro: os textos-símbolo, os autores, 
os editores e os fenômenos que mais contri-
buíram para formar – também de modo crí-
tico	e	problemático	–	a	cultura	e	a	memória	
partilhada do país. 

A mostra será  exposta em outras cidades.
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À uCsi o prêmio paulinas 2011

Foi	concedido	ao	dott. Andrea Melodia, atual 
Presidente da UCSI,  o  Prêmio Paulinas Co-
municação e Cultura 2011. Com esse momento 
celebrativo, no dia 18 de maio de 2011, foi 
concluída a Convenção anual organizada 
por ocasião da Jornada mundial das Comu-
nicações	sociais	(5	de	junho	de	2011).	Verdade, 
anúncio e autenticidade de vida na era digital  foi  
o tema da mensagem do Santo Padre pela 45ª 
Jornada	das	comunicações	sociais	e	da	con-
venção de estudos que ocorreu em Roma, 
na Pontifícia Universidade Lateranense, em 
preparação à Jornada Mundial. 
Foram promotores do evento a Associação 
Comunicação e Cultura Paulinas ONLUS, 
o Pontifício Instituto Pastoral “Redemp-
tor Hominis”, da Lateranense e o Conselho 
Nacional	CEI	para	as	comunicações	sociais.	
No encerramento, as Paulinas entregaram o 
prêmio à União Católica da Imprensa Italiana 
(UCSI) pelo seu empenho constante no mun-
do da comunicação em favor da deontologia 
e da ética dos comunicadores. 
O evento fez parte das iniciativas da Semana 
da Comunicação, uma forma de preparação 
e de aprofundamento da Jornada Mundial 
das	 Comunicações	 	 Sociais,	 promovida	 em	
nível nacional  pelos Paulinos e Paulinas, 
juntamente com o Diretório CEI Comunicação 
e Missão.
O Prêmio Paulinas Comunicação e Cultura é 
concedido, anualmente, aqueles operadores 
da mídia, diretores, jornalistas, escritores, ar-
tistas,	cantores	ou	associações	culturais	que	
se sobressaem por darem a melhor expres-
são concreta, com uma obra ou uma ativida-
de, à mensagem do Papa para a Jornada das 
comunicações	sociais.	

romêniA 
partilha do Carisma paulino  
Com os leigos

A exortação de são Paulo, Reaviva o dom de 
Deus que está em ti, constituiu o conteúdo do 
itinerário que a comunidade das Filhas de 
São Paulo de Bucareste desenvolveu com um 
grupo de leigos, acompanhados por pe. Gui-
do Gandolfo ssp, no ano 2010-2011. 
Conscientes de que “os operários da vinha 
são todos membros do povo de Deus” (Chris-
tifideles laici, n. 55), as Filhas de São Paulo de-
sejaram partilhar o carisma doado por Deus 
à Família Paulina e a toda a Igreja, em sete 
encontros mensais. 
O	 sacerdócio	 comum,	 a	 experiência	 espiri-
tual-apostólica	de	pe.	Tiago	Alberione,	a	fi-
gura de são Paulo e de Jesus Mestre foram os 
temas que os participantes: jovens e adultos, 
leigos	e	religiosos,	católicos	e	ortodoxos	re-
fletiram,	 aprofundaram	 e	 partilharam	 num	
clima familiar e de profunda espiritualidade.  
Nos momentos de adoração foi comovente 
vê-los diante de Jesus eucarístico e Jesus Pa-
lavra, rezando com a Igreja e pela Igreja. 
Os participantes descobriram a profun-
didade da espiritualidade paulina e a sua 
novidade para o seu caminho espiritual e 
acolheram, com entusiasmo, a proposta de 
continuar com as Filhas de São Paulo “esta 
viagem na fé”, para que Jesus Mestre, Cami-
nho, Verdade e Vida possa ser vivido e co-
municado sempre mais na vida cotidiana.
A comunidade de Bucareste retomará o ca-
minho	espiritual-apostólico	com	os	leigos	no	
outono, sempre com a ajuda de pe. Gandolfo 
que orientará o itinerário do Donec formetur 
Christus in vobis. 
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uma bela notíCia!

A rede digital “paoline” tem um novo re-
bento, nascido mesmo no dia da festa de são 
Paulo,	apóstolo	das	gentes.	Com	alegria,	as	
paulinas de Bucareste, comunicam a abertu-
ra do site WWW. Paoline.ro. E’ a  realização 
de um longo sonho, acalentado por muito 
tempo: atingir o povo romeno na România e 
no mundo inteiro, também através deste ins-
trumento digital, para comunicar o Evange-
lho e os valores que favorecem o crescimen-
to humano e cristão de cada pessoa. “Todo 
o Cristo para todo o homem com todos os 
meios”. (Bem-aventurado Tiago Alberione). 
Um grande espaço é dado no site à livraria 
on-line, para favorecer o conhecimento dos 
conteúdos da “Editura Pauline”. 
Comuniquemos a nossa alegria com os nos-
sos augúrios e a nossa visita virtual!

FilipinAs
Verdade, anúnCio e autentiCidade  
de Vida na era digital 

A terceira assembleia para os operadores da 
comunicação social, promovida e conduzi-
da pelas Filhas de São Paulo de Pasay City, 
teve como tema: “Verdade, anúncio e auten-

ticidade de vida na era digital”, extraído da 
mensagem de Bento XVI para a 45ª Jornada 
Mundial	das	Comunicações	Sociais.	Um	en-
contro relevante para traçarem juntos uma 
resposta	 apostólica	 mais	 eficaz	 diante	 dos	
desafios	encontrados	no	âmbito	dos	diversos	
ministérios colocados a serviço da Pastoral 
diocesana, da Comissão da Comunicação 
do Departamento de Imprensa da Conferên-
cia	Episcopal	Católica	das	Filipinas.	As	no-
vas tecnologias não estão mudando apenas 
o modo de comunicar, mas a comunicação 
em si mesma, provocando sempre mais uma 
vasta transformação cultural, para a qual se 
impõe	uma	séria	reflexão	sobre	o	sentido	da	
comunicação na era digital. 

enContrar a Cristo alegra o Coração

Com o tema: Encontrar a Cristo alegra o co-
ração, 33	jovens	junioras	da	Família	Paulina,	
se	reuniram	em	Pasay	City	(Manila),	de	23-
25	de	maio	pp.	Para	aprofundar	o	significado	
do	empenho	apostólico	paulino	no	mundo,	
na Igreja e pela Igreja. 
O encontro facilitou novas possibilidades 
de	reflexão,	de	discernimento	aos	sinais	dos	
tempos, em um clima de fraternidade e ale-
gre	oração,	início	eficaz	para	uma	futura	co-
munhão e colaboração ao Evangelho na era 
da globalização cultural. 

