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Precisamos de uma Igreja capaz
de fazer companhia, de ir além de uma simples escuta;
		
de uma Igreja que acompanha o caminho,
colocando-se a caminho com a gente.

Foto: Anna Matikova fsp

							Papa Francisco
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Caríssimas irmãs...

são para nós, para nossos parentes e para a
Igreja. Com esta finalidade, foi preparado e traduzido nas principais línguas, um esquema de
Novena com o título Confiar em Deus para pedir graças pela intercessão da Primeira Mestra.
Espalhemos, largamente e com entusiasmo,
este pequeno e precioso livreto, convidando
as pessoas a rezarem a esta nossa Mãe e a
recorrer à sua intercessão junto do Pai.

RUMO À BEATIFICAÇÃO
DE MESTRAT TECLA
Caríssimas irmãs
Quando vou às diversas comunidades paulinas do mundo, logo me
fazem uma pergunta
pontual acerca do processo de beatificação
de Mestra Tecla... A
que ponto está? Como
sabemos, a 22 de janeiro de 1991, João Paulo II reconhecia que
Mestra Tecla tinha vivido as virtudes em grau
heroico e a proclamava venerável. O processo foi concluído há mais de vinte e cinco anos,
mas é necessário o milagre para que o Papa
a inscreva na lista dos Bem-aventurados.

Se tivermos notícias de graças recebidas

Os primeiros passos do processo para a
sua beatificação prosseguiram rapidamente:
Após três anos de sua morte, em 1967, Pe.
Alberione fez à Sagrada Congregação dos
Santos o pedido para iniciar o processo de informação relativo à Mestra Tecla. A convicção
de que a Primeira Mestra tinha deixado um autêntico testemunho evangélico a ser proposto
para toda a Igreja, era forte em todos. Iniciou-se então, no tribunal eclesiástico de Alba e
Roma, o trabalho de coletar os depoimentos
e sua figura de mãe da Família Paulina, emergia cada vez mais evidente. As várias fases
do processo caminhavam de modo regular e
rápido. A Igreja, reconhecendo suas virtudes
heroicas, indicou-a como guia no caminho de
fé, esperança e caridade, e, certamente, como
modelo da vocação paulina. Aguardamos agora a confirmação de sua santidade, que, na
práxis comum, ocorre com o reconhecimento
de um milagre. Estamos neste ponto... aguardando o milagre!

ou de possíveis milagres, enviemos a documentação à Casa Geral. Quanto mais testemunhos houver tanto melhor. Que todas nos
sintamos envolvidas na importante tarefa de
tornar Mestra Tecla comprometida com o bem
da humanidade de hoje, e até mesmo com a
saúde física com uma intervenção extraordinária. A ela que foi tão sensível às famílias,
recomendemos-lhe, de modo particular, as
situações difíceis que elas vivem hoje. Peço-lhes dar relevância especial à celebração do
dia 5 de fevereiro próximo, ocasião favorável
para tornar Mestra Tecla conhecida no âmbito
da Igreja local. Em Roma, teremos a alegria
de acolher, para esta celebração comemorativa, Dom Angelo De Donatis, novo Vigário do
Papa para a nossa Diocese.

Mas, para isso é necessário uma intensa
colaboração de todas
para tornar conhecida
a vida de Mestra Tecla, a sua mensagem
evangélica e o seu ardor apostólico e para
que o povo peça a
sua intercessão e a
invoque. Já fizemos
isso, mas devemos
fazê-lo ainda mais,
com maior fé, pedindo sua interces-

Recordemos a exortação de Mestra Tecla:
“O Senhor não nos dá aquilo que pedimos,
mas aquilo que acreditamos”. Acreditando e,
unidas em oração, peçamos a graça de viver
seus grandes amores: Jesus Mestre, a Eucaristia, a Igreja, o Evangelho anunciado a todos
os povos com as novas linguagens da comunicação, até o completo sacrifício.
Com afeto, 				
Ir. Anna Maria Parenzan
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no Facebook para celebrar os 102 anos da
Fundação das Filhas de São Paulo.

BOLÍVIA
Inauguração de uma nova livraria

O programa, de cinco semanas, que introduz a oração, inclui uma vela, um rosário
e vários videos para descobrir e exercitar-se
diariamente na oração. Ouvindo e assistindo os programas na Internet, os participantes vivem um relacionamento espiritual,
compartilham perguntas e aprofundam sua
vida de oração.
Com esta escola online, Paulinas se propõem ajudar as pessoas a se colocarem em
contato orante com o Senhor.

Finalmente Paulinas concretizou o sonho
de ter uma segunda livraria na cidade de La
Paz. Na celebração inaugural lembramos as
palavras do Bem-aventurado Tiago Alberione: “As nossas livrarias são centros que irradiam a luz da verdade”. Elas nos levaram a
assumir com coragem e fé este novo empenho apostólico.

COSTA DO MARFIM
Encontros de formação
no centro cultural Paulinas

Pe. Gregório, pároco da Igreja São Miguel, onde se encontra a nova livraria, disse-nos, no início de seu discurso: “Deus trouxe
vocês nesta parte da cidade para colaborar
na formação cristã das pessoas. Com a sua
missão, de máxima importância na sociedade de hoje, vocês fazem um grande bem”.
Após a bênção, foi entronizada a Palavra
de Deus para lembrar “que nascemos da Palavra, para a Palavra e na Palavra”.
Mesmo sendo muito pequena, estamos
contentes com esta livraria, certas que se
tornará um centro de luz e calor para difundir
a fé, o amor, a esperança e o empenho no
anúncio do Evangelho.

Dando continuidade às atividades de animação realizadas no Centro cultural Paulinas, as Filhas de São Paulo de Abidjan organizaram, para este ano, encontros mensais
de formação bíblica e litúrgica.

COREIA
Escola de oração online

A partir do grande desejo de conhecer a
Sagrada Escritura, por parte dos leigos, os
dois primeiros encontros foram dedicados
ao aprofundamento da Bíblia.
P. Jean-Marie Guilherme, SMA, apresentou o precioso conteúdo de seu livro Initiation à la Bible [Iniciação à Bíblia], verdadeira
enciclopédia sobre a origem dos textos bíblicos e sobre as traduções dos mesmos.
No segundo encontro, P. Paulin Degni,
Congo, autor e colaborador de Paulinas,
bem como coordenador da Bíblia africana,
apresentou Paulo, servidor da Palavra. Os
participantes manifestaram grande interesse com perguntas e pedidos de aprofundamento.

Atração é o nome da escola de oração
online que Paulinas da Coreia organizaram
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FILIPINAS
Família Paulina em reunião ecológica

tivas: Paulinas, agentes de evangelização,
conteúdos e usuários, novas mídias e novos
canais.

A Família Paulina das Filipinas celebrou o
46º Aniversário da morte do Beato Tiago Alberione com um encontro com o tema Paulines Go Green [Paulinas rumo ao verde].
Este foi realizado no belíssimo jardim da comunidade das Discípulas do Divino Mestre
de Antipolo, com a participação de Paulinos,
Filhas de São Paulo, Pias Discípulas, Pastorinhas, Cooperadores Paulinos e Amigos do
Divino Mestre.

Foram abordados e compartilhados a visão, a organização e a disciplina em vista da
missão paulina. A partir da riqueza de suas
experiências e de sua paixão apostólica, Ir.
Teresa concluiu que o estudo sem a visão
torna-nos profissionais e não apóstolos, e a
visão sem organização é como um o sonho
de um homem morto.

A celebração eucarística foi presidida
pelo Pe. José AripIo, superior provincial, por
15 sacerdote paulinos, dois diáconos. Canções, danças e jogos com tema ecológico,
animaram e ajudaram a louvar e agradecer
ao Senhor por todos os seus dons.

ITÁLIA
#IoLeggoPerché2017

Para maior conscientização, acerca dos
problemas e resoluções sobre a ecologia,
foram apresentados à Assembleia os seis R:
Respeitar, Rejeitar, Reciclar, Reduzir, Reutilizar, Decompor.
Durante a celebração, a Família Paulina
entregou um prêmio especial a Talitha Kum
Filippines, uma organização de congregações religiosas e policiais femininas que
atuam nas situações de tráfico de seres humanos.

Também neste ano, 22 Livrarias Paulinas participaram da terceira edição da iniciativa #IoLeggoPerché2017, [#EuLeioPorque2017], organizada em nível nacional pela
Associação Italiana de Editores para reabastecer as bibliotecas escolares. As Livrarias
participantes atenderam 129 escolas, do jardim da infância ao ensino médio através de
iniciativas diversas e com a colaboração de
alguns mensageiros envolveram os clientes
a fazer uma doação de livros para as bibliotecas das escolas inscritas. Em nível nacional foram doados mais de 66.748 livros para
as 5.636 escolas inscritas e 1.744 livrarias
assumiram a iniciativa.

ÍNDIA
Missão e paixão apostólica
As Filhas de São Paulo da Índia realizaram um seminário sobre o apostolado paulino, com a assessoria de Ir. Teresa Marcazzan
do centro editorial de Nairobi, Kenia. Quase
todas as irmãs da província indiana participaram deste treinamento formativo que se
desenvolveu em três perspectivas significa-

As Livrarias Paulinas recolheram mais de
500 exemplares que foram entregues a 129
escolas.
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da Feira Internacional do Livro Gaudeamus,
em Bucareste, nos dias 22 a 26 de novembro. Esta feira é a mais importante da nação,
onde chegam habitualmente visitantes de
muitos lugares e cidades.

