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.: NOTÍCIAS DO GOVERNO:.  

 

14 settembre 2009 (in italiano) 

Carissime sorelle, 

anche se quotidianamente entriamo in connessione con voi attraverso il sito istituzionale, sentiamo il 

bisogno di raggiungervi con il tradizionale strumento dell’informazione cartacea, che ci permetterà di entrare 

maggiormente nel dettaglio del cammino percorso. 

Qui a Manila, condotte dallo Spirito, stiamo cercando linee concrete per essere, nei vasti continenti di 

Asia e Oceania, testimonianza dell’amore di Dio e serve fedeli del Vangelo.  

Fin dal nostro arrivo, accolte dalla squisita ospitalità delle sorelle filippine, abbiamo avvertito la 

comunione di intenti che anima ognuna di noi, e continuiamo a godere della fecondità delle nostre diversità, 

grande opportunità per organizzare il bene “con la fantasia dello Spirito”. 

Ma come muoverci nella ricerca della volontà del Signore sulle nostre comunità e sulla missione? Sr. 

M. Antonieta Bruscato, superiora generale, nella relazione tenuta il 10 settembre scorso ha indicato alcune 

traiettorie fondamentali, evidenziando prima di tutto le premesse che favoriscono la ridisegnazione: 

- l’accoglienza del Progetto Dove ci porta il Signore da parte di tutte le sorelle della 
congregazione; 

- le persone, che costituiscono la nostra più grande ricchezza e sono la risorsa fondamentale 
per ridisegnare il bene; 

- la santità personale, che deve sfociare nella santità di gruppo e convertirsi in programma di 
vita comunitaria e apostolica; 

- l’amore alla missione, che va continuamente ravvivato; 
- la coscienza della necessità di operare tra noi e con altri, perché “la missione di 

evangelizzazione con la comunicazione o si fa insieme o non si fa”. 

Certamente, ha ribadito sr. M. Antonieta, il processo di ridisegnazione delle presenze ci condurrà a 

riconsiderare confini e opere, a ridimensionare e a potenziare. “In realtà deve portarci prima di tutto a 

rivitalizzare alcune dimensioni della nostra vita, a partire dalle quali il processo potrà estendersi a ogni altro 

aspetto e struttura. Seguendo la pedagogia dei piccoli passi”. Ma quali sono questi ambiti? La superiora 

generale ne ha indicati alcuni, suggerendo per ognuno piste di rivitalizzazione: 

- la vita spirituale, perché “il processo di ridisegnazione va iscritto in un orizzonte di fede e 
richiede una più intensa vita nello Spirito, una più profonda e intima relazione con Dio”; 

- la formazione, “per costruire apostole che brucino d’amore al punto di spendere ogni energia, la 
vita stessa nell’annuncio”; 

- la vita comunitaria, perché “oggi, un mondo ricco di comunicazioni e povero di relazioni, la 
testimonianza di una vita veramente fraterna è profezia e speranza, annuncio vivente del 
Vangelo, missione”; 

- la missione, che nel processo di ridisegnazione assume un ruolo fondamentale, trainante; ma “a 
condizione che essa ritrovi in Gesù Cristo il centro unificatore, il fuoco, l’Amore che spinge, 
costringe e motiva all’apostolato, facendoci sentire la stessa compassione di Gesù per l’umanità”. 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=pt&link=ln4n


2 
 

 

Nell’itinerario che stiamo compiendo, ha concluso sr. M. Antonieta, abbiamo “guide illustri”: la Parola 

di Dio, Paolo, il magistero della Chiesa, don Alberione e Maestra Tecla. E ci ha suggerito di entrare 

nell’incontro continentale con sguardo penetrante e cuore sapiente”, ponendoci in ascolto dello Spirito e 

lavorando insieme. 

