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.: NOTÍCIAS DO GOVERNO :.  
Italy : Informações 2: Encontro continental da Europa-Canada/Quebec para o redesenho da presença das 
Filhas de São Paulo (25/01/2010) 
 
Italy : Informações 1: Encontro continental da Europa-Canada/Quebec para o redesenho da presença das 
Filhas de São Paulo (23/01/2010) 
 
Italy : Mensagem dos Governos Gerais da Família Paulina 2010 (12/01/2010)  
 

 

.: NOTÍCIAS :.  

India : uma presença de rosto novo (22/01/2010)  

No processo do Redesenhar as presenças das Filhas de São Paulo no mundo, a 
Província indiana refletiu sobre as problemáticas presentes no País em níveis político, 
social e religioso. Esse “conhecimento renovado” favoreceu uma visão e atitudes 
“novas”, uma mudança de mentalidade na missão a ser desenvolvida.  
Para impulsionar e sustentar o governo provincial e todas as superioras de 
comunidades, houve a participação em um seminário com o Padre Varghese 

Alengaden, fundador da USM (Universal Solidarity Movement), um movimento para a construção de uma 
nação e de um novo modo de viver a vida religiosa na Índia. O contexto multirreligioso da Índia coloca 
sempre mais em evidência o crescimento do fundamentalismo religioso. Os cristãos muitas vezes são 
vítimas de perseguição e violências. Também o empenho das Paulinas muitas vezes é propositadamente 
discriminado. Sobre a base do projeto de província, portanto, será elaborado um ’plano de ação’ para 
favorecer um impulso apostólico renovado e uma presença paulina de rosto novo. 
 

 
Brazil : 13ª mostra “Pan-Amazônica do Livro” (21/01/2010)  

Uma equipe de colaboradores, orientados por Ir. Isabel Centenaro, participou da 13ª 
mostra“Pan-Amazônica do Livro”, ocorrida na cidade de Belém.  A mostra bateu 
recorde de presença. Cerca de 505 mil pessoas participaram e se beneficiaram da 
mesma. O governo estadual, valorizando o evento, presenteou os professores com 
“bonus-livro” de 150,00 reais (60,00€), a fim de serem gastos na feira. A maioria deles 
preferiu gastar o dinheiro no stand das Paulinas.  

O país homenageado, durante a mostra, foi a França. Neste ano, de 2010, será o continente africano. 
 

 Korea : Prêmio especial comunicação católica (19/01/2010)  

Dom Paolo Jeong, Ui-Chae (84 anos), estudioso emérito da Igreja coreana, recebeu o 19° 
prêmio “Mídia: comunicação católica-coreana” pelo seu grande empenho na tradução em 
coreano da “Suma Teológica” de Santo Tomás de Aquino. Um longo e precioso trabalho 
iniciado nos anos 80.  
A obra, em 40 volumes (já disponíveis os 14 primeiros), foi editada pelas Paulinas.  

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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O prêmio, considerado pelos jornalistas uma honra importante, foi concedido pela Conferência episcopal 
coreana, que há muito tempo sustenta e encoraja os comunicadores de todas as religiões, a fim de que os 
valores sejam reconhecidos universalmente e partilhados, como a justiça, a paz e o amor. 

 
Brazil : A fundadora da Pastoral da Criança do Brasil morre na tragédia do Haiti (18/01/2010)  

No violento terremoto do Haiti morreu a doutora Zilda Arns, fundadora e coordenadora no 
Brasil da Pastoral da Criança. 
A Dra. Zilda havia chegado àquela localidade havia uma semana para realizar encontros 
sobre o tema da desnutrição. No momento da tragédia estava em uma igreja com outras 
150 pessoas. O teto ruiu sobre ela.  
Zilda Arns era médica pediatra. Preocupada com tantas doenças que acometiam as 
crianças, doenças essas que poderiam ser debeladas com uma simples assistência 

médica e instruções elementares, fundou, em sintonia com a CNBB ( Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), a Pastoral da criança. A finalidade primeira da Pastoral é a de ensinar às mães dos lugares mais 
pobres e dessassistidos a importância da alimentação correta e da higiene básica. Cada mãe envolvida se 
compromete, sucessivamente, a se envolver na formação de outras mulheres. O programa, muito simples, 
foi considerado de extrema eficácia na luta contra a mortalidade infantil. 
A promoção da pastoral da criança tornou a Dra. Zilda uma das figuras mais conhecidas do Brasil. Pelo seu 
reconhecido empenho humanitário, foi indicada três vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Zilda Arns era irmã 
de Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal emérito de São Paulo. 

 

Macau : No espírito de Belém (12/01/2010)  

No final de 2009, a comunidade de Macau organizou um encontro para todos os 
colaboradores e amigos. Uma forma de agradecer ao Senhor pelo ano transcorrido e 
por todas as atividades apostólicas realizadas juntos durante o ano.  
Depois da Eucaristia, celebrada em chinês e inglês, foi apresentado em Power Point: 
Constant Christmas. Recordando a pequenez do estábulo e a pobreza de Jesus, 
programou-se um novo ano no espírito de Belém, com o empenho em viver o Natal 

todos os dias no serviço livre e generoso, fazendo espaço ao Senhor e abrindo o coração às necessidades 
dos irmãos. Amar é doar. 

