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.: NOTÍCIAS :.  

India : Calcutá – Um prêmio às Filhas de São Paulo, “Congregação religiosa do ano” (30/07/2009)  

Por sua missão e pela clareza de seus objetivos, as Filhas de São Paulo de Calcutá receberam o 
reconhecido prêmio AFJ (Embaixadoras de Jesus) 2009.  
O reconhecimento foi conferido por padre Michael Baju, Vigário geral da arquidiocese de Calcutá. 
No momento da entrega do prêmio, Ir.  Priya Vadakke sublinhou que as Filhas de São Paulo 
pertencem a uma instituição religiosa muito articulada, a Família Paulina, composta por dez 
institutos: cinco religiosos, quatro seculares e uma associação de leigos.  
Comunicar através de canais de informação, presentes hoje na sociedade, é o modo escolhido 

pelas Filhas de São Paulo para levar a todos a Palavra de Deus.  
Na Índia tal missão dá bons frutos graças ao trabalho centralizado, coordenado a partir de Mumbai; mais precisamente 
de Kolkata Pauline Book & Media Centre, onde diariamente se projeta o rosto de uma congregação que, 
silenciosamente, leva adiante sua missão de modo eficaz e eficiente.

 

Macau : Uma pereginação “bilingue” para encerrar o Ano Paulino  (29/07/2009)  

Apreciação e alegria foram os sentimentos expressos pelos, aproximadamente, 80 fiéis que no 
dia 27 de junho participaram da peregrinação organizada pelas Filhas de São Paulo para o 
encerramento do Ano Paulino, em Macau.     
Muitos religiosos e leigos prestaram sua colaboração e sua ajuda para que a iniciativa se 
tornasse realidade. Cinco igrejas foram visitadas durante a peregrinação, nas quais foi 
possível pregar, confessar-se e participar da Celebração Eucarística.      
As orações, os cantos e as leituras foram selecionados do material recebido da congregação 

das Filhas de São Paulo para o Ano Paulino.          
Graças à colaboração do capelão (timorese) da catedral de Macau, pe. Domingos, foi possível imprimir e distribuir os 
livretos para a peregrinação, nas duas línguas faladas em Macau: português e cantonês.  
No dia 29 de junho foi celebrada, na Catedral, uma Missa em chinês, presidida pelo bispo de Macau e concelebrada por 
cerca de 20 sacerdotes.       
A peregrinação foi um momento de grande comunhão e partilha entre os participantes que se propuseram torná-la um 
acontecimento anual.

 

Kenya : Nairobi – As Filhas de São Paulo publicam A Liturgia das Horas  (29/07/2009)  

Depois do sucesso da Bíblia Africana, publicada em 1999, em inglês e em 2004, em português, 
as Paulinas do Leste da África apresentam, agora, a Liturgia das Horas, em quatro volumes. A 
publicação coincide com a celebração do segundo Sínodo dos Bispos para a África (outubro de 
2009) e com o Ano dedicado aos Sacerdotes.          
Pedida pelos bispos das Conferências Episcopais da África Oriental, e encorajada pela 
Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, essa edição foi possível graças 
à preciosa colaboração do padre Rinaldo Ronzani, colombiano, que assumiu a 
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responsabilidade de diretor da obra, e o empenho de muitos colaboradores. Foi importante a contribuição da 
Conferência Episcopal Italiana, da Conferência Episcopal Americana, da GIA Publicação, da Comissão Internacional 
para o Inglês na Liturgia (ICEL).     
Esta versão da Liturgia das Horas baseia-se na segunda edição de 1985, atualizada sobre aquela latina, publicada em 
2000. Assim, resulta uma edição, não somente nova, mas muito enriquecida e única. A tradução dos Salmos e dos 
Cânticos é fiel ao texto original hebraico, é musicável e de proclamação fácil. Os textos bíblicos são os da New 
American Bible (texto usado, também, na Bíblia Africana).     
Junto a esta versão estão previstas duas outras publicações: The Prayer of the Church, num único volume, com todos 
os textos dos quatro volumes, exceto os do Ofício das Leituras; Christian Prayer, um pequeno volume que oferece a 

oração da manhã e da noite e, ainda, as Completas, a serviço das paróquias que desejam introduzir, para os fiéis, a 
recitação do Breviário.      
Ter-se dedicado a esta obra foi uma honra para as Filhas de São Paulo; sobretudo, um grande serviço à Igreja Africana, 
sempre mais aberta a acolher a mensagem cristã e a encarná-la nas próprias culturas. 