repúblicA checA
bíblia24
Bíblia24 é o título da iniciativa que a comuni-
dade das Filhas de São Paulo da República 
Checa realiza pelo terceito ano consecutivo. 
O projeto se inspirou na iniciativa romana 
Bíblia dia e noite, que acompanhou o Sínodo 
sobre a Palavra de Deus (2008). A leitura 
ininterrupta por 24 horas foi a do Novo Tes-
tamento. Uma proposta nascida como forma 
de conhecimento da Palavra de Deus e de co-
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munhão	 entre	 as	 paróquias.	Nesse	 período	
as igrejas permaneceram abertas para possi-
bilitar às pessoas visitarem os templos e des-
cobrirem os tesouros espirituais e artísticos. 
Neste ano, a Bíblia24 ocorreu em Praga, tam-
bém com a colaboração dos Cooperadores 
Paulinos. A Palavra de Deus sempre nova e 
sempre tocante foi para todos os participan-
tes (cerca de 180 leitores e mais de 1.600 ou-
vintes) um momento espiritual muito forte e 
comovente. 

porto rico
inauguração da noVa  
liVraria paulinas

Mensagem das Paulinas de Porto Rico: 
Bênçãos e paz em Jesus Mestre!
Colocamos no link (www.paoline.org) as 
imagens da inauguração e bênção da nova 
Livraria	 	Paulinas,	Roosevelt	Ave	174,	Hato	
Rey em São João de Porto Rico. Agradece-
mos	as	orações,	a	ajuda	e	o	sustento	que	nos	
deram nesses meses e anos contribuindo 
para  a missão em Porto Rico. 

coreiA do sul
esCola bíbliCa em rede

A escola bíblica (Ut Unum Sint) das Filhas 
de São Paulo, da província coreana, lançou-
se no mundo digital com novas possibilida-
des de aprendizagem e aprofundamento. 
Graças à teledidática, o mundo maravilhoso 
da Bíblia pode atingir cada vez mais pesso-
as. As enormes vantagens em frequentar um 
curso formativo a distância, anulando todas 
as	problemáticas	de	conexões	entre	espaço	e	
tempo, fazem do e-learning a solução ideal 
para os nossos tempos. Os atuais estudantes 
que estão seguindo os cursos de introdução 
do	Antigo	Testamento	são	304,	e	os	do	Novo	
Testamento,	433,	e	o	interesse	por	parte	dos	
usuários parece aumentar sempre mais. In-
teratividade, dinamicidade e modularidade 
são as características principais da escola bí-
blica coreana. www.uus.pauline.or.kr.

espAnhA
o sonho paulino da península ibériCa

Nos dias 25 e 26 de maio, na comunidade de 
Madri, aconteceu o primeiro encontro das 
duas	delegações	das	Filhas	de	São	Paulo	da	
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Espanha e Portugal. O sonho de começar um 
processo gradual de diálogo e de colabora-
ção entre as duas realidades nasceu em vista 
do Redesenho da presença das Filhas de São 
Paulo no mundo. 
Com entusiasmo e vontade dese conhecerem, 
as	irmãs	se	encontraram	para	refletir	sobre	os	
vários aspectos da vida paulina na península 
ibérica: comunidade e pessoas, apostolado e 
colaboradores	leigos,	vocações,	difusão	e	li-
vrarias, organização e administração. 
São muitas as riquezas e as potencialidades 
que emergiram, à luz das quais foram deli-
neadas	algumas	áreas	específicas	de	colabo-
ração:	as	edições,	um	caminho	comum	para	
as livrarias, a formação permanente e a espi-
ritualidade. 
Ainda são coisas pequenas, mas que colo-
cam a base para um caminho partilhado, à 
luz do carisma que opera com criatividade e 
vitalidade. Se os esforços forem somados, os 
frutos podem crescer.

pArAguAi
200 anos de independênCia 
Maio de 2011 foi para o Paraguai um mês 
rico	de	eventos	e	celebrações	pelos	200	anos	
de independência, que ocorreu neste ano. As 

celebrações	 principais	 aconteceram	 no	 cen-
tro da capital e nos lugares mais importantes 
da	cidade.	Os	livros	não	ficaram	de	fora	do	
evento e, naturalmente, nem as Filhas de São 
Paulo. O CAPEL organizou o Bicentenário da 
Feira do Livro na velha estação ferroviária en-
tre	vagões	e	locomotivas.	
Na manifestação, as Paulinas participaram 
oferecendo a Palavra a todos os visitantes. No 
stand,	também,	foi	instalado	um	laboratório	
para os pequenos, com o título workshop com 
são Paulo, onde as crianças, junto com seus 
pais, puderam aprender, jogar e conhecer o 
Apóstolo. Outra grande festa de cores, mú-
sica e muita criatividade foi a segunda Expo-
católica realizada dentro da grande Missão, 
local pedido pela diocese, justamente para o 
bicentenário da independência do Paraguai.

Calendario del governo generale
22 - 24 julho 

26 julho - 2 agosto 
 

05 - 07 agosto

 
 

08 - 18 agosto

19 agosto - 30 setembro

 
19 - 26 agosto

 
27 - 31 agosto

01 - 05 setembro

01 - 09 setembro
 

15 setembro - 10 ottobre

Roma /Generalícia

Ariccia 
 

São Paulo/Brasil

São Paulo/Brasil

 
 

Brasil

São Paulo/Brasil

Buenos Aires/Argentina

Santiago/Chile

Roma /Generalícia

Roma /Generalícia

Encontro Governo 
Provincia Itália/Suíça
Exercicios espirituais 

 
Encontro SAL

 
 

Encontro Continental  
apostolado-economia

 
Visita fraterna

 
 

Visita fraterna

Visita finalizada 
 

Visita finalizada

Encontro Juniores Europa

Sessão formativa Missionárias

Governo geral

Governo geral 
 

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza

Sr Gabriella Santon
Sr M. Antonieta Bruscato

Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza

Sr Anna Maria Parenzan
Sr Samuela Gironi

Sr Gabriella Santon

Sr Gabriella Santon

Sr Gabriella Santon

Sr Francisca Matsuoka

Sr Francisca Matsuoka
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As teses dAs irmãs  
pArticipAntes do curso  
sobre o cArismA

Foi	concluído,	no	final	de	maio,	o	Curso	in-
ternacional de Formação sobre o  Carisma 
da Família Paulina, iniciado em outubro de 
2010. Participaram seis Filhas de São Paulo, 
provenientes	de	várias	nações.	Todas	expres-
saram vivo reconhecimento pela oportuni-
dade oferecida pelos superiores, de poderem 
viver essa experiência de paulinidade e de 
universalidade, que as enriqueceu espiritual 
e comunitariamente. Estão prontas, agora,  
para lançarem-se novamente à missão que 
lhes	for	confiada.	
A seguir, apresentamos uma breve infor-
mação sobre o tema das teses apresentadas 
no	final	do	curso.	