MADAGÁSCAR
Livraria móvel das FSP

Embora Paulinas seja uma gota num mar
de livros, sua oferta editorial de formação
humana e espiritual, trouxe Jesus em um
mundo variegado e multiforme. O pequeno
stand representou um sinal de contradição
para alguns, uma curiosidade para outros,
uma surpresa indescritível pela qualidade
dos conteúdos, uma presença significativa
que semeou esperança no anúncio do Evangelho.

O Bem-aventurado Tiago Alberione dizia-nos frequentemente que: “devemos ir ao
povo e não esperar que o povo venha a nós”.
Com alegria, nossas irmãs da nova comunidade de Toamasina, aberta em janeiro de
2017, colocaram-se a caminho para chegar
ao povo da cidade. Uma nova experiência
a serviço do Evangelho para aproximar-nos
concretamente das pessoas nos bairros e
nos mercados da cidade.

Estamos certas que este empenho apostólico dará frutos para que a Palavra corra e
seja glorificada.

ESTADOS UNIDOS
23º aniversário
do Concerto de Natal FSP

A cidade de Toamasina, anteriormente
conhecida como Tamatave, está situada no
Madagáscar oriental.
As três irmãs desta pequena comunidade
compraram um pequeno carro, uma minivan, que corre sobre três rodas. Ele se abre
nos três lados e torna-se uma “mesa” para
a exposição de todo o material. As pessoas
desta cidade nunca haviam visto nada igual,
e a Livraria móvel FSP tornou-se famosa e
procurada. Não existem limites para a missão paulina.
As Filhas de São Paulo dos Estados Unidos, há 23 anos, empenham-se na realização de uma série de grandes concertos de
Natal. Durante o período do Advento, este
tour (realizado, neste ano, em 10 diferentes
cidades, de Boston a Los Angeles), tem um
lugar especial nas atividades paulinas de
evangelização.

ROMÊNIA
Paulinas na Feira do Livro Gaudeamus

As irmãs cantoras reúnem-se, desde o
mês de novembro, a fim de se prepararem
a levar o amor e a alegria de Jesus a todos
com a música.
O concerto inclui cantos tradicionais de
Natal e alguns dos mais divertidos da cultura
americana, e uma breve e animada introdução, oferecendo assim a oportunidade de
anunciar o amor de Deus que se faz dom em
seu Filho, Jesus. Por isso, o tema do concer-

As Filhas de São Paulo da Romênia tiveram a oportunidade e a alegria de participar
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to deste ano é Love Among Us (o Amor entre
nós). O público, sempre mais numeroso, que
participa a este tipo de espetáculo, pertence
a várias extrações sociais e religiosas.
Irmã Julia Mary testemunha: “A música
é uma dádiva de Deus, a única arte do céu
dada ao mundo; a única arte do mundo que
levamos ao céu”.
Nossos augúrios a estas corajosas Paulinas.
É um portal atualizado na linguagem,
no design e na apresentação dos conteúdos.
Com esta presença em rede e intensa atividade na mídia social, Paulinas espera atingir um número cada vez maior de pessoas
através da divulgação da sua produção editorial de livros e audiovisuais que podem ser
encontrados nas livrarias da África do Sul. A
todas desejamos um fecundo apostolado.

ÁFRICA DO SUL
Novo Site Web
Após meses de programação e intenso
trabalho de criação, foi lançado o novo site
de Paulinas da África do Sul: www.paulinesa.org

A tese se articula em quatro capítulos:
contexto e apresentação do problema; análise à luz de estudos e literatura sobre o assunto; reflexão sócio-cultural, levantamento
de problemas, desafios e perspectivas para
o futuro e reflexão teológica.

O PAPEL DAS FILHAS DE SÃO PAULO
NO DESENVOLVIMENTO
DA COMUNICAÇÃO
de Justina Ukamaka Omeje, Fsp

Nossos estudos

A tese de Diploma
em Ciências do Desenvolvimento Humano, que Ir. Justina Omeje Ukamaka
obteve na Tangaza
University College de
Nairobi, Kenia, estuda o programa de
reabilitação juvenil
da Paróquia da Consolata de Nairobi.

O estudo é acompanhado por uma extensa bibliografia, mostrando o compromisso e
a seriedade do trabalho. Interessantes são
as conclusões para o desenvolvimento dos
meios de comunicação social, promovendo
o desenvolvimento social e erradicar a pobreza.

PREPARAÇÃO PROFISSIONAL
E ESTILO DE VIDA DA JUVENTUDE
Irmã Justina continuou seus estudos em
vista do Bacharelado em Ciências do Desenvolvimento Humano. Na conclusão do
curso fez um trabalho de pesquisa sobre o
significado da preparação profissional no estilo de vida da juventude e a contribuição das
Edições Paulinas neste processo.

Considerando a realidade de 60% da população que vive em favelas (aproximadamente 2 milhões), não é difícil entender que
ele é um problema que deve ser estudado.
Neste contexto, Ir Justina escolheu como
elemento de reflexão o povo da favela Deep
Sea, localizada na paróquia dos padres da
Consolata.

A tese, que serviu para obter o reconhecimento da faculdade St Therese vocational
traingng College (STVTC), estudou um caso
sobre a importância da preparação profissional de estudantes que não têm possibilidades econômicas para continuar seus estudos em nível universitário.

O objetivo do estudo foi verificar o nível de pobreza do povo e o que fazer para
reduzi-la entre os jovens, através da utilização de meios de comunicação. A mídia pode
ser eficazmente usada não somente para a
evangelização, mas também para o desenvolvimento humano e social.

Para a coleta dos dados, Ir. Justina or7
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consagrar a vida
nos novos contextos religiosos e sociais.
Ir. Zoe considera a formação ao
postulado com particular referência ao
pensamento de Pe.
Alberione que fez
sua a indicação de
São Paulo sobre a
identidade cristã, cujo objetivo é a Christificação: até que Cristo seja formado em vós
(cf. Gl 4,19), com especial atenção ao contexto malgaxe.
A tese é dividida em três capítulos nos
quais considera as várias etapas e os diversos temas da formação. O primeiro desenvolve o processo de crescimento oferecido
pela Congregação e apresenta a vida e o
carisma do Pe. Alberione no seu contexto
histórico. O segundo considera a formação
integral em confronto com os desafios culturais. O terceiro propõe algumas linhas para
valorizar o carisma no novo contexto cultural
e consolidar a identidade paulina.

ganizou grupos de discussão com os estudantes, deu entrevistas e elaborou questionários.
A tese está dividida em cinco capítulos:
informações básicas sobre o assunto; bibliografia; metodologia de pesquisa e análise
dos dados; reflexão teológica sobre a preparação profissional; plano de ação baseado
nos resultados da pesquisa.
As publicações de Paulinas da África,
utilizadas para o estudo do argumento e investigação, foram muito valorizadas pelos
estudantes.
Na conclusão, a tese sustenta que a preparação técnico-profissional oferece aos
que vivem em condições econômicas precárias, chances de encontrar emprego e ter
sucesso na vida profissional.

A FORMAÇÃO AO POSTULADO
NO PENSAMENTO DE PE. ALBERIONE
Zoe Razafimamonjy, Fsp
Ir. Zoe, de Madagascar, concluiu seus
estudos na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade Pontifícia Salesiana
de Roma, após um curso de pedagogia para
a formação das vocações e apresentou sua
tese para obter a Licença.

A tese é enriquecida com textos sobre o
tema e uma ampla bibliografia também com
textos de Pe. Alberione e das Filhas de São
Paulo. Completa-a com indicação de textos
do Magistério da Igreja e de outros estudiosos sobre assuntos afins.

A formação hoje exige particular atenção
para oferecer sólidas bases humanas, espirituais e apostólicas às jovens que desejam

25 de janeiro 2018

Primeira Profissão
Índia
EKKA Anukampa
REIKHAN Joyly
AROKIASAMY Vency
Seul Coreia
KANG Min Hye - Rosa
KIM Tae Hee Elizabeth - Tecla
YOON Na Ra - Paula
8 de dezembro 2017

Profissão perpétua
Seul Coreia
AHN Jung Do Hyoju Ir. Agnes
CHO Hyun Jin Ir. Bona
NOH Seol A Ir. Francesca
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nas estratégias e nas mídias sociais para
informar, compartilhar, projetar, escutar e celebrar. Há alguns meses, a Secretária geral
do Sínodo dos Bispos abriu, em diversas línguas, o site youth.synod2018.va com o “intuito de promover a participação de todos os
jovens do mundo, não só para receberem informações sobre o evento sinodal, mas também para interagir e participar no processo
de preparação”.

A ESCUTA PASSA PELA REDE

O

Sínodo se aproxima. A 15ª Assembleia geral do
Sínodo dos Bispos,
em outubro de 2018,
terá como protagonistas de vanguarda
os jovens do mundo
inteiro.

Somos convidados a abrir-nos, a buscar
caminhos novos, caminhar juntos, colher as
dúvidas, as críticas e as esperanças... de
uma Igreja que, às vezes, parece estar muito distante do mundo fluído e incerto no qual
nossos e nossas jovens vivem as relações,
constroem sua identidade e planejam sua
vida.

A Igreja coloca-se na
“escuta” das novas gerações. Um Sínodo
sobre jovens, mas que na intenção do Papa
Francisco, ao anunciá-lo, diz que ele deve
ser, acima de tudo, um encontro de jovens.
Eles são o centro da atenção – escreve o
Papa – porque “eu os levo no meu coração”.