In questo spirito ci siamo ascoltate e confrontate, presentando in assemblea, venerdì 11, la sintesi di 

una ricerca approntata a livello di circoscrizioni e case dipendenti sulle tendenze emergenti nel contesto 

socio-culturale-religioso-comunicazionale in cui siamo e operiamo. Sono emersi bisogni, sfide e speranze, 

che ci confermano nella necessità di metterci insieme e progettare itinerari o almeno strategie comuni, per 

rispondere agli appelli dello Spirito ed essere presenze significative e profetiche là dove l’amore del Signore 

ci spinge. 

Una rivitalizzazione, dunque, che deve coinvolgere ogni aspetto del nostro vivere. Su questo si sono 

trattenute, sabato 12 settembre, le consigliere generali e l’economa, offrendo all’assemblea spunti di 

riflessione per rivisitare gli ambiti della vita paolina (la spiritualità e la pastorale vocazionale, la formazione e 

la vita comunitaria, la missione e la condivisione del carisma con i laici, l’economia) e aprire nuovi percorsi. 

Il cammino di questi primi giorni ha registrato una tappa fondamentale domenica 13, grazie alla 

relazione di mons. Luis Antonio G. Tagle, vescovo della Diocesi filippina di Imus, Cavite. Mons. Tagle – con 

enfasi, convinzione ed estrema chiarezza – ci ha presentato la realtà socio-economico-politico-ecclesiale di 

Asia e Oceania, confermando e completando gli aspetti evidenziati nelle comunicazioni delle superiore di 

circoscrizione e case dipendenti. 

Fermandosi in modo particolare sul continente asiatico, mons. Tagle ha prima di tutto fatto notare 

come l’Asia non sia solo uno spazio geografico ma un ambito umano caratterizzato da una grande varietà di 

culture, lingue, tradizioni e religioni. L’Asia dalle molte facce e dai profondi valori conosce anche l’abisso 

delle ingiustizie e delle discriminazioni, della violenza sulle donne e le bambine, della guerra, dei rifugiati, 

della distruzione della natura. E questa terra, che ha dato i natali a Gesù Cristo, ospita solo una minoranza 

di cristiani. 

È stato, per noi, un affascinante “viaggio” nella multiforme realtà di questi continenti, dove la Chiesa 

cattolica dal 1974 ha scelto il dialogo come via di annuncio di Gesù Cristo e percorre la strada del 

discepolato e di una profezia che si fa anche denuncia di tutto ciò che mortifica la persona umana. 

Di fronte alle grandi sfide che si aprono all’azione evangelizzatrice della Chiesa, come si pongono le 

Figlie di San Paolo? I tempi sono maturi per cominciare a tracciare, qui a Manila, le coordinate di un 

Progetto di ridisegnazione a livello continentale… 

Sorelle carissime, nei lavori di questi giorni ci sentiamo davvero accompagnate e sostenute da tutte 

voi. I vostri continui messaggi, le voci di incoraggiamento e di speranza ci riempiono di gioia e ci confortano. 

Grazie di cuore. 

Vi ricordiamo che sul sito www.paoline.org, alla pagina “ridisegnazione”, potete trovare il programma 

dell’incontro, i nomi delle partecipanti, i testi delle relazioni e altre risorse, le foto e l’informazione quotidiana. 

Tutto ciò vi aiuterà a seguirci più da vicino. 

Un saluto cordiale e tanto bene! 

sr. Joanna Coleiro e sr. Samuela Gironi 

.: NOTÍCIAS :. 

United States : Hollywood - Cinema: Os horrores das crianças soldados revividos em um filme 
(15/09/2009)  