Jesus mestre,  
Caminho, Verdade e Vida …  
De Ir. Irma Cipriani, Brasil

A tese apresenta a espiritualidade da Família 
Paulina, desejada intensamente pelo nosso 
Fundador	para	todos	os	seus	filhos	e	filhas,	e	

para as pessoas ligadas diretamente ao nos-
so apostolado. A redação da tese permitiu a 
Ir. Irma aprofundar o pensamento de padre 
Alberione e compreender mais profunda-
mente o dinamismo do crescimento espi-
ritual para a conformação a Jesus Mestre, 
Caminho, Verdade e Vida, na globalidade 
das faculdades humanas: mente, vontade e 
sentimentos.	Tudo	isso	no	caminho	do	após-
tolo Paulo, que se deixou transformar pelo 
Espírito, atingindo uma profunda “união de 
santidade e atividade transmitidas por Cris-
to”. Ir. Irma reconhece, também, que ainda 
tem muito a aprender, aprofundar, compre-
ender, sobretudo viver, para responder, dia 
após	dia,	com	mais	autenticidade	à	sua	vo-
cação paulina.

o trabalho Como expressão  
da pobreza… 
De Ir. Rosa Magdalena Dolzani, Argentina

Refletindo	sobre	os	pensamentos	e	palavras	
da Primeira Mestra Tecla e de pe. Alberione, 
Ir. Rosa tentou colher os fundamentos da po-
breza paulina. Depois de ter examinado bre-
vemente os princípios bíblicos no Gênesis, 
nos	evangelhos,	nos	Atos	dos	apóstolos,	nas	
cartas de Paulo e nos documentos da Igreja, 
considera o trabalho e a pobreza no pensa-
mento dos nossos Fundadores e, em particu-
lar,	as	cinco	funções	da	pobreza	paulina	que:	
renuncia, produz, conserva, provê  e edifica. Con-
clui	afirmando	que	a	pobreza	é	uma	atitude	
do coração, e o trabalho é imitação do Cristo 
pobre e tem um valor redentor. 
 
a  espiritualidade apostóliCa paulina: 
um patrimônio a ser ComuniCado 
de Ir. Maria Kimani, Kênia

Movida pelo desejo de manter viva a espi-
ritualidade e o apostolado paulino para 
partilhá-lo com os outros, Ir. Maria procu-
rou descer às raízes do carisma. Assimilou a 
experiência do Fundador e de Mestra Tecla, 
para empenhar-se em vivê-la criativamente 
no	hoje,	no	 contexto	 sócio-eclesial	 africano,	
com	 os	 meios	 mais	 eficazes	 para	 atingir	 a	
todos. Está profundamente convencida de 
que	deve	acolher	a	espiritualidade	apostóli-
ca paulina como um dom e um patrimônio 
a ser comunicado. Um dom que pertence a 
toda a Igreja e, portanto, a ser transmitido 
com o testemunho de vida, a oração e o apo-
stolado. N
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o apostolado bíbliCo  
no pensamento de pe. alberione 
de Ir. Olga José Massango, Moçambique 

O tema dessa tese é o Apostolado Bíblico en-
tendido praticamente como animação apos-
tólica	na	área	bíblica.	Fazer	com	que	o	Evan-
gelho penetre nas massas foi a experiência 
fundante do jovem Alberione. 
Valorizando	 o	 contexto	 histórico,	 Ir.	 Olga	
procurou aprofundar o pensamento e o ca-
minho do Fundador no âmbito eclesial de 
seu tempo. Com o movimento bíblico ele 
abriu estradas para o apostolado paulino, 
consolidando também a identidade vocacio-
nal	de	suas	instituições.		
Refletindo	sobre	a	experiência	da	Bíblia Sagra-
da Africana, Ir. Olga apresenta as várias fases 
do seu projeto, da elaboração e da difusão. 
No último capítulo sobre as perspectivas do 
apostolado bíblico hoje, acena a relação entre 
a Nova Evangelização, “Pátio dos gentios” e 
as novas propostas pastorais para fazer com 
que a Palavra “impressa” ou feita som, mú-
sica	e	imagem	se	difunda	e	dê	significado	à	
vida de todos.  

mestra teCla merlo  
modelo de superiora
de Ir Consuelo Sánchez, Espanha

A primeira Mestra, cofundadora e mãe das 
Filhas de São Paulo, é um modelo para to-
das, e o é de modo particular para as supe-
rioras, às quais sempre ensinou que “gover-
nar	 é	 amar”.	 	 Revisitando	 a	 sua	 história	 e	
seus escritos, Ir. Consuelo procurou delinear 
a	figura	dessa	mulher	simples,	sem	grandes	
estudos, que soube, com sua fé e abandono 
em Deus, colaborar com pe. Alberione.
Verdadeira mulher associada ao zelo sacer-
dotal	colaborou,	com	fidelidade	e	sabedoria,	
na transmissão do carisma, na construção de 
comunidades fraternas, inspirando uma co-
munhão profunda, que orienta para Cristo. 
A sua oração, unida a um trabalho espiri-

tual intenso e profundo, tornou-a guia se-
guro para “levar Jesus ao centro do coração 
e poder ser Caminho, Verdade e Vida para 
todos”. 

os Cooperados paulinos: leigos  
Colaboradores para o eVangelho
de Ir. Agnes Wong, Malásia

Padre Alberione quis os leigos, e especial-
mente os Cooperadores, na Família Paulina, 
desde os inícios. Ir Agnes acena às várias for-
mas de apostolado laical para responder, na 
Igreja, às exigências do tempo. Está conven-
cida de que os Cooperadores Paulinos po-
dem sustentar o nosso apostolado e torná-lo 
mais	eficaz.	Eles	deverão	ser	como	modelos,	
para indicar como enfrentar os problemas e 
ler os sinais dos tempos. Espera que através 
de sua formação conheçam melhor o nosso 
carisma, adquiram uma clara identidade 
paulina e vivam dinamicamente a sua vo-
cação, se tornando credíveis testemunhas na 
Igreja.  Julga importante reconhecê-los como 
leigos “colaboradores do Evangelho”, e de-
senvolver uma sinergia de colaboração entre 
todos os membros da Família Paulina. 

Títulos das teses na língua original:
The	Pauline	Cooperators:	 
Lay	Mission	Partners	for	the	Gospel 
de Ir. Agnes Wong

Maestra	Tecla	Merlo	 
Modelo	de	Superiora, 
de Ir. Consuelo Sánchez

Our	Pauline	Apostolic	Spirituality,	 
A	Patrimony	to	be	Passed	On, 
de Ir. Maria Kimani

El	trabajo	como	expresión	de	pobreza,  
en la cartas del la Primera Maestra  
en el pensamiento del P. Alberione,  
entre	1923-1945,	 
de Ir. Hna Rosa Magdalena Dolzani

AtuAlizAção
No que diz respeito ao estudo, vocês progrediram e têm ainda que 
progredir. Quanto a parte que diz respeito ao apostolado, vocês 
progrediram e tendem a progredir. 