É importante deixar-nos provocar por algumas expressões do Papa Francisco, no
seu encontro com os Bispos do Brasil, no
arcebispado do Rio de Janeiro, em 27 de julho de 2013, durante a Jornada Mundial da
Juventude.

Por esta razão, a Igreja pretende envolvê-los como protagonistas e convoca-os a
participar do encontro de 9 a 24 de março
de 2018, para que possam expressar suas
expectativas e desejos, incertezas e preocupações vividas nas complexas situações do
mundo hodierno. Uma oportunidade que enriquecerá a fase já iniciada com a publicação
do Documento Preparatório e o respectivo
Questionário. Um ano, portanto, para escutar a voz, a fé, as dúvidas e as críticas de todos os jovens, mesmo dos mais distantes da
Igreja, pois, os sonhos e o futuro não deixam
ninguém de fora. A pesquisa de “campo”
quer conhecer suas buscas, conectar-se em
seus espaços, encontrar-se num post, ou no
momento de uma selfie...

“O complexo mistério das pessoas que
se afastam da Igreja, às vezes, iludidas por
outras propostas, acreditam que a Igreja –
a sua Jerusalém – já não consegue mais
oferecer algo significativo e importante. Por
isso, caminham sozinhas e decepcionadas. Talvez a Igreja lhes pareça muito fraca, demasiado distante de suas realidades
e demasiado pobre para responder às suas
necessidades; e demasiado fria com elas e
muito auto-referencial, prisioneira de suas
linguagens rígidas, parecendo que o mundo

Um sínodo que pretende ser “interativo”
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a transformou numa coisa do passado, impotente diante das novas situações; talvez
a Igreja teve respostas para a infância humana, mas não mais para sua vida adulta.
O fato é que muitas pessoas, como os dois
discípulos de Emaús, procuram respostas
nos novos e difundidos grupos religiosos,
e outras parecem estar sem Deus, tanto na
teoria como na prática.
Diante desta situação o que fazer?
Precisamos de uma Igreja que não tenha
medo de entrar na noite escura das pessoas,
de uma Igreja capaz de encontrá-las no seu
caminho e entrar nas suas conversas. Precisamos de uma Igreja que sabe dialogar com
os discípulos que estão fugindo de Jerusalém,
sem rumo, sozinhos, desencantados e desiludidos com um cristianismo considerado estéril, infrutífero e incapaz de gerar sentido [...].

o jogo da palavra partilhada. A palavra é, basicamente, a mediação entre um eu e um tu,
entre um eu e o mundo, entre o mundo e um
eu. Sua finalidade é esta. O significado de
qualquer palavra é o de fazer-nos chegar ao
humano.2

Diante deste panorama, precisamos de
uma Igreja capaz de fazer companhia, de ir
além de uma simples escuta; de uma Igreja
que as acompanha no caminho, colocando-se ao seu lado; de uma Igreja capaz de
entender a noite escura vivida por tantos
irmãos e irmãs que se afastam da Jerusalém; uma Igreja que se dá conta que as razões pelas quais as pessoas se afastam, já
trazem, em si mesmas, as razões para um
possível retorno; mas para isso é necessário
saber ler, com coragem, o conjunto todo. Jesus aqueceu os corações dos discípulos de
Emaús.

Palavra e escuta são relacionais: a presença do outro requer uma abertura às perguntas que nos faz. A comunicação está ligada a um vaivém de perguntas e respostas
que se transformam numa dimensão de escuta ativa, e a pessoa se deixa invadir e provocar com a pergunta: aquele que pergunta
está oferecendo uma oportunidade de resposta, está iniciando um diálogo, colocando-se numa disponibilidade afetiva.
Os adolescentes de hoje crescem com
a Internet, mantém-se em contato, veem e
ouvem o que querem e quando querem. As
histórias são postadas no vídeo do Youtube,
as fotos no Instagram, os posts e links no
Facebook, as mensagens no Snapchat e as
conversas no Whatsapp. Escrevem e publicam suas histórias e romances no Wattpad.

Gostaria de perguntar: nós ainda somos
uma Igreja capaz de aquecer o coração?
Uma Igreja capaz de reconduzir as pessoas
a Jerusalém? De acompanhar seu retorno?
Em Jerusalém estão nossas fontes: as Escrituras, a Catequese, os Sacramentos, a Comunidade, a amizade do Senhor, de Maria
e dos apóstolos... Somos ainda capazes de
falar dessas fontes, despertando o encanto
com sua beleza?1

Os meios de comunicação social são
para eles espaços de informação sobre o
que está acontecendo no mundo, são os
ambientes onde recontam suas histórias, ou
se indignam e se comprometem, se confrontam e dialogam, participam e estão lá.

A palavra é um apelo que requer uma
mobilização do ser e uma tensão em direção
ao outro:

Para Paulo Freire, a palavra é mais do
que uma simples mediação que nos coloca
numa relação; pois “não há palavra autêntica, que não seja prática. Portanto, pronunciar uma palavra autêntica significa transformar o mundo.”
Maria Antonia Chinello, FMA

A nossa realização como pessoas requer
a capacidade de dirigir-se aos outros e de
receber sua palavra. Aqui está o paradoxo:
a necessidade de construir a nossa personalidade e individualidade como pessoas com

Cf Barcellona Pietro, La parola perduta. Tra polis
greca e cyberspazio, Bari, Edizioni Dedalo 2007. Dello
stesso autore, anche Elogio del discorso inutile. La parola
gratuita, Bari, Edizioni Dedalo 2010.

2

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_
gmg-episcopato-brasile.html

1
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nesta terra, leva-nos a encontrar a vida e a
transformar-nos em geradores de vida. Isso
é obra da graça. Irmã Tecla abriu inteiramente seu ser à graça. Morreu para fazer
Cristo viver. A graça deu-lhe tão grande dimensão e potencialidade que ainda hoje a
sentimos viva.

Uma verdadeira apóstola:
ativa na contemplação e
contemplativa na ação1

D

evendo falar
de Irmã Tecla Merlo, cofundadora e primeira
Superiora geral
das Filhas de São
Paulo, me vêm
à mente as palavras do Apóstolo
aos Colossenses:
“Pensem nas coisas do alto, e não
nas da terra; vocês, de fato, estão mortos e a
vossa vida escondida com Cristo em Deus”
(Cl 3,2-3). Talvez suscite admiração o fato de
aproximar uma mulher tão audaz ao pensamento da morte e do escondimento. O luzeiro, diz o Evangelho, não deve ser colocado
debaixo do arqueiro. Irmã Tecla Merlo não
foi somente uma mulher volitiva, enérgica e
corajosa, mas foi também uma mulher sábia.
Ela soube morrer em Cristo para viver com
Ele, ser geradora de vida. O escondimento
em Cristo foi o segredo de sua eficácia carismática (...).

É necessário considerar o perfil psicológico-espiritual de Irmã Tecla, ou seja, o seu
ser como objeto do trabalho da graça.
Exercitou-se na abnegação e no equilíbrio; seu equilíbrio espiritual é um dos efeitos do trabalho da graça. Convicta de que a
fonte do verdadeiro sucesso apostólico é a
vida em Cristo, nada a desviou da contemplação e não houve ação que não a unisse
a Cristo apesar de todos os problemas da
Congregação e da Igreja. (...)

Fidelidade ao Fundador e responsabilidade da Congregação com dificuldades e
problemas não fáceis de conciliar. Sentia
o arrebatamento, mas também a fadiga da
imolação. A vida religiosa é uma crucificação. “Os votos – dizia – são os três pregos que fixam a alma no serviço de Deus”.
Entregou-se ao serviço de Deus, sem hesitações, aceitando a priori suas consequências.
Às palavras de São Paulo aos Colossenses, do início, fazem eco as do evangelho de
São João: “se o grão de trigo, não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre,
produz muito fruto. Quem tem apego à sua
vida, vai perdê-la, quem despreza a sua vida
neste mundo, vai conservá-la para a vida
eterna” (Jo 12, 24).

Sua vida foi uma verdadeira vida apostólica: ativa na contemplação e contemplativa na ação. Nem beatice e nem ativismo,
mas apostolado em Cristo e por Cristo. Uma
fonte de ações de caridade brotava de sua
vida de fé. Falando do apostolado dizia: “O
Senhor quis associar-nos à sua missão de
salvar o mundo”.
Consciente da grandeza de sua vocação,
a vivia, morrendo e vivendo em Cristo. Desejava que suas filhas fossem dignas de tão
grande dom. Não admitia equívocos sobre o
significado da vocação. Afastar todo e qualquer pensamento que deturpa a sua beleza,
ou dificulta a conformação em Cristo.

É a sublime mística de Cristo. O escondimento em Cristo traz muitos frutos e a obra
apostólica é um deles. A imolação da vida,
Texto extraído do testemunho de Silvano Gratilli, SSP,
((1915-1993), Conferência: “Levo-as no coração”, 25 anos
após a morte da Serva de Deus, Mestra Tecla Merlo, em
Rocca di Papa (Mundo Melhor), 2-5 de fevereiro de 1989.