A história de Ir. Rachele Fassera chega às telas. Será  a atriz Uma Thurman que fará o 
papel da comboniana que lutou com coragem para libertar as "suas" meninas.  
A imagem da pequena irmã, com o véu manchado, o hábito sujo e as mãos levantadas 
diante dos guerrilheiros em sinal de paz, será revivida em um filme de Hollywood.  
Será Uma Thurman, em "Girl Soldier", orientado pelo diretor independente californiano Will 
Raee, a interpretar nas telas a religiosa e sua heróica tentativa de evitar o sequestro das 
estudantes da escola da qual era vice-diretora.  
De fato, recorda o dia 9 de outubro de 1996, quando os guerrilheiros do Exército do Senhor 
(Lra) raptaram 139 moças - todas dos 13 aos 15 anos -, do St Mary's College de Aboke, em 
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Uganda, uma das melhores escolas da região. Ir. Rachele conseguiu resgatar 109 jovens, depois de uma 
corajosa perseguição aos rebeldes na mata.  
A triste história das "meninas soldado", assim chamadas, porque destinadas ao concubinato com os 
soldados, foi publicada no livro "Girl Soldier"(2007), (no qual o filme se inspira), por Grace Akallo - agora 
com 26 anos -, uma das jovens seqüestradas em 1996.  
Como os seqüestros de menores são, ainda, frequentes em Uganda, é de se esperar que o filme produza 
um impacto e chame a atenção do público para o drsms, existente ainda hoje. 

 

Portugal : “Caritas in Veritate” entre os 10 Top dos livros mais vendidos (14/09/2009)  

Caritas in Veritate se confirma entre os títulos mais lidos em Portugal no mês de julho 
de 2009.  
A Encíclica de Bento XVI, na classificação publicada pela Gazeta My Books, resulta, de 
fato, entre os 10 Top dos livros mais vendidos.  

 
 
 

 

United States : Califórnia - Atividade do Centro Paulinas para o estudo dos media (13/09/2009)  

Doze catequistas e agentes de pastoral provenientes de 7 estados dos Estados Unidos, 
Singapura e Itália, conseguiram, no dia 25 de julho, o diploma em Advanced Media 
Literacy. Um atestado de especialização catequética entregue pelo Centro Paulinas 
para o estudo dos meios e reconhecido pela arquidiocese de Los Angeles e São 
Francisco e pelas dioceses de San Diego, Orange e Oakland. O curso, com duração de 
seis dias, se desenvolve normalmente através de aulas, seminários, um tour pelo Sony 

Studios e uma noite cinematográfica, em geral assistindo um filme bíblico.  
O Centro Paulinas para o estudo dos media é um projeto das Filhas de São Paulo. Seu objetivo é o de 
promover a formação e favorecer a utilização dos meios no mundo da cultura e da fé.  
O próximo curso está programado para julho de 2010. 

 

Italy : Roma – Encontro europeu de junioristas das Filhas de São Paulo (11/09/2009)  

Também neste ano, de 25 a 30 de agosto, na esplêndida moldura das colinas romanas, 
ocorreu o encontro-convenção anual das junioristas da Europa.  
Com o olhar voltado para o mundo, as jovens refletiram sobre o tema "No espírito das 
bem-aventuranças. Conselhos evangélicos, qualidade de vida e fecundidade da 
missão" .  
Em uma clima de grande participação, não obstante a diversidade de proveniência:- 

Itália, Romênia, Polônia - cada uma pode partilhar e acolher as experiências das outras, olhando o mundo 
como uma rede de relações decisivas para a missão da vida consagrada paulina. Na rede, não existe uma 
parte mais importante que a outra: o  fundamental é a interrelação".  

 

Brazil : Santa Maria (DF) – Uma missão para partilhar e testemunhar (07/09/2009)  

A Conferência dos Religiosos do Brasil organizou, de 6 a 9 de agosto, uma missão 
de evangelização na cidade de Santa Maria (DF). Um empenho de anúncio do qual 
participaram cerca de 50 missionários e 30 congregações religiosas entre jovens e 
estudantes. Representando as Paulinas estavam Irmã Joana e Roseane.  
Os missionários foram ao encontro de pessoas famintas de Deus e de justiça, 

colocando-se ao lado delas na luta cotidiana por melhores condições de vida. No calor e na poeira, sobre as 
estradas e nas casas, experimentaram o cansaço e o esforço que as famílias enfrentam cada dia.  O seu 
caminhar pelas estradas  e testemunho de fé renovaram no coração das pessoas o pacto de amor que fez 
Deus com seu povo. Um povo não resignado, mas a caminho da terra prometida.  
As Filhas de São Paulo continuarão a garantir presença e missão naquela comunidade, atuando junto ao 
recém-formado grupo de jovens que iniciou sua caminhada.  
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South Africa : Joanesburgo – Lançamento da encíclica "Caritas in veritate" (01/09/2009)  