Beato Tiago Alberione

N
os

so
s 

es
tu

do
s

fo
ru

m
 p

au
lin

o



12

Francesca pratillo, fsp

A grandeza, não ainda totalmente des-
coberta, da intuição alberioniana foi 
a	de	ver,	no	apóstolo	Paulo,	 aquele	

que se deixou transfigurar total e progressiva-
mente pela voz luminosa de Damasco, até se 
tornar, ele mesmo, luz do Ressuscitado para 
o mundo.
Alberione, como um caçador de pérolas, sou-
be, sem sombra de dúvida, procurar aquela 
espiritualidade (cf. AD 159) que deveria sus-
tentar	na	história,	a	missão	universal	da	Famí-
lia Paulina: anunciar a todos o Evangelho. Mas o 
Senhor havia escondido no seu coração apos-
tólico	 e	 sacerdotal,	 a	 pérola	 carismática	 tão	
procurada: a espiritualidade paulina, isto é, 
aquela que jorra do fogo do Apóstolo das gentes. 
Aquela destinada a acender outros fogos...
Paulo, o homem de Tarso, que se deixou 
transfigurar	 pelo	 amor	 de	 Cristo;	 místico,	
missionário e mártir pelo Evangelho, é para 
cada paulino e paulina o modelo do viver e 
comunicar Cristo (cf. AD 64; 160). Eis o dom 
que o Bem-aventurado Alberione oferece a 
todos aqueles que desejam uma vida vivi-
da ao máximo: reviver hoje a experiência do 
apóstolo	Paulo	que	«percorre	o	mundo	para	
renová-lo numa luz nova: Jesus Cristo» (AE 
37).	De	Damasco	a	Roma,	Paulo	sempre	car-
regou	em	seu	coração	a	luz	transfigurante	da	
Palavra, voz do Ressuscitado.
Luz e voz constituem o binômio chave, seja 
para	o	Apóstolo,	seja	para	a	experiência	ca-

rismática de Alberione (cf. AD 15), e de en-
trega também para todos os membros da Fa-
mília Paulina. «De repente, uma luz vinda do 
céu o envolveu, caindo por terra, ouviu uma 
voz»	 (At	 9,3-4).	A	 explosão	de	 luz	provoca	
a novidade, mas para se tornar experiência, 
caminho e crescimento concreto, foi neces-
sária a voz, que se torna sonora na Palavra. 
Antes, a luz; depois, a voz. 
Na Bíblia, porém, esses símbolos podem ser 
invertidos.	A	Palavra	gera	a	luz	(cf.	Gen	1,3).	
Não nos esqueçamos de que Paulo, como 
todo bom hebreu observante, meditava a lei 
do Senhor dia e noite, não descuidando em 
nenhum momento, de deixar-se instruir pela 
Palavra (Sal 1; 118). A certo ponto, na viagem 
da vida, a Palavra por ele meditada «dia e noi-
te» se transforma em luz deslumbrante, que o 
faz ver tudo com olhar diferente. As pessoas a 
quem	perseguia	e	desejava	levar	presas,	a	fim	
de que fossem condenadas, são as mesmas. 
Mas, à luz da Palavra, essas mesmas pessoas 
se tornam o lugar concreto do encontro com o 
Ressuscitado: «Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, 
a quem persegues» (At 9,5). A Palavra conduz 
Paulo	para	a	luz	que	transfigura	a	vida	e	o	faz	
compreender e distinguir a verdadeira voz de 
Deus e dos irmãos. 
No caminho de Damasco, Paulo encontra o 
amor luminoso, gratuito e misericordioso de 
Deus. Luz que a Família Paulina é chamada, 
por vocação, a fazer resplandecer na escuri-
dão do mundo, custe o que custar! A perspec-
tiva aberta	pelo	apóstolo	Paulo	e	vivida	pelo	
Bem-aventurado Alberione permanece alta e 
desafiadora	para	cada	um	de	nós:	brilhar no 
mundo como astros, tendo como segurança a Pa-
lavra de vida(cf. Fil 2,15-16).
Para	dar	 testemunho	da	 luz	 (cf.	AD	157),	 é	
preciso nutrir-se da voz do Mestre Divino 
«dia e noite».
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tudo lÍmpido e clAro
	 «Vocês	não	sabem	−	dirá	o	cardeal	Arcadio	
Larraona	nos	funerais	de	Mestra	Tecla	−	não	
podem saber o quanto sofreu, trabalhou, o 
quanto rezou... Vocês, agora, encontram 
tudo pronto. Mas as coisas não foram feitas 
sozinhas. Quanta fadiga, quantas inspira-
ções,	quantas	correspondências,	quantos	sa-
crifícios, quanta fé. Quanto acreditar contra 
toda a esperança. É uma vida que é um poema, 
o início de uma vida religiosa (…). Eu recor-
do a Mãe de vocês: dava a viva impressão 
daquilo que era: tudo límpido e claro nela, 
nenhum exagero».

Indicada para dirigir a congregação, a Primeira 
Mestra se distinguia não pelo cargo, mas pela 
simplicidade com que o desempenhava. Vida 
simplicíssima, mas sublimada pela sabedoria, 
constância e generosa dedicação. Colocou-se 
com empenho para amadurecer aquele com-
plexo de virtudes que já praticava no ambiente 
familiar. A obediência e a humildade, a po-
breza e a castidade, a prudência, a caridade e 
a união com Deus foram, na Primeira Mestra, 
admiravelmente fundidas. 
Teve seus limites e defeitos; teve lutas, conquis-
tas, derrotas e retomadas. Quem a conheceu  
no início da fundação e a acompanhou até a 
morte, pôde constatar nela um progressivo 
caminho para Deus. Com  o passar do tempo 
tornou-se	mais	doce,	mais	amável,	dia	após	dia	
mais humilde. 

Conduzida pela força de Deus

Ao	ler	suas	anotações	espirituais,	emerge	com	
evidência que a Primeira Mestra tinha um pro-
fundo sentido do seu nada. Seguidamente há 
essas	anotações:	«Eu	nada,	Deus	tudo».	«Che-
gar a entender no profundo o meu nada; sou 
apenas capaz de fazer o mal».
Este sentido do nada deriva de sua pouca saú-
de, da preparação inadequada, mas brota, so-

bretudo, de um profundo sentido de Deus: o 
seu nada se apoia sobre a consciência de que 
«Deus é tudo». Portanto, «cada coisa boa vem 
de	Deus,	tudo	é	seu,	confiança	plena,	completa,	
total».
A sua vida espiritual assume aquela orientação 
que a caracteriza: «Por mim nada posso, com 
Deus posso tudo». E o “poder tudo com Deus” 
se estende a cada expressão de sua vida: inicia-
tivas	apostólicas,	vida	comunitária,	sabedoria,	
sofrimento, investimentos econômicos, viagens 
etc. Por isso não teme os obstáculos, a debilida-
de, as fadigas.
Ela é conduzida pela força de Deus. Escreve 
em	suas	anotações	de	1927:
	 Este	 ano,	 que	 por	 vossa	 bondade,	 ó	 meu	

Deus, me permitis começar, quero passá-lo 
bem,	se	agradar	a	vós	a	graça	de	conceder-
me prossegui-lo...  

	 Coloco	desde	agora	as	intenções	nas	minhas	
orações,	 sofrimentos,	 todas	 as	 intenções	de	
Jesus	 na	 Hóstia	 santa,	 e	 pretendo	 renovar	
esta oferta a cada batida do meu coração. À 
noite, quando durmo, quero que o meu res-
piro seja uma contínua comunhão com meu 
Deus. A cada respiro quero dizer: Jesus está 
conosco,	e	nós	estamos	com	Jesus.	Peço	com	
todo	o	coração	a	vitória	sobre	o	meu	defeito	
principal e a caridade como deseja o senhor 
Teólogo,	 que	 é	 como	 desejais	 vós,	 ó	 meu	
Deus. 

 Abençoe-me, a Santíssima Trindade, a Vir-
gem Maria, São Paulo, meu Anjo da guarda, 
meus	santos	protetores	e	aos	meus	propósi-
tos,	tornando-me	fiel	a	Deus	até	a	morte.	Deo 
Gratias. Fiat voluntas tua  (Taccuino 1 janeiro 1927).