1
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Trecho de suas conferências:

tamos. Nas poucas palavras que trocamos,
impressionou-me que, sem ar de afetação
espiritualista, seu discurso tinha caráter sobrenatural. Era uma continua referência a
Deus, de modo muito simples, diria eu, quase ingênuo. Era como ser “criança”, no sentido evangélico do termo.
Lembro-me também que há muitos anos,
em Roma, passando perto da casa das Filhas de São Paulo, encontrei-a no jardim,
junto com outras irmãs que costuravam e
bordavam. Parei para conversar um pouco e
uma irmã me perguntou por que, quando eu
pregava (fazia então instruções sobre São
Paulo), não falava do paraíso.
Respondi com certa arrogância, que eu
não sabia nada do paraíso, porque o único
que disse ter estado lá, São Paulo, soube
apenas dizer que “existiam coisas que o
olho humano jamais viu e o ouvido ouviu”. A
piada queria ser engraçada, mas a Primeira
Mestra inflamou-se e respondeu com entusiasmo: “É muito consolador ouvir São Paulo
dizer tais coisas. O paraíso deve ser tão bonito que nem ele soube descrever”.
O paraíso era a meta. Irmã Tecla pensava-o constantemente e lhe dava energia no
duro caminho da vida.
Concluo com algumas palavras suas,
realmente significativas: “olhar sempre para
o céu! Lá está nossa verdadeira pátria, o lugar que o Senhor nos preparou. Devemos
desejar chegar lá a todo custo. Nunca perder a coragem. Duvidar de nós, mas confiar
sempre em Deus ”(VPC 51).

Dizer àquelas que desejam ser irmãs que
existem muitos sacrifícios a serem feitos: se
vierem porque lhes agrada o hábito, ou porque é confortável, não são boas vocações.
Acima de tudo desapegar-nos de nós mesmas; este é o maior sacrifício. Que o Senhor
nos conceda esta graça.
(...) Mulher de fé, teve extraordinária atividade apostólica. Com o olhar fixo em Cristo,
sabia perceber nele as necessidades dos
homens. Foi uma mulher de grande e sublime esperança.

Outra vez que a vi e falei com ela, foi em
sua última visita no Extremo Oriente. Lembro-me bem daquela tarde. Já era noite e
nos encontramos no Rizal Memorial Park de
Manila. Havia uma grande multidão de gente
que esperava a procissão de Corpus Christi
que vinha da Catedral. Ela estava em pé, na
calçada, rezando o rosário, que não abandonava nunca. Sorriu-me e nos cumprimen-

Silvano Gratilli, ssp

Curso internacional
de preparação à Profissão Perpétua
Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018, iniciou-se
em Torvaianica/Italia o curso internacional de
preparação à profissão perpétua que durará até
o próximo mês de maio.
Participam junioristas provenientes de nações
e culturas diferentes, numa convivência alegre,
cordial, rica de entusiasmo pela mesma vocação
e missão paulina que as une.
Graças a esta experiência cresce também a interculturalidade e internacionalidade das Filhas
de São Paulo. A todas um augúrio sincero e uma
lembrança constante ao único Mestre.
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Conto-lhes a minha história

vocacional entre as jovens, entregando-lhes
folhetos que ilustram nossa missão. Que entusiasmo pela vocação paulina! E quantas
possibilidades para realizar o apostolado no
meio de um povo que tem tão grande sede
de Jesus Cristo...

Um grande momento
de minha vida

S

ou Irmã Silvana Sauro e por
vários anos estou
colaborando no economato geral. Em
1981, fui enviada em
missão no Congo
(então chamado Zaire) onde fiquei três
anos. Vivi dias de
intenso fervor apostólico, um tempo de
alegria, empenho e testemunho.

Mas o Mestre, de modo inesperado, em
1984, bateu à porta da minha vida... e tive
que voltar para a Itália por causa de um problema intestinal que exigia urgente intervenção cirúrgica.
Fui operada e, ao acordar da anestesia,
vi ao meu redor pessoas muito preocupadas.
Intui que a situação era grave. Ouvi a voz de
uma delas: “Quantas coisas eles tiraram...
coitada! Talvez tenha ainda uns 15 dias de
vida!”. Pensei: “Senhor, por que justamente
eu? Não, não é possível. Eu estava tão bem
na missão. Senhor faça-me voltar... mas por
que eu?”

Gostaria de comunicar alguns dos mais
belos aspectos do povo congolês, deixando
de lado os negativos e os males que estão
presentes, nesta parte da África, rica de recursos, mas onde o povo vive na pobreza e
num ambiente de violência provocados pelos regimes que o governam.
Nas paróquias vibra uma vida cristã ativa. O povo congolês é acolhedor e religioso.
Vive a presença de Deus, acreditando que
só Ele é dono da vida.
Vem à minha mente o dito popular “pousse pousseur” [uma pessoa que faz um trabalho pesado, como aquele de puxar, com as
mãos, uma carroça para o transporte das coisas], que uma pessoa me disse, quando me
parou no meio do mercado: “Irmã, eu creio
em Deus, assim como toda a minha família; eu creio em Jesus que habita dentro de
mim, porque Ele me ama, e, então, durante
o dia, quando puxo o meu “pousse pousseur”, a pé, debaixo de um sol quente, eu
sinto que não estou sozinho, que falo com o
Amigo que está dentro do meu coração, que
Ele me faz companhia e então eu sinto mais
força também na fraqueza”. Fiquei comovida e pedi àquele seu Amigo que me fizesse
sentir sempre mais próxima a Ele, a todos os
irmãos congoleses, a mim.

Tornei-me triste, preocupada, desanimada. Mas na missa do domingo eu senti que
Deus me falava com as palavras de Paulo:
“Quer vivamos, quer morramos, somos do
Senhor”. Eu me perguntei: Sou uma consagrada, sou realmente do Senhor?”. Esta
palavra foi a chave que me ajudou a enfrentar, na paz do coração, as consequências da
operação.
Agradeço ainda hoje à Primeira Mestra
Tecla pela graça que me concedeu: muitas
irmãs, naqueles dias, rezaram pela minha
cura.

Os congoleses dão um grande valor
à leitura e muitas são as pessoas que entram nas nossas livrarias para comprar um
livrinho, com as poucas moedas que têm.
Para favorecê-los, com Irmã Domenica Attardo, fui, muitas vezes, nas escolas, entre
os adolescentes, para possibilitar-lhes a
compra de algum livro para sua formação.
Uma multidão de jovens! Fizemos promoção

Há muitos anos estou na Casa geral a
serviço de todas as nossas comunidades do
mundo. O economato tornou-se para mim
meu lugar de missão, de entusiasmo e a
paixão apostólica nunca arrefeceu. Louvo e
agradeço ao Senhor. Tudo para a sua glória!
Silvana Sauro, fsp
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Constantemente deixamos online “vestígios” que permitem definir nossa identidade.
O que os outros dizem ou postam sobre nós,
bem como os «vestígios” que nós deixamos
online, consciente ou inconscientemente,
ao fazer uma busca no Google, ou colocar
um “me agrada” num post do Facebook ou
publicar uma foto no Instagram – devem ser
coerentes.

Identidade, relações,
conhecimento online

Se não há coerência entre estes diferentes tipos de informação, as relações de
confiança com quem estamos em contato,
podem ficar comprometidas.

M

ilhares de pessoas hoje utilizam as redes sociais. Os temas discutidos sobre
as questões relacionadas às redes sociais
– vão desde a perda da privacidade, do cyberbullying, das notícias falsas, até as consequências da difusão da internet nos processos democráticos.
Está claro que a rede é parte integrante
de nossa vida. Estamos constantemente
conectados a ponto de não mais distinguir
os limites entre online e offline. As tecnologias digitais tornaram-se uma prótese de
nosso corpo. A propagação do celular, dos
smartphones e da conexão móvel, criou um
espaço contínuo entre o “real” e o “virtual”,
com consequências importantes para os indivíduos, grupos e a sociedade em geral.
As redes sociais ajudam-nos a construir
nossa identidade, cultivar relacionamentos
sociais e, cada vez mais, alimentar o conhecimento com aquilo que não temos experiência direta.

Os “vestígios” que deixamos na rede
atingem diferentes âmbitos: o pessoal, o
profissional e o amigável. No próprio perfil
Facebook, não é possível separar os interesses específicos das relações pessoais
de tipo familiar e amigável da pertença à
instituição da Igreja. A religiosa que se expressa online o faz também em nome de
sua congregação.

É necessário refletir sobre as três dimensões que definem nossa relação com o mundo e a perspectiva pastoral. Tentamos focalizar a reflexão sobre estas três dimensões:

Quem posta um twitter ou compartilha
algo, não expressa unicamente seu ponto de
vista pessoal, mas suas “múltiplas identidades”, constituídas pelo conjunto das diferentes funções que se mesclam e se expressam
contemporaneamente nas diversas contas;
fundem-se num único ambiente, sem deixar
a possibilidade concreta de distinguir entre
o nível pessoal e os vários papéis (filhas,
amigas, irmãs, etc.); que se mesclam com
a função institucional que a pessoa exerce.
14
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O Facebook e a mídia social, em geral,
permitem promover uma individualização
e uma personalização da relação. Podem
levar a diferentes estilos de presença que
dependem das características pessoais,
background cultural e social, de suas experiências e relacionamentos anteriores,
do tipo de funções exercidas na instituição
eclesiástica, bem como das características
da comunidade a que pertence. Através das
relações interpessoais e informais online,
expressamos a nós mesmos e conhecemos
o outro para além dos cargos oficiais que
exercemos; frequentemente, é possível reforçar relações ou iniciar novas.
A mídia social sempre desempenhou um
papel importante na nossa relação com o
mundo. Se for verdade que aquilo que sabemos aprendemos sempre mais a através
da mídia e, consequentemente, agimos de
acordo com o que acreditamos ser verdadeiro, como Platão ensinava com do mito da
caverna, conhecer as lógicas que regulam
os fluxos comunicativos na rede e estar em
grau de incidir nos processos de conhecimento, constitui um objetivo imprescindível
do qual não podem se subtrair os que desempenham uma tarefa no interno da Igreja.