 

Italy : Ribera (Agrigento) – Um parque dedicado a são Paulo  (27/07/2009)  

Com a celebração eucarística sábado, dia 11 de julho de 2009, foi aberta em Ribera, na via Atene, 
a cerimônia de inauguração de um "Parque Paulino". Presentes o prefeito Antonino Scaturro e o 
arcebispo de Agrigento, dom Franco Montenegro.  
"A administração sustentou a realização deste parque, que poderá se tornar um espaço de 
repouso, além de um ponto de encontro", disse o prefeito, dirigindo-se aos moradores da 
localidade, aos militares e aos visitantes presentes à cerimônia, entre os quais membros da 
Família Paulina de Roma e da Sicília.  

Principal promotora desse parque dedicado ao Apóstolo das gentes foi Nellina Sarullo, "paulina-alberioniana", 

visivelmente comovida por ter recebido, como presente, a imagem de são Paulo oferecida pelo  Governo geral das 
Filhas de São Paulo. A imagem, em vidro-resina, colocada sobre um pedestal de cimento, foi benta por dom 
Montenegro, que não deixou de sublinhar as virtudes do santo, o seu estilo batalhador, revolucionário, no doar-se 
totalmente aos outros. "São Paulo é um homem todo inteiro, a sua fé não vacila nas primeiras dificuldades, ele se 
empenha pelos seus ideais, pelos valores nos quais acredita. São Paulo não pertence à categoria dos tíbios, dos 
indiferentes", sublinhou entre outras coisas o arcebispo.  
O "Parque Paulino" será um ponto de encontro para todos os ribereses, que poderão realizar, com a prévia autorização 
das autoridades, festas de família e de quarteirões, mas também concertos, convenções, debates e projeções de filmes. 
Tudo isso para que se possa crescer como pessoas, como comunidade civil e, como dizia o bem-aventurado Tiago 
Alberione, para que são Paulo apóstolo possa ser guia no conhecimento de Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida.

 

Malaysia : Selangor - São Paulo em um musical (24/07/2009)  

A conversão, o apostolado entre os gentios, o martírio pela mão dos romanos: estes alguns 
episódios que compõem o musical sobre a vida de são Paulo realizado na Malásia, na igreja da 
Divina Misericórdia, no encerramento do Ano Paulino.  
Duas noites (27 e 28 de junho) em que foi encenado, o espetáculo dedicado ao grande Apóstolo 
foi aplaudidíssimo. Uma obra importante, seja pela qualidade unanimemente reconhecida, seja 
pela colaboração conseguida para sua realização. As Filhas de São Paulo, de fato, efetivaram 

esse projeto com a Associação dos Cooperadores Paulinos e com diversas igrejas do lugar.  
O musical, com duração de duas horas, é constituído por 17 trechos musicais executados pelo coro católico anglicano 
dirigido por Steven Austin Kohe. Dignos de nota também o diretor artístico da ópera, Raymund Pragasam, e Timothy 
Zarsadias no papel de Paulo, cuja interpretação foi muito apreciada.  
Ir. Bibianah, superiora da comunidade local das Filhas de São Paulo, expressou satisfação pela apresentação do 
espetáculo e augurou ampla difusão do musical como instrumento para tornar conhecida a história do Apóstolo das 
gentes.  
Diante de um público numeroso, formado também por religiosos e representantes das várias igrejas cristãs, Ir. Bibianah 
sublinhou a natureza ecumênica do projeto, fundamentando-se nas palavras de são Paulo: "Embora sendo muitos, 
somos um só corpo em Cristo" (Rm 12,5). 
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Korea : A Família Paulina encerra o Ano dedicado a são Paulo   (21/07/2009)  

A Família Paulina que seguiu as pegadas e a vida de são Paulo durante o Ano Paulino, concluiu 
este importante evento com diversas iniciativas realizadas nas cidades e dioceses nas quais 
estão presentes.  