Mestra Tecla infunde nas primeiras irmãs uma 
profunda convicção: se a pessoa busca somente 
a Deus, ele, que é Pai, «mandará cada dia o ali-
mento, o vestido... Seremos nutridas pelas car-
nes imaculadas do Salvador, seremos nutridas 
com o seu Evangelho» (janeiro	1932). 

Anna Maria Parenzan, fsp
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nAQuele tempo…

Lembro-me ainda hoje, depois de tantos 
anos, do belíssimo sorriso daquela Filha de 
São Paulo… Eu a havia admirado longa-
mente no livro Biography of sister Laurence 
que uma amiga havia me presenteado. Ela o 
havia adquirido, por acaso (mas foi realmente 
“acaso”?), de uma irmã italiana, Lidia Meg-
giolaro, que fazia propaganda junto a uma 
família americana. Naquele pequeno volu-
me encontrei um endereço e a notícia de que 
as Filhas de São Paulo já estavam na Coreia 
havia alguns meses. 

Naquele tempo, eu frequentava a casa das irmãs 
da Sagrada Família, porque aspirava a uma 
vida “especial”. No entanto, quando encon-
trei o endereço das Filhas de São Paulo, senti 
o coração bater forte e entendi que não pode-
ria esperar até o dia seguinte. E assim, naque-
le mesmo dia, fui encontrá-las. Acolheu-me 
Ir.	Eulalia	D’Ettorre.	A	casa	não	era	bonita.	As	
janelas estavam mal cuidadas e, como corti-
na, tinha uma colcha colorida. Tive vontade 
de rir. Era repleta de ratos... Mas não senti re-
pugnância. Pelo contrário, quando ingressei 
como aspirante, meu primeiro dever foi de 
enterrar  um rato morto numa armadilha... 
Não fazia caso do ambiente externo, porque 
estava	 edificada	 com	o	 exemplo	das	 irmãs.	
Não sabiam ainda falar o coreano, mas ex-
pressavam benevolência e fé viva. Isso bas-
tou para eu decidir partilhar  aquela mesma 
vida em Cristo. 
Aos domingos, eu ia sozinha rezar com as 
FSP.	Em	uma	dessas	ocasiões,	ir.	Eulalia	me	
comunicou que dentro em breve deveria 
chegar ir. M. Irene Conti, do Japão. «Se ela 
disser	que	sim,	 tu	entrarás	conosco»,	 confi-
denciou. Eu imaginava ir. Irene alta, impo-
nente, ao menos como ir. Eulalia; porém, ela 
era muito pequena, mas emanava uma gran-
de bondade. 

A FundAção dA corÉiA

A casa de Seul foi aberta em dezembro 
de 1960. De Tóquio, partiram Ir. Eulália 
D’Ettorre, italiana, Ir. Verônica, filipina, e 
Ir. Cristina, filha de coreanos, nascida no 
Japão. Acompanhou-as Ir. M. Irene Conti, 
e chegaram a Incheon no dia 13 de de-
zembro.
A primeira habitação foi uma pequena 
casa da paróquia Myonsude, em Huk 

Sond Dong. Por cerca de dois meses fi-
caram em três, ocupadas quase que ex-
clusivamente com o estudo da língua. Em 
22 de fevereiro de 1961, chegou Ir. Lídia 
Meggiolaro, proveniente dos Estados 
Unidos, e no dia 30 de março de 1961, 
chegou Ir. Fidelis, japonesa. Em 24 de 
fevereiro tiveram a visita do Primeiro Mi-
nistro, Dr. Chang, com sua esposa e sua 
comitiva. No dia 25, Legionários de Maria 
se ofereceram para ajudar, decidindo co-
locar todo domingo uma banca com livros 
e objetos religiosos na praça defronte à 
igreja paroquial. Foi aberta uma pequena 
livraria na residência, com livros japone-
ses, ingleses e alguns outros livros de de-
voção em coreano, adquiridos na Cúria, 
além de outros objetos religiosos. 
As irmãs escreviam que o campo das vo-
cações estava aberto e dava boas espe-
ranças…

en
tr

e 
nó

s



15

novAs proFissoões Fsp      
O	nosso	agradecimento	a	Deus	pelas	irmãs	que	no	mês	de	junho	fizeram	
a	sua	primeira	profissão	e	a	profissão	perpétua	entre	as	Filhas	de	São	Paulo.	

proFissão perpÉtuA 
30 de junho Seul - Coréia

Sr. Choi Mia Michaela  
Sr. Kim Sun Kyoung Mari Rosa
Sr. Ko Seung Hyun Cristina
Sr. Park Ju Young Bibiana
Sr. Yun Myoung Hee Noela

primeirA proFissão
25 de junho 2011 – Maputo - Moçambique
Amalia Cossa 

30 de junho 2011 Pasay City - Filipinas
Delia Bete
Christine  Mesias 

Fui aceita como aspirante sem ter feito, an-
tes, uma experiência de convivência ou ter 
vivido um tempo forte de exercícios espiritu-
ais, como se faz hoje. Era muito feliz, mas ao 
mesmo tempo, estava preocupada com meus 
pais protestantes. Não tinha coragem de en-
frentá-los. Dessa forma, saí de casa sem dizer 
uma palavra e sem voltar-me para trás. 
Em 1959 – tinha 19 anos – com a permissão 
dos meus, fui batizada na Catedral de Seul. 
Meus pais me confessaram, depois, que ha-
viam sonhado ver-me casando, feliz, naque-
la igreja... 
Ir. Eulalia estava muito preocupada, porque 
tinha medo de que meu pai ateasse fogo na 
casa, como havia ameaçado fazer. Por isso 
pediu às irmãs do Perpétuo Socorro, que mo-
ravam	perto	de	nós,	para	esconder-me.	Pas-
sava o dia com elas e, à noite, ia para casa. 
Isso durante duas semanas. Mas justamente 
quando o “perigo” parecia superado, che-
garam minha mãe e meu irmão com o rosto 
muito triste. Ir. Eulalia sugeriu que eu fosse 
com eles.
Permaneci três meses em casa. Finalmente, 
meu pai me autorizou a voltar com as irmãs. 
«Pode	 ir»,	 me	 disse,	 «mas	 só	 para	 os	 dois	
anos de aspirantado». E minha mãe acres-
centou: «Pode voltar a qualquer hora, mes-

mo antes dos dois anos: para você, a porta 
está sempre aberta».
O coração batia forte; não conseguia conter 
aquela alegria imensa. No dia seguinte, com 
asas de águia eu voava para a casa de Hukseok-
Dong,	para	cantar	«Glória	a	Deus	e	paz	aos	
homens».
Já se passaram 50 anos, mas aqueles dois 
anos de aspirantado jamais terminaram!