Devemos ser conscientes dessas lógicas porque, como recorda Papa Francisco
(2014), a qualidade da presença da Igreja,
na mídia social, baseia-se na pertença, na
credibilidade e na autenticidade das interações de quem se expressa em seu nome,
todos os dias.
Em segundo lugar, as redes sociais são
ambientes de relações, centros de network
ego-centralizado de relações, com vínculos
fracos quando o conhecimento das pessoas
é superficial e esporádico, e com vínculos
fortes com pessoas significativas de nossa
vida diária. As redes sociais, porém, não
são ambientes que nos isolam das relações
nas quais estamos já envolvidos offline,
como defendem alguns.

O Papa Francisco, em sua mensagem
para o Dia Mundial de Comunicação de
2018, afirma que é necessário refletir sobre
as causas, as lógicas e as consequências
das notícias falsas ou fake news.
Em geral, torna-se cada vez mais urgente, aprendermos as regras para a produção
da informação e do conhecimento, em tempos de rede, considerando o fato que sempre mais os usuários se informam nas redes
sociais, networks e mensagens instantâneas. Para isso é preciso adquirir “competências digitais”, um compromisso ao qual
não se podem subtrair os que são chamados
ao serviço pastoral, no interno de uma comunidade religiosa, onde os membros estão
sempre mais conectados e “influenciados”
com o que recebem e remixam na rede.

Uma pesquisa realizada pela Associação
Webmasters Cattolici Italiani (WeCa) mostrou, por exemplo, que as religiosas reproduzem, nas redes sociais, os vínculos internos
da comunidade religiosa à qual pertencem.
Na construção de sua própria network, as
religiosas preferem a relação de “amizade”
com suas irmãs, independentemente de serem “próximas” geograficamente, vivendo na
mesma comunidade, ou “distantes”, como
acontece com as missionárias que vivem em
outros países, suprindo a falta da relação
face a face.

Se quisermos “incidir” na sociedade não
podemos subtrair-nos do desafio e das oportunidades que o novo contexto comunicativo
nos apresenta. É necessário, porém, conhecer as regras e as lógicas que regem os ambientes comunicativos.

A rede social é também um ambiente
onde cultivar relacionamentos com os fiéis.
As relações cultivadas online podem ser uma
resposta às transformações da organização
eclesiástica no território, às novas formas de
crença religiosa, e às condições de vida dos
indivíduos.

Rita Marchetti
Università degli studi di Perugia
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MENSAGEM FINAL
XXXV ENCONTRO DOS GOVERNOS GERAIS DA FAMÍLIA PAULINA
A EVANGELII GAUDIUM INTERPELA A FAMÍLIA PAULINA
OS DESAFIOS DA FAMÍLIA E A PROTECÇÃO DA CRIAÇÃO
Casa Divino Mestre - Ariccia, 8-10 de janeiro de 2018

falar sobre a família e a criação sublinharam
alguns aspectos decisivos para tornar o humano mais humano: a diversidade como
um elemento positivo inscrito por Deus na
criação e, portanto, na humanidade; a necessidade de sair de si mesmo para viver plenamente o amor (conjugal, mas também nas
nossas relações fraternas); a redescoberta
da dimensão “artesanal” na “construção da
família” e no desenvolvimento das relações
educativas, que conduzem à dimensão adulta nas mais diversas áreas (família, escola,
formação religiosa, etc.). Isto principalmente nas circunstâncias atuais, marcadas por
uma grande mudança antropológica, fruto
do fenômeno que o Papa Francisca chama
rapidación, um neologismo que indica a rápida evolução da técnica e da visão que o ser
humano tem de si mesmo.
O missionário comboniano Alex Zanotelli,
em uma conferência transmitida em vídeo
(cujo link você pode encontrar também no
site), destacou como alguns temas fortes
estão profundamente interligados e exigem
uma resposta firme de todos, em modo
particular dos batizados e, dentre eles, nós
consagrados. Referiu-se, em particular, à
economia desumana e já fora de controle;
ao superpoder dos bancos e a consequente
crise da política a nível mundial; ao exponente comércio de armas; ao tráfico de
resíduos tóxicos; a um consumismo selvagem e voraz; à pobreza de vastas zonas

Queridas irmãs e queridos irmãos,
de Ariccia dirigimo-nos a vocês no final do
XXXV Encontro anual dos Governos Gerais
da Família Paulina. Agradecemos ao Senhor por uma vez mais termos tido a oportunidade de nos reunir a fim de refletirmos,
questionarmos e encorajarmo-nos uns aos
outros e assim poder responder melhor ao
mandato universal de proclamar o Evangelho
da alegria aos homens e mulheres do nosso
tempo, seguindo o mesmo caminho da Igreja
traçado pelo Magistério do Papa Francisco,
segundo a comum missão da comunicação
deixada pelo nosso Fundador, declinada de
acordo com os específicos carismas de
cada Congregação. Vivemos três dias de
intensa comunhão que, nas palavras introdutórias do Pe. Valdir José De Castro, Superior Geral da Sociedade de São Paulo, deve
ser a característica de todas as relações da
Família Paulina, para que se torne cada vez
mais atraente e luminosa.
Antes de tudo, acolhemos as irmãs dos
novos governos das Pias Discípulas do Divino Mestre e das Irmãs Pastorinhas, que
iniciam o serviço de conduzir, pelos próximos seis anos, as suas Congregações em
direção às metas estabelecidas pelos seus
respectivos Capítulos Gerais.
A irmã Regina Cesarato PDDM e o padre
Armando Matteo, cujas conferências estão
disponíveis no site www.alberione.org, ao
16
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geográficas; às inúmeras guerras; ao grande
fluxo migratório em curso e à grave e acelerada degradação ambiental.
A partir dessas provocações e do trabalho em grupo que se seguiu, sentimos que
da nossa parte, tanto individualmente quanto
a nível das Congregações e Circunscrições,
é urgente assumir compromissos concretos.
Aqui elencamos alguns, de modo que vocês
possam compartilhá-los conosco:
–

–

maior atenção à criação, assumindo estilos de vida mais respeitosos do meio
ambiente, capazes de distinguir o necessário do supérfluo, usando de forma responsável a energia elétrica, a comida, os
combustíveis fósseis e a água, fazendo o
menor uso possível de material não biodegradável, como o plástico por exemplo;

irmãs. Almeja-se também que o curso se torne um lugar de pesquisa, aprofundamento
e confronto entre os docentes das diversas
áreas temáticas.
Lembramos também que este ano 2018
é rico de eventos para a Família Paulina: o
Intercapítulo da Sociedade de São Paulo, o
5º Capítulo geral das Irmãs Apostolinas, o Encontro internacional dos Cooperadores Paulinos, o Centenário da morte de Maggiorino
Vigolungo e o 80º aniversário de fundação
das Irmãs Pastorinhas. Convidamos todos
a acompanhar com a oração o desenvolvimento dessas celebrações, para que possam
ser autênticos eventos do Espírito que abrem
nossas comunidades à dimensão da profecia.

maior atenção à forma como são feitos os investimentos das reservas de
nossas Congregações tanto a nível central como local, em particular para garantir
que o dinheiro depositado nos bancos não
seja investido em empresas que tenham
comportamentos eticamente repreensíveis (como a produção de armas, resíduos
tóxicos, produtos químicos contrários à
vida, etc.) ou em fundos de investimento
e títulos derivativos que alimentam uma
economia hipertrófica e prepotente;

–

envolver-nos mais em fóruns públicos,
tanto eclesiais como civis, onde são
discutidas questões relacionadas à justiça, à paz e à salvaguarda da criação;

–

ser protagonistas, através do nosso apostolado específico, na promoção da família
como o lugar principal do humano e da
transmissão da fé; e na proteção da criação, sensibilizando nossos interlocutores
sobre estes temas decisivos para o futuro
da criação.

Entretanto um outro grande evento eclesial nos acompanhará durante os próximos
meses: o Sínodo dos bispos sobre os jovens. A este propósito, antecipamos com
grande entusiasmo que, em plena sintonia
com este evento e convencidos da beleza
da vocação paulina, decidimos realizar um
Ano vocacional de 25 de janeiro de 2019 a
25 de janeiro de 2020.