 
Malaysia : Novo ataque anticristãos. Os bispos: desativar o integralismo (12/01/2010)  
 

Novo ataque contra os cristãos na Malásia, onde , em 4 dias, ocorreram 9 ataques aos 
edifícios religiosos. Hoje foi atingido por uma bomba incendiária o templo de Borneo 
Sidang Injil, no Estado central dos Negri Sembilan, enquanto ontem, outros quatro 
lugares de culto e institutos foram arrasados pela fúria dos fundamentalistas. A onda 
de ataques vândalos, iniciada sexta-feira passada, foi originada pela discussão em 
torno da palavra Alá, depois que a Alta Corte da Malásia, no dia 31 de dezembro, não 

autorizou o seu uso pelo semanário católico “The Herald”. A igreja malasiana – afirmam os bispos da 
Conferência episcopal da Malásia, Cingapura e Brunei, que abriram hoje em Johor, na península de 
Malacca (Malásia meridional), os trabalhos de sua assembleia - “está preocupada  e não esperava que, por 
questões de uso do termo Alá houvesse uma reação de tal gênero, com ataques contra igrejas e edifícios 
cristãos. É preciso trabalhar pelo diálogo e harmonia social, desarmando os conflitos que grupos 
fundamentalistas querem disseminar na nação”. 
Como comunicado à agência Fides, os bispos sublinharam que “estão ocorrendo, e ocorrerão nos próximos 
dias, encontros com as autoridades civis e reuniões com os líderes muçulmanos. É preciso, de fato, agir em 
sintonia e procurar a necessária colaboração do governo e das outras autoridades religiosas para 
restabelecer um  clima pacífico na sociedade malasiana ”. 
Também porque, esses episódios estão “sujando” a fama do islamismo malasiano, notório pela sua 
moderação e pela convivência pacífica com as outras religiões. Tanto que, grupos muçulmanos moderados 
organizaram turnos de vigilância especial junto às igrejas para evitar a repetição dos episódios de violência.  
 

radiovaticana.org  
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Russian Federation : Conhecer os jovens de Moscou...! (09/01/2010)  

Nestes últimos meses, os novos missionários de Moscou se encontraram com os 
jovens católicos russos. As Filhas de São Paulo, participando na catedral dos 
encontros mensais com jovens e adultos, orientados por dom Paolo Pezzi, 
arcebispo da Mãe de Deus, em Moscou, puderam falar da missão paulina.   
Desse encontro resultou o convite para apresentar aos rapazes e moças do oratório 
salesiano, o carisma das Filhas de São Paulo. Os jovens seguiram com interesse a 

apresentação em Power Point, interagindo ativamente com as irmãs presentes na sala. Durante o festival 
musical, organizado pelos próprios salesianos, ir Regi executou uma dança clássica indiana, enquanto ir 
Roberta documentou o evento com um amplo serviço fotográfico. São apenas pequenos passos para 
conhecer o mundo jovem desse distante terra. Mas as portas estão abertas e o acolhimento é positivo.  
A próxima noite com os jovens está programada para a catedral, no dia 2 de fevereiro, dia da vida 
consagrada.  Será uma nova oportunidade para partilhar a missão também com outras congregações 
religiosas presentes na cidade de Moscou. 

 
 
Cote d'Ivoire(Ivory Coast) : O dom da vida sacerdotal (07/01/2010)  

 
Por ocasião do ano sacerdotal, as Edições Paulinas de Costa do Marfim publicaram o 
livro “Eloigne-toi du rivage” do pe. Paulin Degni Kongo. O autor, professor de patrística 
na Universidade Católica da África do Oeste expõe, nessas páginas, as suas reflexões 
sobre o dom da vida sacerdotal, sobre a Igreja e sobre a inculturação do Evangelho 
em uma sociedade pluralista. 
Durante o mês de dezembro, o autor foi convidado por diversas paróquias e grupos 

para apresentar a sua obra, uma ocasião preciosa para tornar conhecida a vocação sacerdotal.  
Nas fotos vemos pe. Paulin, que faz uma dedicatória no livro, na presença de Dom Laurent Akran 
Mandjo,  bispo da diocese de Yopougon.  
 

 

 .: BANCA DADOS :.  

Magistero - Mensagem do Santo Padre para o 44º Dia mundial das Comunicações Sociais (23/01/2010) 

O sacerdote e a pastoral no mundo digital: os novos media ao serviço da Palavra 

Queridos Irmãos e Irmãs, 

O tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais - "O sacerdote e a pastoral no mundo digital: os 
novos media ao serviço da Palavra" - insere-se perfeitamente no trajecto do Ano Sacerdotal e traz à ribalta 
a reflexão sobre um âmbito vasto e delicado da pastoral como é o da comunicação e do mundo digital, que 
oferece ao sacerdote novas possibilidades para exercer o seu serviço à Palavra e da Palavra. Os meios 
modernos de comunicação fazem parte, desde há muito tempo, dos instrumentos ordinários através dos 
quais as comunidades eclesiais se exprimem, entrando em contacto com o seu próprio território e 
estabelecendo, muito frequentemente, formas de diálogo mais abrangentes, mas a sua recente e incisiva 
difusão e a sua notável influência tornam cada vez mais importante e útil o seu uso no ministério sacerdotal. 