Young Sook M. Paola Kim, fsp

30 de junho 2011 Kinshasa - Congo
Ntanda Mungongo Catherine

30 de junho 2011 Nairóbi - Kenia
Zimba  Agatha, 
Tarimo Theodora
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celebrAção jubilAr 2011

No dia 29 de junho de 
2011, solenidade dos san-
tos	apóstolos	Pedro	e	Pau-
lo, na Cripta da Basílica 
menor “Maria, Rainha 
dos	 Apóstolos”,	 houve	 a	
celebração anual dos ani-
versários de ordenação sa-
cerdotal e consagração re-

ligiosa dos nossos irmãos e irmãs da Família 
Paulina. Presidiu a Celebração  Eucarística 
o superior geral, pe. Silvio Sassi SSP, com a 
presença dos respectivos superiores maio-
res. Um evento de alegria e de grande es-
perança que nos leva à oração de louvor, de 
agradecimento	e	de	intercessão,	não	só	pelos	
interessados, mas por todos os membros da 
Família Paulina. “Tudo conduz ao Magnificat” 
(Bem-aventurado Tiago Alberione).

tobiAs. FAmÍliA e pAlAvrAs  
em viAgem
 

Tobias. Família e Palavras em viagem, uma ini-
ciativa original promovida pelo Grupo São 
Paulo e pelo Fórum das Associações Familiares, 
animará as praças de 15 cidades italianas 
com propostas culturais e eventos públicos 
com o objetivo de oferecer passatempo, de-
bate,	 com	 o	 foco	 específico	 sobre	 a	 família	
e seus valores. Tobias é uma verdadeira li-
vraria itinerante, sortida com mais de 2.000 
títulos rigorosamente selecionados, para ofe-
recer,	junto	aos	clássicos	da	editoria	católica,	
os	 textos	mais	 significativos	 da	 narrativa	 e	
coleção de ensaios nacional e internacional, 
com especial atenção ao mundo da infância. 
Em cada cidade e em cada praça, ao redor de 
Tobias,	se	desenvolverá	um	calendário	fixo	e	
articulado	de	encontros,	apresentações,	labo-
ratórios	para	as	 crianças	 e	 espaços	 reserva-
dos para as famílias. Tobias é um contêiner 
que se torna conteúdo.  

três FAmÍliAs coreAnAs no 
instituto sAntA FAmÍliA

No dia 8 de maio, no Santuário Rainha dos 
Apóstolos,	foi	celebrada	pelo	Instituto	Santa	
Família, parte integrante da Família Paulina, 
a profissão perpétua de dois casais coreanos: 
Lee Ambrogio e Guk Chiara, Cho Francesco 
Paolo e Lee Maria Juliana e a primeira profis-
são de Park Beda e Kim Marta. Os três casais 
viveram na Coreia um ano de intensa pre-
paração espiritual, dedicando-se ao aprofun-
damento e estudo da espiritualidade paulina 
e decidindo, depois, professar os votos em 
Roma, movidos também pela recordação de 
sua	participação	na	Beatificação	de	Padre	Al-
berione,	ocorrida	em	2003.	

novo governo gerAl  
dAs irmãs pAstorinhAs

Do dia 29 de junho a 16 de julho 2011, rea-
lizou-se em Roma o 8° Capítulo Geral das 
irmãs de Jesus Bom Pastor – Pastorinhas, 
com	a	presença	de	32	irmãs	provenientes	de	
diversas	nações	dos	cinco	continentes	onde	
estão presentes. Durante o Capítulo foi elei-
to o Governo geral. A ir Marta Finotelli e as 
irmãs do seu conselho o nosso augúrio e a 
nossa oração. O Deus da vida acompanhe a 
todas	com	as	suas	infinitas	bênçãos.	
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umA jAnelA sobre A igrejA 
Conselho mundial  
das organizações Femininas CatóliCas

Aconteceu em Roma, 
de	28	a	31	de	maio	de	
2011, o Conselho da 
União mundial das 
organizações	 femini-
nas	 católicas	 (Umofc/
Wucwo).	 A	 Umofc/
Wucwo nasceu há 100 
anos para encorajar o 

protagonismo da mulher na Igreja e na so-
ciedade	e	conta,	hoje,	com	mais	de	5	milhões	
de	adesões	de	60	países,	distribuídas	nos	 5	
continentes. As representantes eleitas no 
Conselho	 Umofc/Wucwo	 provêm	 da	 Itália,	
da	Argentina,	Austrália,	Camarões,	Canadá,	
Coreia do sul, Ilhas Fiji, Filipinas, França, 
Gabão, Gana, Indonésia, Mali, México, Ni-
géria, Reino Unido, Senegal, Estados Uni-
dos, África do Sul, Suíça, Tanzânia, Hungria, 
Venezuela e Zâmbia.
 O plano de trabalho para o mandato 2010-
2014 é caracterizado pelo slogan Love in ac-
tion, Caridade na ação, escolhido por sintetizar 
algumas prioridades. Entre elas: a formação 
das	jovens	gerações;	atenção	particular	à	con-
dição da mulher no Oriente Médio e, espe-
cialmente na Terra Santa; a atenção ao tema 
das	migrações,	 em	 relação	 ao	 qual,	 prosse-
guir no empenho de sensibilizar e interferir 
no grave fenômeno das mulheres vítimas do 
tráfico.	

Coreia do sul:  
o aumento dos CatóliCos

Os	católicos	sul-coreanos	estão	aumentando	
consideravelmente. Também em 2010, não 
obstante um ligeiro declínio, foram realiza-
dos 140.644 novos batismos. Foi acrescido, 

portanto,	o	número	dos	fiéis	para	5.202.589,	
que representam 10,1% da população to-
tal. Segundo os dados, no último decênio a 
Igreja	 teve	um	aumento	de	23%	em	relação	
ao decênio anterior. 
Considerando, também, que a taxa de nata-
lidade diminuiu em todo o País, este ano o 
percentual	dos	novos	fiéis	não	atingiu	os	2%	
que vinha mantendo nos últimos dez anos e 
estacionou	em	1,7%.	Os	batismos,	sublinha	a	
Conferência episcopal coreana, «diminuíram 
ligeiramente. Mas isso nos encoraja a evan-
gelizar cada vez mais». 

sul sudão:  
Conseguirá Fazer Caminho  
uma noVa demoCraCia aFriCana?
Padre Lombardi, porta-voz do Vaticano, 

dedicou à situação do Sul Sudão o editorial 
do último número de Octava Dies, semanal 
do Centro Televisivo Vaticano. Assim ele 
comenta: «Conseguirá fazer caminho uma 
nova	democracia	africana?	Não	podemos	fi-
car	indiferentes	diante	das	novas	incitações	à	
guerra. Não podemos permanecer indiferen-
tes aos sofrimentos de numerosíssimas mul-
tidões,	caminhando	de	norte	a	sul	ou	fugindo	
para Abyei, com a risco de fome e de doenças 
na	estação	das	chuvas,	que	está	próxima.	Se	
pensamos	no	desafio	de	unir	um	povo	não	
imune	 às	 divisões	 tribais	 e	 paupérrimo	 do	
ponto	de		vista	não	só	econômico,	mas	tam-
bém cultural, na necessidade de formar uma 
classe dirigente, conseguimos entender por-
que os bispos do lugar fazem apelos urgen-
tes à solidariedade internacional. 
Motivos de esperança não faltam, mas são 
frágeis,	 e	 são	 sustentados	 com	 as	 decisões	
de	todos	se	queremos	ver,	finalmente,	surgir	
uma luz de justiça e de paz no coração da 
África».
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umA jAnelA sobre o mundo 
ConVenção internaCional pelos 20 
anos da eConomia de Comunhão