Agradecidos ao Senhor pelo que ele semeou em nós nestes dias e com uma sensação de nostalgia pela ausência da dimensão
laical da Família Paulina neste encontro, a
Todos esses pontos nos parecem coequal gostaríamos de sanar no futuro, dirigirentes com as cinco funções da pobreza
mo-nos em modo particular a todos os nospaulina: renunciar a uma administração não
sos Cooperadores dispersos nos cinco contransparente, produzir com o trabalho dilitinentes desejando que possam viver cada
gente, preservar as coisas em uso, provivez mais profundamente a riqueza extraordidenciar as necessidades do Instituto, edific� nária da graça de Deus para proclamar com
car corrigindo a cobiça
ardor o Evangelho da alegria a toda criatura.
Em referência ao Curso de formação
Saudamos cada um de vocês com carisobre o carisma da Família Paulina, atualnho, em Cristo Mestre.
mente na sua 21ª edição e único em todo
Ariccia, 10 de janeiro de 2018
o mundo na sua configuração, desejamos
compartilhar a esperança de uma particiParticipantes do xxxv encontro
pação cada vez maior dos nossos irmãos e
de Governos gerais da Família Paulina
17
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Vaticano, o “Centro internazionale Famíglia
di Nazareth”.
“Os atos bárbaros dos quais somos vítimas no Oriente Médio – disse o bispo Dom
Paul Gallagher, Secretário para as relações
da Santa Sé com outros países – precedem
o Isis. Os cristãos e as outras minorias sentiam-se cidadãos de classe B”. Sua missão
agora é a de “defender os direitos humanos
de todos, independentemente da fé e proveniência”. Durante séculos, os cristãos conviveram com diferentes crenças nas regiões
do Oriente Médio. O pluralismo religioso,
naquelas áreas “não é algo a ser importado
ou imposto, mas é uma realidade a ser reconhecida”. No Iraque, por exemplo, o problema não é o de “reconstruir os edifícios, mas
o de recriar condições sociais, econômicas e
políticas para colocar novamente os fundamentos de uma coexistência pacifica”.

Uma janela sobre a Igreja
Cristãos perseguidos no mundo

Mais de 215 milhões de cristãos são
perseguidos no mundo. O país que lidera
o ranking entre os 50 países mais opressores, é a Coréia do Norte. Mas a nação com
mais violência é o Paquistão, enquanto na
Índia está crescendo o radicalismo hindu. O
Relatório 2018 da organização Porte-Open
Doors, faz, anualmente, a lista ‘negra’ dos
50 Países – entre uma centena de países
monitorados – onde os fiéis cristãos são
oprimidos, maltratados, discriminados, objeto de abusos e violências até serem mortos,
quer na vida particular como na pública por
causa de sua fé religiosa.

A presença cristã é “essencial no Médio
Oriente, mosaico de diferentes povos e religiões. Sem os cristãos e as outras crenças,
perde-se a identidade”.

Juízas e advogadas do mundo
no Vaticano

O número dos fiéis perseguidos está
crescendo. 1 cristão para 12 cristãos no
mundo é vítima de violências e abusos. Cerca de 15.500 igrejas, casas, negócios dos
cristãos foram atacados, durante a elaboração do Relatório, entre novembro 2016 e
outubro 2017. Estes dados dão uma ideia da
perseguição anticristã no mundo.

Nasceu o Observatório sobre o

Cerca de 70 mulheres comprometidas
com a justiça e a lei nos cinco continentes,
participaram, no Vaticano, de uma reunião
de cúpula para tratar da questão do crime
organizado e do tráfico de seres humanos.
“Juízas e procuradoras que participam
desta importante reunião são convidadas a
trocar experiências, propor novos modelos e
aprimorar os existentes”, diz o comunicado.
A esperança dos organizadores é que a
“sensibilidade”, a ternura e a delicadeza femininas, bem como sua ponderação e equidade, possam desempenhar um papel decisivo no cumprimento da justiça, em cada
caso, e propor melhores práticas.
“Na verdade, a justiça é sempre representada por uma mulher – como se lê no texto – personificação alegórica da força moral

respeito à liberdade religiosa no mundo

Além de iniciar processos de estudos e
análise, o Laboratório monitora as condições
das minorias religiosas no mundo a fim de
reforçar sua proteção e elaborar propostas
de conscientização. Preside este grupo Salvatore Martinez, presidente da Fundação do
18
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que deve ter o sistema judicial”. Sem dúvida,
a alegoria é um reconhecimento universal do
valor ético e humano da mulher.

Dia Internacional da não-violência
contra a mulher

Geralmente se reconhece que a mulher
é mais capaz que o homem de dirigir sua
atenção à pessoa concreta nas suas diferentes situações e que a sua vocação em
relação à justiça e à sociedade - dar a cada
um o seu - desenvolve ulteriormente esta
disposição.
“A dignidade de um juiz mulher está intimamente ligada à bondade e à severidade,
resultantes do amor que é capaz de ter na
relação interpessoal».

Dia 25 de novembro foi celebrado, em
todo mundo, o Dia Internacional da não-violência contra a mulher, instituido pelas
Nações Unidas, em 1999. Um evento importante que, a cada ano, nos faz lembrar e
denunciar os abusos físicos e psicológicos
contra mulheres e meninas e expressar
solidariedade e proximidade àquelas que os
sofreram.

Uma janela sobre o mundo
Construir a paz no Sudão do Sul
e no Congo

A data de 25 de novembro foi escolhida
pela Assembleia Geral da ONU para comemorar as irmãs Mirabal que, em 25 de
novembro de 1999, foram estupradas e assassinadas por terem lutado, bravamente,
contra a ditadura da República Dominicana.
As atividades e campanhas de sensibilização foram concluídas no dia 10 de dezembro, Dia dos direitos humanos.
Construir juntos a paz no Sudão do Sul
e na República Democrática do Congo é o
tema da mesa-redonda realizada em 18 de
Janeiro, na Aula Magna da Pontifícia Universidade Urbaniana.

Focsiv: Prêmio do Voluntariado
Internacional a três mulheres

O evento organizado pela União dos Superiores Gerais e pela Associação de Solidariedade para o Sudão do Sul, com a colaboração do Dicastério para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral, realizou-se após o encontro de oração para o Congo
e o Sudão do Sul, na Basílica São Pedro,
no dia 23 de novembro 2017, convocado e
presidido pelo Papa Francisco, para pedir a
paz para estes dois países, marcados por
guerras contínuas e violências.

O voluntariado como um compromisso
vivido “primeiramente ao feminino”. É o reconhecimento do Prêmio do Voluntariado Internacional da Focsiv 2017, atribuído a três
mulheres: Anna Dedola, Gerente do Projeto
Iringa – Tanzânia; Khadija Tirha, voluntária
no Serviço Civil para Lvia Itália, no Piemonte; Alganesc Fessaha, presidente da Gandhi
Charity, candidata do Centro missionário de
Trento. “Três vidas originárias de terras distantes umas da outras, de diferentes culturas,

Participaram do encontro na Urbaniana
religiosos e leigos, bem como membros das
associações e representantes do mundo acadêmico. O objetivo foi o de discutir as causas
profundas da exploração e da perseguição
nestas áreas martirizadas do mundo, a fim de
projetar e promover ações concretas de solidariedade para ajudar estas populações.
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e a dar noticia de situações e cenários frequentemente ignorados pelos circuitos mediáticos internacionais, sem procurar, desesperadamente, resultados, mas ser voz dos
países e das Igrejas negligenciadas pelas
redes sociais, atenta aos horizontes da missão ad Gentes e aos novos areópagos onde
fazer chegar o Evangelho de Cristo.

mas com um denominador comum: como a
escolha pessoal de uma inteira existência: a
garantia e a proteção do direito à dignidade
da pessoa humana”, afirmou o presidente da
Focsiv, Gianfranco Cattai. “Este é o profundo
valor do voluntariado que se ocupa do outro,
que está comprometido com o crescimento
dos seus países de origem, e que acredita
nos direitos humanos, aplicando-os, todos
os dias, naquilo que realiza”.

Morreu Pe. Emílio Mayer,
o padre do cinema

Uma janela
sobre a comunicação

Agência Fides 90 anos a serviço
da missão

Morreu aos 99 anos, Pe. Emílio Mayer,
o “padre do cinema” de Bérgamo – Itália.
Histórico diretor do serviço e assistente das
salas de cinema da Lombardia, de 1965 a
2008, e presidente da Associação católica
do cinema (Acec) de 1981 a 1999.
No início de seu ministério sacerdotal, Pe.
Mayer descobriu o cinema como um lugar de
encontro e diálogo. “Se na igreja é somente
o padre quem fala – costumava dizer – nas
salas de cinema as pessoas também falam.
Existe diálogo e esta é uma ocasião preciosa
para a pré-evangelização. Frequentemente,
tenho visto pessoas, que nunca puseram o
pé na Igreja, a participarem dos cineforuns”.
Justamente por isso, ele foi o promotor dos
cineforuns, organizando inúmeros encontros
semanais na região. Comentando sua história pessoal, dizia: “Como padre iniciei com
um cinema considerado entretenimento e
divertimento para depois descobrir sua componente cultural e pastoral”.

Fundada em 1927, a Agência Fides, há
90 anos está a serviço da missão com a informação. Nascida em 1927, como Agência
missionária da Igreja, está entre as primeiras
agências de imprensa no mundo. Fundada
pela Sagrada Congregação de “Propaganda Fide” desejava tornar a vida das missões
conhecida através da imprensa, favorecer a
animação missionária e suscitar cooperação
para as obras missionárias da Igreja católica
mediante a promoção vocacional e as ajudas espirituais e materiais.
Adequando-se às mudanças do mundo
da comunicação, e fiel à sua missão originária, em diversas línguas, continua a comunicar o caminho da Igreja no mundo, com
notícias de povos, situações e comunidades,
frequentemente ignoradas pelos circuitos
mediáticos internacionais.

Para pe. Ivan Maffeis, diretor da Pastoral das Comunicações e subsecretário da
Conferência dos Bispos, “a Igreja católica
italiana não pode não lembrar, com atenção
e participação, a partida deste pastor, que
usou o cinema para ficar ao lado de seus
fieis e chegar às pessoas com a arte cinematográfica”.