Seul- Solene Celebração Eucarística, dia 29 de junho, presidida por dom Ambrogio Baek. 

Presentes cerca de 230 membros da Família Paulina. Na sua homilia, dom Ambrogio exortou 
todos a viver Cristo como Paulo porque "Paulo hoje, são vocês". Houve, a seguir, um momento de alegre convivência.  
Diocese de Busan- Após a Missa, celebrada dia 29 de junho, pelo sacerdote paulino Ignazio Hwang, houve uma 
conferência com a participação de 400 pessoas, entre membros da Família Paulina e outros fiéis. 
Na igreja católica de Hwalcheon, dias 25 e 26 de junho, foram realizados, depois da Eucaristia, dois encontros com o 
tema: A conversão de Paulo e O amor de Paulo, enquanto nos dias 20 e 30 de junho foi realizada uma mostra de 
pôsteres sobre o tema: Com são Paulo.  
Diocese de Daegu- Dia 29 de junho foi celebrada uma solene Eucaristia no Cursillo Center de Daegu, com a presença 
de diversos membros da Família Paulina.  
Diocese de Gwangju- A Celebração Eucarística conclusiva do Ano Paulino foi celebrada por Dom Andrea Choi na 
catedral da cidade, com a presença de numerosos fiéis. As Filhas de São Paulo, que durante o Ano jubilar escreveram e 
publicaram textos sobre são Paulo, realizaram uma mostra das imagens originais que ilustraram seus livros.

 

Brazil : São Paulo - Imponente encerramento do Ano Paulino   (20/07/2009)  

Na catedral da Sé, em São Paulo, no dia 28 de junho, aconteceu uma solene concelebração 
eucarística presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, dom Pedro Odilo Scherer, e 
concelebrada pelos bispos das regiões episcopais e eméritos da diocese, padres e diáconos. Foi 
grande o afluxo de religiosos e do povo. Os cantos estiveram a cargo do Coral Bacarelli, 
tornando o evento mais sugestivo e envolvente, caracterizado por momentos muito significativos.  
No final da missa houve a benção de uma estátua do Apóstolo, que foi conduzida por cerca de 
20 jovens pertencentes ao movimento "Encontro de Casais com Cristo" (Incontro delle coppie 

con Cristo). A estátua percorrerá as dioceses de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul  em 
preparação ao 15° Congresso do movimento. Na oportunidade, vinte e seis seminaristas receberam o mandato e a cruz 
dos evangelizadores para realizar, no mês de julho, uma missão em diversas paróquias. As paulinas colaboraram 
oferecendo material para ser distribuído na visita às famílias.  
O momento conclusivo do evento se deu na praça da catedral, onde foi inaugurado um monumento em bronze dedicado 
a são Paulo, dom para a cidade e para o Estado que levam o nome do Apóstolo. No evento, estiveram presentes 
Maurício, o jovem escultor da estátua do Apóstolo,  e o presidente da empresa que doou a estátua. 

 

Chile : Santiago - Padre Amadeo Cencini e a formação hoje   (18/07/2009)  

Nova formação para um tempo de crise: é o título do curso organizado por Paulinas OTEC 
(Organismo Técnico de Capacitação) e realizado de 22 a 25 de junho em La Florida, Santiago. 
O protagonista do curso foi o canossiano pe. Amadeo Cencini, doutor em psicologia, docente 
em prestigiadas universidades, autor de numerosas publicações, consultor da Congregação 
para os Institutos de vida consagrada e para as sociedades de vida apostólica. Pe. Cencini, nos 
encontros, tratou questões relativas à formação no aspecto afetivo-sexual do mundo religioso e 
sacerdotal.        