Aconteceu em São Paulo, Brasil, de 25 a 29 de 
maio, a assembleia internacional de Econo-
mia de comunhão com o tema Protagonistas, 
hoje, de uma nova economia. Participaram da 
assembleia mais de 600 pessoas entre empre-
sário e estudiosos. Este foi o primeiro acon-
tecimento celebrando os 20 anos do projeto 
nascido de uma intuição da fundadora dos 
Focolares, Chiara Lubich, em 1991, com vis-
tas a uma sociedade menos pobre e mais so-
lidária. 

unidos para salVar as Florestas

A Índia foi a protagonista da edição de 2011 
do Dia Mundial do meio ambiente, proclamado 
para 5 de junho pela Unep, a Agência Onu 
para o Ambiente, e dedicado, particular-
mente	 neste	 ano,	 a	 salvar	 as	 florestas.	 Pela	
primeira vez, desde o início da celebração, 
em	1972,	foi	o	país	asiático,	e	em	particular	
as suas duas principais cidades, Bombaim e 
Nova Deli, a hospedar eventos centrais sobre 
o tema. Urbanização incontrolada, industria-
lização,	intensificação	massiva	da	agricultu-
ra:	 são	esses	os	principais	desafios	 ligados	
ao crescimento da população na Índia, com 
1	bilhão	e	duzentos	milhões	de	habitantes.	
Os problemas são mudanças climáticas, 
desmatamento, poluição, perda de recursos 
hídricos e comércio da fauna selvática. Com 

o contínuo crescimento da economia, agora o 
governo	está	em	busca	de	soluções	para	en-
frentá-los.	O	próximo	Dia	Mundial	de	2012	
‘Rio+20’ acontecerá no Brasil.

morreu mietek pemper,  
autor de a Lista de schindLer

Morreu, aos 91 anos de idade, Mietek 
Pemper, autor de A lista de Schindler cujas 
memórias	foram	utilizadas	para	as	cenas	do	
célebre	filme	de	Steven	Spielberg.	A	notícia	
foi dada no início de junho, na cidade alemã 
de Augusta, sul da Alemanha, onde o ex-
detento hebreu-polonês vivia. Prisioneiro 
nos campos nazistas, jamais revelou o seu 
passado,	a	não	ser	em	1993,	quando	saiu	o	
filme	A Lista de Schindler.	 Em	março	 1943	
foi internado no campo de concentração 
de	Plaszow,	na	Cracóvia,	onde	foi	colocado	
a serviço do comandante Amon Goeth. Ali, 
onde permaneceu até 1944, entrou em con-
tato com Oskar Schindler, o qual forneceu 
a lista de cerca de 1.200 hebreus que o em-
presário colocou a serviço de sua empresa, 
salvando-lhes a vida. 

a união aFriCana Celebra  
os seus 48 anos

A União Africana celebrou o 48° aniversário 
de sua fundação. Nascida em 25 de maio de 
1963,	reunia	as	jovens	nações	africanas.	Hoje,	
esse instrumento regional conseguiu se liber-
tar dos limites ligados ao desenvolvimento 
pós-colonial,	 afirmando	o	próprio	papel	no	
contexto do direito internacional. 
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umA jAnelA  
sobre A comunicAção
a “noVa teleVisão”  

Em muitos países da Europa ocidental e nos 
Estados Unidos completou-se a passagem 
para o sistema digital terrestre, na difusão 
do sinal televisivo; passagem que ainda está 
em caminho em grande parte da América 
Latina, da Ásia setentrional e da Oceania. 
No	restante	do	planeta	só	a	África,	o	Oriente	
Médio e a Ásia meridional não têm progra-
mada até o momento a transição, mas trata-
se de um processo imprescindível, porque a 
nova tecnologia oferece a vantagem de um 
aumento sensível de canais disponíveis (com 
uma conseqüente ampliação do mercado pu-
blicitário) e uma qualidade melhor de trans-
missão	e	recepção	áudio/vídeo.					
Os	aspectos	 tecnológicos	porém	são	margi-
nais	 à	 grande	 mudança	 que	 se	 verifica	 no	
uso da TV, tanto para quem produz, como 
para quem usufrui.
O primeiro fator, como já foi dito, é o consi-
derável aumento do número de canais: cada 
emitente, nacional e local, agora tem à sua 
disposição um conjunto de freqüências que 
contém um número maior de canais, em 
comparação ao anterior. O “zapping” (isto é 
a passagem veloz dos canais) esta tornando-
se	cada	vez	mais	o	primeiro	acesso	à	TV	após	
a ascensão, a busca de um programa interes-
sante. Se uma vez se ligava a TV sabendo o 
que se queria ver, agora a escolha do progra-
ma	é,	cada	vez	mais	,	confiada	ao	poder	do	
controle: liga-se TV sem saber o que se vai 
encontrar e, passando de canal em  canal, 
pára-se naquele que mais nos atrai.    
Em síntese, o telespectador está se tornando 
(ou pelo menos, tem sempre maior esta per-
cepção) o protagonista da TV construindo-se 
autonomamente o programa.   