A atualidade deste serviço, num forte contexto multicultural e multirreligioso e
num mundo da informação profundamente
mudado e frequentemente sujeito a interesses particulares, a Agência Fides enfrenta o
desafio, e continua a comunicar esperança,
informar problemas, expectativas do mundo,

Um agradecimento de Paulinas a Pe.
Emílio, “padre de fronteira” que soube co20
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lher, com grande intuição (e também com
um pouco de loucura), o grande papel cultural e pastoral do cinema.

Twtter, continua a nota, seis diferentes canais linguísticos, @vaticannews, conquistaram o reconhecimento visual imediato, superando a fragmentação do passado. A estes
devemos acrescentar também o canal único
multilíngual, Vatican News, no Instagram. Às
três plataformas sociais agrega-se também
o canal YouTube (em seis línguas), com o logotipo Vatican News, que fornece aos usuários vídeos ao vivo e on demand sobre as
atividades do Papa.
Mons. Dario Eduardo Viganò, prefeito da
Secretaria de Comunicação da Santa Sé,
disse que “o fortalecimento de nossa presença nas redes sociais é o efeito de um
grande processo de reforma dos meios de
comunicação do Vaticano, ainda em curso.
E, certamente, é um efeito alcançado graças
aos intensos esforços de nossos jornalistas
e técnicos”.
Como agentes de comunicação, de
acordo com a lógica da Igreja em saída, –
reiterou Mons. Viganò – todos nós somos
chamados a estar no meio do povo. Isso
significa habitar as redes sociais e Internet
com convicção e responsabilidade. “Então,
a nossa perspectiva deve ser muito clara e
exige que coloquemos no centro a pessoa, a
relação, a cultura do encontro e, finalmente,
a tecnologia».

Vatican news tem mais de 4 milhões
de usuários nas redes sociais

Uma comunidade que ultrapassa 4 milhões de usuários entre o Facebook, Twitter,
YouTube e Instagram. Este é o resultado da
reorganização da media social da Secretaria
de Comunicação da Santa Sé, unificada sob
o logotipo Vatican News.
Em particular informa um comunicado de
imprensa do Dicastério que o lançamento de
uma página Global no Facebook, permitiu
agregar mais de três milhões de usuários,
com possibilidade de consultar páginas disponíveis em seis línguas (italiano, inglês,
francês, alemão, espanhol e português). No

Calendário Governo geral
8-10 janeiro

Ariccia (Roma)

Encontro Governos Gerais FP

Governo geral

12-13 janeiro

Roma/Casa geral

Encontro com o Governo
da província Itália

Governo geral

15 janeiro - 31 maio

Tor S. Lorenzo (Roma)

Curso de preparação aos votos perpétuos

Ir. Clarice Wisniewski

26-30 janeiro

Portuga/ Lisboa

Encontro de delegação

Ir. Anna Maria Parenzan
Ir. Lucia Kim

1-25 fevereiro

Roma/Casa geral

Encontro Comissão pre-capitular

Ir. Anna Caiazza
Ir. Shalimar Rubia

14-27 fevereiro

Perú-Bolívia

Visita fraterna

Ir. Anna Maria Parenzan

27 fevereiro - 8 março

Venezuela

Visita fraterna

Ir. Anna Maria Parenzan

21

Eventos e encontros

Aniversaários
de Profissão
religiosa
Ano 2018
25° de consagração religiosa (16)

Primeira Prof.

Comunidade

BELTRANO Ir. Teresa
COLEIRO Ir. Joanna Maryanne Laura
CORONA CISNEROS Ir. Isabel
FIRMINO Ir. Maria Veronica
GRANT Ir. Angela Patricia
INAYAT Ir. Meena Philomena Theresa
ISHAQ Ir. Magdaline
MATHIAS Ir. Neena
MENEZES Ir. Zarina
MONTEIRO DA SILVA Ir. Gervis
MOSTACERO VERGARA Ir. Jessica Maria
PUEL Ir. Neide
RAYMUNDO DOMINGUEZ Ir. Hortencia
SIBAY NGANDJU Ir. Generose
SIMON Ir. Mary Jayanthi
STOFFEL Ir. Julieta

25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
04.07.1993
25.01.1993
25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
30.06.1993
04.07.1993
24.01.1993
04.07.1993
30.06.1993
30.06.1993
30.06.1993
27.06.1993

PALERMO
EAST HAWTHORN
MÉXICO
SÃO PAULO
GLASGOW
MULTAN
LAHORE
MANGALORE
VASAI
SÃO LUIS
AREQUIPA
CURITIBA
MÉXICO
KINSHASA CD
MUMBAI
BUENOS AIRES

30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968

OSAKA-KOBE
MÉXICO-AMATISTA
SANTO DOMINGO
MONTERREY
SÃO PAULO TM
BUENOS AIRES
ROMA DP
TROIS-RIVIERES
DURBAN
VASAI
AHMEDABAD
EL HATILLO CD
BUENOS AIRES
PASAY R.A.
LISBOA CD
FARO
MÉXICO
ROMA DP
LYON CD
TOKYO
MONTREAL
SECUNDERABAD
MÉXICO
LEON
LAGOS
ALBANO TM
CEBU
BOSTON RA
PASAY CP
BARCELONA
BARRANQUILLA
TOKYO CP

50° de consagração religiosa (58)
ABE Hiroko Ir. Maria Josephina
ALMODOVAR PEÑA Magdalena Ir. Raquel
ARAYA PONCE Dina Angelica Ir. Gabriela
ARRIAGA PUENTE Agustina Ir. Lucia
BERNARDIS Odila Ir. Janice
CARRANO Antonia Concepción Ir. Maria Claudia
CASTRONOVO Ir. Filippa
CATUDAL Ir. Lucienne
CONTARDO Gloria Maria Ir. Maria Paola
D’MELLO Magdalena Ir. Mary Virginia
D’SILVA Josephine Ir. Mary Bianca
DIAZ Ir. Omaira
DOLZANI Ir. Rosa Magdalena
ESTONINA Consorcia Ir. Bernardetta Maria
FERNANDES PEDROSA Ir. Teresa de Jesus
FERREIRA AZEVEDO Ir. Maria Nazaré
GONZALEZ HERNANDEZ M. Brígida Ir. Adriana
GRECO Anna Ir. Maria Ester
GUIGNARD Ir. Eliane
IDE Shoko Ir. Maria Teresia
LEMIRE Ir. Jeanne
LOBO Juliana Ir. Maria Rosaria
LOZA HERNANDEZ Rafaela Ir. Maria Cecília
LUCIO GONZALEZ Estela Ir. Maristela
MADATHIPARAMPIL L. Theresa Ir. Mary Carmel
MAIORANO Carmela Ir. Maria Bernarda
MALATA Violeta Ir. Maria Lilia
MALONEY Ir. Alice Marie
MANDING Corazón Ir. Maria Consolata
MARTINEZ RUIZ Ir. Maria Magdalena
MENDEZ Ir. Maria Yamile
MISHIMA Chikako Ir. Maria Johanna
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MUCHUT Ir. Elda Luisa
NEVES Ir. Maria de Lourdes
NISHIMURA Akiko Ir. Maria Clara
PADINJAREDATH Aley Ir. Maria Vincenzina
PENA Y LILLO G. Del Carmen Ir. Claudia Maria
PEREIRA SILVA Ir. Maria Otilia
PICOLI Ir. Renilda Terezinha
PINTORE Ir. Domenichina
PLATHARA Ir. Annamma Ir. Anne
PLATHARA Theresa Ir. Mary Ancilla
POTTANANIYIL Maria Ir. Maria Patricia
RABAYA Maria Regla Ir. Maria Clemens
RIZZOTTO Samaritana Ir. Fatima
RODRIGUES DA SILVA Ercilia Ir. Daniela
SALVIONI Giovanna Ir. Maria Beatrice
SANCHEZ ESPINOSA Rita Ir. Maria Elena
SEPULVEDA Ir. Maria Alicia
SILVA Maria Aparecida Ir. Patricia
STEWART Anne Lorraine Ir. Mary Sophie
TORRES Ir. Juliana
VALDERRAMA Ir. Teresita
VALERIANO Manuela de Jesus Ir. Maria De Jesus
WILSON Deborah Therese Ir. Mary Leonora
WOO Je Yeol Ir. Maria Benedicta
YAMANAKA Chiyoko Ir. Maria Agnes
ZANARDO Ir. Nerina

08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968

MONTEVIDEO
BELÉM
HIRATSUKA
NAGPUR
SANTIAGO FL
LISBOA CD
BRASÍLIA
ROMA DP
BANGALORE
MUMBAI
CALCUTTA
CEBU
TREVISO
LUANDA
ROMA RA
MÉXICO-AMATISTA
ANTOFAGASTA
BRASÍLIA
ALEXANDRIA, VA
PUERTO ORDAZ
ALBANO
SANTIAGO.Rep.Dom.
BOSTON
SEOUL-MIARI
SENDAI
SYDNEY

30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
08.12.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
19.03.1958
19.03.1958
01.07.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
29.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958

ROMA DP
PASAY R.A.
EL HATILLO CD
ALBANO GA
SALVADOR
ROMA DP
TUCUMAN
SÃO PAULO CP
ROMA CG
ALBA
SÃO PAULO CR
SYDNEY
EL HATILLO CD
TARANTO
SÃO PAULO CR
ALBANO
ROMA CG
MUMBAI
ALBA SG
BOSTON RA
LEON
BOSTON RA
MILANO PU
MADRID
NAPOLI D
BOGOTÁ O
BARRANQUILLA
TOKYO-T
CURITIBA
TOKYO-1
TOKYO-1
RESISTENCIA
HIRATSUKA
BOSTON RA
ALBANO
LIPA
LIMA
NAPOLI C
TRIESTE
ALBANO GA