A participação foi muito significativa: mais de 250 religiosos, religiosas e sacerdotes do Chile e dos países vizinhos 
(Argentina e Peru), mostraram-se entusiastas pela presença do pe. Cencini e pela profundidade de suas reflexões sobre 
a importância da formação permanente e de seus fundamentos.        
O relator insistiu muito na necessidade de renovar o processo formativo para os sacerdotes e os consagrados. E 
sublinhou como a formação religiosa precisa, hoje, enfrentar a realidade da crise da família e que, por esse motivo, deve 
adotar novas modalidades educativas. A esse respeito, é importante que na formação encontrem lugar as ciências 
humanas, como a psicologia e a psicopedagogia. Na realidade, esse é um problema que diz respeito não só à formação 
inicial, como, também, à formação permanente. "No mundo atual faz-se necessário acompanhar sacerdotes e 
consagrados, de modo especial os mais jovens, para que sejam capazes de manter-se fiéis ao dom do amor de 
Deus".     
"Estamos felizes pela realização desta inicitiva que faz parte de nossa missão de serviço à Igreja e à sociedade", 
afirmou a organizadora do evento, Ir. Claudia Peña y Lillo, diretora de Paulinas OTEC.                  
Paulinas OTEC (Organismo Técnico de Capacitação) é um centro de formação para a comunicação, gerenciado pelas 
Filhas de São Paulo do Chile. Dirige-se, principalmente, aos educadores, agentes de pastoral , religiosos.  



4 

 

Mexico : Cidade do México - Seis novos Cooperados Paulinos   (18/07/2009)  

Grande alegria e festa no dia 12 de julho por ocasião da Promessa dos primeiros seis 
Cooperadores Paulinos da província mexicana das Filhas de São Paulo.  
Um caminho iniciado há tempo e centrado numa formação que integrou temas bíblicos e 
eclesiais - a partir do estudo dos Atos dos Apóstolos - com elementos carismáticos e o 
aprofundamento do Estatuto e do Diretório da Associação dos Cooperadores.  
Esta primeira etapa foi concluída com um retiro, durante o qual os seis aspirantes 
Cooperadores puderam experimentar a presença de Deus que guia a sua vida, perceber a 

força da vocação laical e o privilégio de pertencer à Família Paulina.  
Eis os nomes dos néo-Cooperadores: Luz María Ramírez Cruz, Soledad González Franco, Rosalba Muñoz Ortiz, Lucía 
Elizabeth Perzabal Ibáñez, Rogelio Ernesto Clapes López y Rogelio Albarràn Saavedra. 
Eles se dedicarão, de modo particular, à missão paulina nas paróquias a qual pertencem. Alguns já colaboram com o 
apostolado da difusão nas livrarias das Filhas de São Paulo e outros no editorial.  

 

Philippines : Cagayan de Ouro - Um simpósio encerra o Ano Paulino   (15/07/2009)  

Um simpósio sobre são Paulo e uma solene Celebração Eucarística concluíram o Ano Paulino 
na arquidiocese de Cagayan de Ouro. O evento, com o título: "Viver o espírito de são Paulo no 
cotidiano", aconteceu no dia 27 de junho, dia de Corpus Christi, em Gym de Macasandin - 
Cagayan de Ouro.  
Mais de 500 pessoas, provenientes de paróquias e organizações religiosas, participaram das 
celebrações realizadas pela Família Paulina: Sociedade de São Paulo, Filhas de São 
Paulo,Institutos Paulinos Agregados e Cooperadores Paulinos.    

Foi confiada a dois exegetas bíblicos a tarefa de ilustrar a figura e o ensinamento do Apóstolo das gentes: pe. Gil 
Alinsangan, ssp, Reitor do Seminário de São Paulo de Silang, Cavite, falou de são Paulo como pregador do Evangelho 
e formador de comunidades cristãs; o jesuíta, pe. Renato Repole, Reitor do Seminário de teologia São João Vianney 
apresentou são Paulo como pastor e construtor de paz.     
A Celebração Eucarística - presidida pelo arcebispo de Cagayan de Ouro, Antonio Ladesma, sj, com o bispo Edwin De 
la Pena, msp, da Prelazia de Marawi, e os sacerdotes presentes - foi, certamente, o momento central do evento. Na sua 
homilia, dom. Ladesma, comentando o tema do evento, ofereceu vários motivos de reflexão sobre o modo de tornar o 
espírito de são Paulo vivo e atual na sociedade contemporânea. 
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