Economia de atenção: é a nova disciplina de 
estudo nascida da difusão dos novos meios 
de comunicação, nos quais a televisão tem 
ainda um papel fundamental. 
O tempo colocado à disposição  por parte do 
ouvinte, em relação ao aumento exponen-
cial	de	informações	e	mensagens,	é	cada	vez	
menos. A quantidade dos conteúdos, facil-
mente disponíveis pela TV (e internet) hoje 
é superior a qualquer possibilidade humana 
de consulta. Por isso as estratégias de cap-
tura	de	 escuta	 tornam-se	 sempre	mais	 refi-
nadas: como atrair a atenção do telespecta-
dor? Como desfrutar comercialmente desta 
atenção?   
Uma primeira linha estratégica seguida pe-
las grandes emissoras é a especialização da 
oferta:	 canais	 que	 transmitem	 informações	
em tempo contínuo, eventos esportivos, mu-
sicais,	filmes,	ficção,	variedade	de	entreteni-
mento, sem esquecer os canais religiosos.   
Em muitos lugares do planeta, já é possível 
escolher livremente de um arquivo de con-
teúdos, sem aguardar um dia ou um horário 
determinado.  
Definitivamente,	 hoje	 a	 televisão	 mudou	 e	
exige uma nova e mais profunda consciên-
cia: os mecanismos para “captar” a audiên-
cia tornam-se sempre mais sutis, brincando 
com os sentimentos e com o sensacional; a 
abundância de conteúdos tem como contra-
peso	uma	maior	superficialidade;	o	controle	
familiar dos programas vistos pelas crianças 
está tornando-se praticamente impossível.
Antes, porém de julgar o fenômeno da nova 
televisão, ele deve ser conhecido. Como cris-
tãos não podemos não acolher o mandato do 
Senhor: “Ide por todo o mundo e anunciai o 
meu Evangelho”. Ao lado das novas tecno-
logias de comunicação, também a televisão 
digital é uma extensão daquele mundo ao 
qual somos enviados e no qual como “Igreja-
sacramento de salvação”, devemos estar pre-
sentes.     
A partir da pequena experiência amadureci-
da dentro de uma diocese da Itália setentrio-
nal posso oferecer alguns critérios de trabal-
ho:   
A popularidade: comunicar com simplicidade, 
de modo direto, evitando a linguagem lodo-
sa,	 que	 freqüentemente	 identifica	 o	mundo	
eclesial.       
A localidade: na nossa experiência é uma das 
grandes	chaves.	A	Igreja	vive	num	território	
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preciso,	com	suas	histórias,	sua	cultura,	seus	
valores que raramente encontram espaço na 
televisão.	Narrar	 histórias	 autênticas	 ,	 pró-
ximas da experiência cotidiana, talvez, seja 
o melhor antídoto à televisão  dos “format”, 
aos programas sem tempo e sem lugar, que 
se	repetem	como	fotocópias.				
Evitar os guetos: a tendência aos canais espe-
cializados não deve fechar-nos automatica-
mente nos canais nos quais  a nossa mensa-
gem poderia soar como “inevitável”. Não 
devemos desistir da possibilidade de entrar 
no debate público, de sujar as mãos, narrar a 
vida de fé como algo de relevante na vida da 
cidade e do mundo.  
A liturgia: há muitos pedidos de transmis-
sões	litúrgicas,	mas	há	também	muitas	ofer-
tas,	 nos	 canais	 católicos.	 É	 preciso	 fazer	 as	
avaliações	oportunas	e	sobretudo	ter	grande	
cuidado	com	a	transmissão	das	celebrações.
A educação: é o empenho mais urgente e mais 
difícil. As novas tecnologias de comunicação 
constituem,	 hoje,	 um	 verdadeiro	 e	 próprio	
ambiente	cultural	que	influi	fortemente,	não	
só	 na	 circulação	 das	 idéias,	 mas	 no	 modo	
de	 formular	 as	 próprias	 convicções.	A	 este	
propósito	 os	 bispos	 italianos	 não	 duvidam	
em falar de “conversão pastoral” para in-
dicar a necessidade de acolher a passagem 
epocal pela qual estamos passando em todos 
os	níveis:	da	família,	da	paróquia,	da	dioce-
se, aos movimentos e às comunidades reli-
giosas.
Devemos todos amadurecer a sabedoria 
de que a “comunicação” não é apenas um 
espaço da pastoral, mas é o ambiente no qual 
vivemos.                 

Juan Andrés Caniato

amazon, as Vendas dos e-book  
superam as dos liVros impressos

A Amazon anunciou em uma nota na im-
prensa que no Amazon.com os e-books supe-
raram os livros impressos. Desde 1° de abril, 
para cada 100 livros impressos (encaderna-
dos + de bolso), foram vendidos 105 em for-
mato eletrônico. 
A notícia é importante porque nos mostra 
uma tendência clara: o e-book não é mais um 
produto	de	nicho,	mas	uma	sólida	realidade	
editorial. Amazon teve a coragem de empre-
ender uma estrada que muitos consideravam 
arriscada demais. Hoje, podemos dizer que a 
escolha foi premiada. 
O sucesso não se mede apenas pelas vendas 
dos Kindle e dos e-books, mas também pelo 
valor do título Amazon na	bolsa	que	 reflete	
a	confiança	dos	investidores.	E	também	pelo	
fato de que muitos grandes da editoria es-
tão	procurando	criar	um	sistema	próprio	de	
venda de e-book.  

ConCedidos os  
prêmios internaCionais  
de ComuniCação 

Foram concedidos os prêmios internacionais 
de comunicação Centinelas del mañana (Senti-
nela da manhã), promovido pela Fundação 
espanhola “Cronaca Bianca” por ocasião da 
Jornada Mundial da juventude (GMG), que 
ocorrerá em agosto em Madri. Entre todos 
os trabalhos jornalísticos recebidos, pro-
venientes de um grande número de países 
(Portugal, Ucrânia, Itália, Espanha, Estados 
Unidos, Guatemala, Cuba, Colômbia, Brasil, 
Argentina e Austrália), o júri escolheu um 
documentário sobre o Perú, um artigo por-
tuguês e dois programas de rádio e um site 
internet espanhol. Cada vencedor receberá 
1000 euros e a bolsa de estudo para um mes-
trado em comunicação na universidade es-
panhola. A cerimônia de premiação ocorrerá 
em Madri, no dia 16 de agosto, por ocasião 
dos eventos culturais da GMG.
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FilhAs de são pAulo
Ir. Gisella Codias, de 85 anos- 05.05.2011 Alba, It?alia
Ir.	M.	Raffaella	Felisa	Magsarili,	de	79	anos	-	06.05.2011	Passay	City,	Filipinas
Ir. M. Amabilis Anna Esposito, de  84 anos - 16.05.2011 Mumbai, Índia
Ir.	Sylvia	George,	de	49	anos-	23.05.2011	Passay	City,	Filipinas
Ir.	Teresa	Merlo,	de		84	anos	-	23.05.2011	Alba,	Itália
Ir. M. Adelaide Maria Carandina, de 89 anos- 02.06.2011 Albano GA, Itália
Ir.	M.	Adeodata	Mioko	Noguchi,	de	70	anos	-	03.06.2011	Nagoya,	Japão
Ir.	M.	Bernarda	Potrich,	de	77	anos-	11.06.2011	São	Paulo,	Brasil
Ir. M. Speranza Giuseppina Festari, de 92 anos - 28.06.2011 Albano GA, Itália
Ir.	Assunta	M.	Carmen	Lopez,	de	69	anos	-	01.07.2011	Passay	City,	Filipinas
Ir.	M.	Vincenzina	Dafrosa	Guion,	de	85	anos	-	01.07.2011	Passay	City,	Filipinas
Ir. Rosangela Palmerina Rantucci, de 95 anos- 03.	07.2011	Roma,	Itália 
Ir.	Myriam	Fumiko	Ichikawa,	de	78	anos	–	09.	07.	2011	Tokyo,	Japão

pAis dAs irmãs
Ir.Isabel Corona Cisneros (Pai Jesus) da comunidade do México CP, México
Ir. Maria Rosario Agtarap (Pai Benjamin M.) da comunidade  de Langley, Inglaterra

FAmÍliA pAulinA
Ir.	Letizia	Maria	Turra	sgbp,	de		74	anos	-	04.05.2011	Rieti,	Itália
Ir.	M.	Elisabetta	Vittoria	Ragoso	pddm,	de	84	anos	-	08.05.2011	Albano,		Itália
Irmao.	Mario	Giuseppe	Omedei	ssp,	de		97	anos	-	12.05.2011	Roma,	Italia
Ir.	M.	Blanca	Gloria	Maria	Sepulveda	pddm,	de	72	anos	-	13.05.2011	Bogotá,	Colômbia
Irmao. Mario Celestino Rizzo ssp, de 94 anos - 26.05.2011 Alba, Itália
Don Antonio Giuseppe Speciale ssp, de  89 anos - 08.06.2011 Roma, Itália
Irmao. Julian Fernandez Lucio ssp, de 81 anos - 29.06.2011 Madri, Espanha
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