60° de consagração religiosa (61)
ALOJA Maria Ir. Rita Maria
ARMARIO Sixta Ir. Maria Concettina
BAROZZI Olimpia Ir. Maria Liliana
BORDIGNON Maria Ir. Maria Flavia
BOZ Ir. Rosalina
BRANCA Maria Teresa Ir. Maria Rosalba
BRESSAN Maria Elena Ir. Maria Raquel
BRUSCATO Idez Maria Ir. Maria Antonieta
CAFFERATA Jacinta Ir. Maria Isabel
CAMPARA Ir. Rita
CAPPELLARI Nelsi Ir. Maria Ida
CARUANA Carmel Ir. Maria Tecla
CASTRINI Aurelia Ir. Angela Maria
CHIONNA M. Emanuela Ir. Maria Carmela
DE BORTOLI Ir. Eide
DE FELICE Assunta Ir. Maria Amata
DELL’ERA Anna Maria Ir. Maria Chiara
D’MELLO Gloria Ir. Tecla
FAVERO Erminia Ir. Tarcisia
FITZGERALD Patricia Sheila Ir. Mary Bernadette
FLORES CERVANTES Maria de Jesus Ir. M. Fidelis
FORTE Angelica Ir. Ir. Maria Charitas
GALLI Rita Ir. Maria Romana
GARCIA ALONSO Mariluz Ir. Maria Isabel
GIULIODORI Ir. Valentina
GOMEZ Ir. Ana Cecilia
GOMEZ Teresa Ir. Maria Amparo
HABU Taeko Ir. Maria Stella
HEINECK Ir. Maria Dulce
INAGAKI Kazuko Ir. Maria Regina
KANEZAKI Masa Ir. Maria Arcangela
KLOSTER Maria Prequita Ir. Maria Sara
KOYAMA Etsuko Ir. Maria Clemens
LANOVARA Jennie Ir. Mary Margaret
LOMBARDOZZI Ersilia Ir. Maria Raffaella
LUCERO Ruth Alicia Ir. Mary Gemma
MANCINI Ir. Francesca
MARINARO Rosanna Ir. Maria Sara
MERCENARO Maria Rosa Ir. Maria Maurizia
MOLINARI Drusilla Ir. Maria Beatrice
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NAGATA Kayoko Ir. Maria Grazia
NEMER Adele Rose Ir. Mary Augustine
NORO Ir. Laura Maria
NUME Maria Ir. Maria Grazia
OKAMOTO Yukiko Ir. Maria Emmanuella
ORTH Ir. Belmira Theresinha
PASINI Ir. Emma
PROVENZANO Rosa Ir. Maria Immacolata
PULGA Nilce Ercilia Ir. Rosana
QUARTIERO Ir. Maria de Lourdes
ROUSSEAU Ir. Carmen
SALA TENNA Domenica Ir. Maria Antonietta
SINGH Maria Magdalena Ir. Maria Fidelis
SORIO Maria Ir. Maria Bernardetta
STOCCO Maria Ir. Maria Concetta
SUZUKI Hiroko Ir. Maria Amabilis
TAJIMA Hisako Ir. Maria Santina
TURCATO Ir. Bertilla
VELOTERI Carmen Elida Ir. Maria Julia
VIETTI Secondina Maria Ir. Maria Clelia
WICKENHISER Judith Ir. Mary David

01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958

TOKYO-1
NAIROBI
SÃO PAULO CR
RIO PIEDRAS
TOKYO-1
SÃO PAULO DM
VERONA
MESSINA
VITORIA
SÃO PAULO CR
MONTREAL
ALBA
PASAY R.A.
COMO
ALBA SG
TOKYO-1
TOKYO
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO
BOSTON

19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
21.03.1948

BOSTON RA
FORTALEZA
ALBA
CURITIBA
ROMA DP
CURITIBA
SÃO PAULO CR
ROMA DP
ROMA CG
ALBA
SÃO PAULO CR
ROMA DP
PASAY R.A.
SÃO PAULO CR
CURITIBA

19.03.1943
19.03.1943
25.01.1943

ROMA DP
ALBA
SÃO PAULO CR

70° de consagração religiosa (15)
CARMELO Lillian Ir. Maria Lorenzina
DEL BEM Ir. Jandira
FANTIN Caterina Ir. Maria Virginia
FOLETTO Ir. Eufrasia Annunciata
MAGLIANO Teresa Ir. Bianca Rosa
MENEGAT Ir. Assunta
PANDOLFO Mercedes Ir. Eugenia
PROSPERI Andreina Ir. Maria Angelina
QUAGLINI Maria Ir. Maria Agnes
SANTINI Mafalda Ir. Maria Ida
SCARAMUZZI Maria Welmides Ir. Fatima
SERGI Laura Ir. Maria Luigia
SILVESTRE Lydia Ir. Nazarena
TAGLIARI Osvaldina Ir. Regina
THOMASI Helena Ir. Esther

75° de consagração religiosa (3)
FRANCO Emilia Ir. Elisabetta
MANERA Maria Paolina Ir. Maria Adriana
ZIGLIO Dozolina Ir. Felicidade
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Na casa do pai

Eu sou
a ressurreição
e a vida;
quem crê em mim,
ainda que morra,
viverá.
João 11,25

NA CASA DO PAI
Filhas de São Paulo
Ir. M. Fedele Michie Mashiko, 82 anos - 16.11.2017 Hiratsuka, Japão
Ir. Lucia Giulia Monterumici, 97 anos - 21.11.2017 El Hatillo, Venezuela
Ir. M. Teresina Pasqua Giuseppina Pregnolato, 94 anos - 21.11.2017 Alba, Itália
Ir. Federica Gonzalez, 79 anos - 27.11.2017 Taipei, Taiwan
Ir. Maria Rosaria Malzone, 77 anos - 28.11.2017 Alba, Itália
Ir. Maria Caterina Riviera, 87 anos - 24.12.2017 Alba, Itália
Ir. M. Cecília Maria Pe.ati, 76 anos - 02.01.2018 Albano GA, Itália
Ir. Virginia Romana Maria Mazzucato, 87 anos - 12.01.2018 Albano, Itália
Ir. Maria de Jesus Escobedo Diaz, 85 anos - 14.01.2018 Mexico, Messico

Pais de irmãs
Ir. Ana Maria Pizzatto (pai Arminio) da comunidade de Manaus, Brasil
Ir. Maria Luisa Alvarez (mãe Victoria) da comunidade de Roma CG, Itália
Ir. Beatrice Muswamba (mãe Ganevieve) da comunidade de Abidjan, Costa do Marfim
Ir. Karen Marie Anderson (mãe Margaret Christine) da comunidade de Roma CG, Itália
Ir. Teresa Beltrano (pai Freiancesco) da comunidade de Palermo, Itália
Ir. Maria Kim Do Hyeon (pai Jong Deok Andrea) da comunidade de Seul-Miari, Coreia
Ir. Graciela Sanchez (pai Carlos Alberto) - em família, Argentina
Ir. Modesta Yu Ji Young (mãe Gae Seol Mo Maria) da comunidade de Wonju, Coreia
Ir. Teresina Kim Kyoung Sook (pai Seok Kon Giuseppe) da comunidade de Seul-Miari, Coreia
Ir. Marlise Heckler (mãe Hedy e pai Afonso Silvino) da comunidade de Luanda, Angola
Ir. Bona Son Eun Sil (pai Bong Ku Pio) da comunidade de Seul-Miari, Coreia

Família Paulina
Ir. Ignazia Maria Pomaro sjbp, 87 anos - 26.10.2017 Negrar, Itália
Ir. M. Clemenza Rosa Caronia Ancitta pddm, 91 anos - 27.10.2017 Palermo, Itália
Frei Domenico Pietro Negri ssp, 92 anos - 11.11.2017 Alba, Itália
Clérigo Bakam Yohanna Bassahwa ssp, 25 anos - 24.11.2017 Enugu, Nigéria
Pe. Eugenio Giovanni Fornasari ssp, 102 anos - 03.12.2017 Alba, Itália
Ir. M. Alberta Lina Bordignon pddm, 88 anos - 06.12.2017 Alba, Itália
Ir. M. Pia Maddalena Chiavassa pddm, 99 anos - 07.12.2017 SanFreiè, Itália
Ir. Giuseppina Ambroso sjbp, 79 anos - 09.12.2017 Negrar, Itália
Pe. Carmine Giovanni Bruno ssp, 82 anos - 12.12.2017 Roma, Itália
Pe. Giacomo Tommaso Sarra ssp, 97 anos - 13.12.2017 Roma, Itália
Frei Domenico Ilario Valle ssp, 93 anos - 16.12.2017 Alba, Itália
Frei Tarcisio Giuseppe Garzon ssp, 78 anos - 25.12.2017 Alba, Itália
Pe. Antonio Timoteo Duarte Nunes ssp, 87 anos - 27.12.2017 Lisboa, Portugal
Pe. Jorge Alberto Roberto Melo Becerra ssp, 72 anos - 31.12.2017 Bogotá, Colômbia
Pe. Domenico Fedele Brandolino ssp, 78 anos -14.01.2018 Alba, Itália
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