Conscientes da importância da nova encíclica do papa Bento XVI, as Paulinas de Joanesburgo convidaram 
o padre Anthony Egan, sj, para apresentar o seu conteúdo. O evento ocorreu na livraria, 
no dia 22 de agosto, com a participação de cerca de 40 pessoas.  
Padre Anthony, expert em sociologia e política, apresentou a encíclica como um 
manifesto, uma meditação e um desafio.  
Como manifesto: pelo desenvolvimento integral da pessoa, a encíclica sublinha a 
urgência de um novo acesso ao desenvolvimento com regras governamentais 

baseadas nos valores éticos e centradas sobre a pessoa, mais que sobre as vantagens.  
Como meditação e reflexão sobre os temas da encíclica, para rever o nosso lugar no cosmo não como 
indivíduos, mas como comunidade unida a todas as outras espécies e ao ambiente, no qual construímos a 
nossa relação com Deus.  
A esse respeito, afirmou padre Egan, duas colunas do pensamento católico social moderno são centradas 
na encíclica: a solidariedade e a subsidiariedade. Todos os seres humanos, criados à imagem e 
semelhança de Deus, têm, por isso mesmo, direitos e devem ser tratados com dignidade e igualdade.  

 

Spain : Madri – Reformada, a livraria abre suas portas (29/08/2009)  

Em 20 de agosto, festa de são Bernardo, dia no qual, em 1914, nasceu a Sociedade 
São Paulo, e portanto, a Família Paulina, reabriu suas portas, inteiramente reformada, 
a livraria "Paulinas" de Madri.  
Uma livraria q ue se renova é como se nascesse outra vez. Um aspecto luminoso, 
colorido, novas vitrines e uma extraordinária sensação de espaço e profundidade... eis 
o que se vê adentrando a nova livraria de Madri. Uma livraria elegante, funcional, que 

enche de orgulhosa satisfação as Filhas de São Paulo da Delegação espanhola.  
A reforma desta livraria representa, para a Delegação, um passo adiante no caminho de qualificação 
apostólica e na busca de um serviço mais especializado, a fim de que os madrilhenhos continuem a a 
frequentar com gosto a livraria, conhecida e apreciada pelo seu acolhimento e eficiência.  
Confiamos a São Bernardo, padrinho da Família Paulina, o Centro apostólico, realmente uma nova 
fundação, luz que enriquece a história paulina de graça e de bem.  

 

Japan : As Paulinas publicam os antigos cantos dos peregrinos (24/08/2009)  

Cancioneiro dos peregrinos é o título de uma produção deveras original e sugestiva 
publicada pelas Paulinas do Japão. Trata-se da reunião, realizada com gosto artístico e 
profissional, de antigos cânticos executados pelos peregrinos que se dirigiam a 
Santiago de Compostela na Galícia ou ao Santuário de Nossa Senhora do Monte 
Serrat na Catalunha.  
Os cantos - em latim, espanhol e francês antigos - infundiam coragem e conforto aos 
peregrinos durante seu fadigoso e difícil caminho. Agora, além de fazer-nos gozar da 

beleza da música em si, essas melodias antigas nos fazem reviver aquela peculiar realidade histórica e 
religiosa constituída pelos peregrinos da Idade Média.  
O grupo musical japonês "Ensemble Ecclesia", que executa os cantos, foi criado em 1991, em Tóquio. È 
especializado na execução, com instrumentos originais, de antigas músicas religiosas da Inglaterra, da 
Espanha, da Alemanha e de outros países europeus. Até agora, o grupo, que realiza concertos nas igrejas 
de todo o Japão, produziu 7 CDs.  

 

Brazil : São Paulo – As Paulinas premiam os colaboradores para o Evangelho (22/08/2009)  

Desde 1999, a Província do Brasil tem o belo costume de oferecer um prêmio, como 
gesto de estima e reconhecimento, aos colaboradores que há anos trabalham com as 
Paulinas.  
O prêmio consiste em uma placa de granito para recordar os 30 - 25 anos de trabalho; 
de mármore negro para 20 anos; de acrílico para os 15 anos e de madeira para os 10 
anos. Esse acontecimento ocorre cada ano no aniversário da Congregação, dia 15 de 
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junho. De 1999 até hoje, 470 pessoas já receberam a placa. Neste ano, 51 colaboradores receberam o 
prêmio. Esse é um momento de encontro sereno, de fraternidade e de oração, onde todos os setores e a 
comunidade participam da celebração eucarística e da confraternização  
O prêmio que a Congregação oferece quer ser um símbolo do caminho percorrido: um caminho feito de luta, 
empenho, doação, algumas vezes também de sofrimento, mas, sobretudo, de alegria e de realização da 
própria vida.  
Na foto, Valter Souza Macedo e Domingos Ferreira de Araújo, colaboradores do magazine central de São 
Paulo.  
 

.: MEDIATECA :.  

Galeria de Audio - Conferência de Dom Luis Antonio G. Tagle: Encontro continental da Asia-Oceania 
(16-09-2009) 
Galeria de Video - Saluto di apertura di Irmã M. Antonieta Bruscato: Encontro continental da Asia-
Oceania (13/04/2009) 

.: BOLETINS :.  

Italy : Na casa do Pai (04/09/2009)  

Figlie di San Paolo  

Sr. Eugenia M. Marta Rocchetto, di anni 81 - 02.07.2009 Lugano, Svizzera 
Sr. M. Amabile Giuseppina D'Addario, di anni 75 - 11.08.2009 Roma, Italia 
Sr. Ausilia Margherita Aimasso, di anni 98 - 21.08.2009 Alba, Italia 
Sr. Gilde Micheletti, di anni 87 - 25.08.2009 Albano IV Nov., Italia   

Genitori di Sorelle  

Sr. Gemma Ria Lourdes Dela Cruz (Papà Romulo) della comunità di Pasay R.A., Filippine 
Sr. Pushpa e Rosely Cheeramkunnel (Papà Joseph Varkey) delle comunità di Juba, Sud Sudan e Mumbai, 
India 
Sr. Elena Lim (Mamma Ponciana e papà Ciriaco) della comunità di Pasay DM, Filippine 
Sr. Giuseppina Bianco (Mamma Maria) della comunità di Albano R:A:, Italia 
Sr. Elsy Paruthappara (Papà Abraham) della comunità di Mumbai, India 
Sr. Maria Alexandre De Oliveira (Papà Joaquim) della comunità di São Paulo SP, Brasile 
Sr. Mary Lea Hill (Mamma Luella) della comunità di Boston, USA   

Famiglia Paolina  

Sr. M. Giovannina Anna Gramaglia pddm, di anni 65 - 29.06.2009 Roma RA, Italia 
Don Mario Graziano Manca ssp, di anni 75 - 13.07.2009 Alba, Italia 
P. Emilio Mario Stefanoni Berra ssp, di anni 75 - 20.07.2009 Puebla, Messico 
Don Hipolito Aberion Trongco ssp, di anni 48 - 06.08.2009 Makati, Filippine 
Fr. Amos Schibuola ssp, di anni 71 - 12.08.2009 Roma, Italia 
Fr. Giovanni Cipriano Càneva ssp, di anni 84 - 13.08.2009 Alba, Italia 
Fr. Giuseppe Rosario ssp, di anni 82 -  14.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Filippina Angela Brisindi pddm, di anni 87 - 16.08.2009 Palermo, Italia 
Sr. M. Matelda Assunta Zuin pddm, di anni 78 - 23.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Imelda Maria Caterina Cattapan pddm, di anni 88 - 24.08.2009 Cinisello Balsamo, Italia  

 

 Saudação da Redação de PaolineOnline 

 

------------------------------------------ 

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