A tarefa primária do sacerdote é anunciar Cristo, Palavra de Deus encarnada, e comunicar a multiforme 
graça divina portadora de salvação mediante os sacramentos. Convocada pela Palavra, a Igreja coloca-se 
como sinal e instrumento da comunhão que Deus realiza com o homem e que todo o sacerdote é chamado 
a edificar n’Ele e com Ele. Aqui reside a altíssima dignidade e beleza da missão sacerdotal, na qual se 
concretiza de modo privilegiado aquilo que afirma o apóstolo Paulo: "Na verdade, a Escritura diz: "Todo 
aquele que acreditar no Senhor não será confundido". [...] Portanto, todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo. Mas como hão-de invocar Aquele em quem não acreditam? E como hão-de acreditar 
n’Aquele de quem não ouviram falar? E como hão-de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? E como 
hão-de pregar, se não forem enviados?" (Rm 10,11.13-15). 

Hoje, para dar respostas adequadas a estas questões no âmbito das grandes mudanças culturais, 
particularmente sentidas no mundo juvenil, tornaram-se um instrumento útil as vias de comunicação abertas 
pelas conquistas tecnológicas. De facto, pondo à nossa disposição meios que permitem uma capacidade de 
expressão praticamente ilimitada, o mundo digital abre perspectivas e concretizações notáveis ao 
incitamento paulino: "Ai de mim se não anunciar o Evangelho!" (1 Cor 9,16). Por conseguinte, com a sua 
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difusão, não só aumenta a responsabilidade do anúncio, mas esta torna-se também mais premente 
reclamando um compromisso mais motivado e eficaz. A este respeito, o sacerdote acaba por encontrar-se 
como que no limiar de uma "história nova", porque quanto mais intensas forem as relações criadas pelas 
modernas tecnologias e mais ampliadas forem as fronteiras pelo mundo digital, tanto mais será chamado o 
sacerdote a ocupar-se disso pastoralmente, multiplicando o seu empenho em colocar os media ao serviço 
da Palavra. 

Contudo, a divulgação dos "multimédia" e o diversificado "espectro de funções" da própria comunicação 
podem comportar o risco de uma utilização determinada principalmente pela mera exigência de marcar 
presença e de considerar erroneamente a internet apenas como um espaço a ser ocupado. Ora, aos 
presbíteros é pedida a capacidade de estarem presentes no mundo digital em constante fidelidade à 
mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel de animadores de comunidades, que hoje se 
exprimem cada vez mais frequentemente através das muitas "vozes" que surgem do mundo digital, e 
anunciar o Evangelho recorrendo não só aos media tradicionais, mas também ao contributo da nova 
geração de audiovisuais (fotografia, vídeo, animações, blogues, páginas internet) que representam ocasiões 
inéditas de diálogo e meios úteis inclusive para a evangelização e a catequese. 

Através dos meios modernos de comunicação, o sacerdote poderá dar a conhecer a vida da Igreja e ajudar 
os homens de hoje a descobrirem o rosto de Cristo, conjugando o uso oportuno e competente de tais meios 
- adquirido já no período de formação - com uma sólida preparação teológica e uma espiritualidade 
sacerdotal forte, alimentada pelo diálogo contínuo com o Senhor. No impacto com o mundo digital, mais do 
que a mão do operador dos media, o presbítero deve fazer transparecer o seu coração de consagrado, para 
dar uma alma não só ao seu serviço pastoral, mas também ao fluxo comunicativo ininterrupto da "rede". 

Também no mundo digital deve ficar patente que a amorosa atenção de Deus em Cristo por nós não é algo 
do passado nem uma teoria erudita, mas uma realidade absolutamente concreta e actual. De facto, a 
pastoral no mundo digital há-de conseguir mostrar, aos homens do nosso tempo e à humanidade 
desorientada de hoje, que "Deus está próximo, que, em Cristo, somos todos parte uns dos outros" [Bento 
XVI, Discurso à Cúria Romana na apresentação dos votos de Natal: "L’Osservatore Romano" (21-22 de 
Dezembro de 2009) pág. 6]. 

Quem melhor do que um homem de Deus poderá desenvolver e pôr em prática, mediante as próprias 
competências no âmbito dos novos meios digitais, uma pastoral que torne Deus vivo e actual na realidade 
de hoje e apresente a sabedoria religiosa do passado como riqueza donde haurir para se viver dignamente 
o tempo presente e construir adequadamente o futuro? A tarefa de quem opera, como consagrado, nos 
media é aplanar a estrada para novos encontros, assegurando sempre a qualidade do contacto humano e a 
atenção às pessoas e às suas verdadeiras necessidades espirituais; oferecendo, às pessoas que vivem 
nesta nossa era "digital", os sinais necessários para reconhecerem o Senhor; dando-lhes a oportunidade de 
se educarem para a expectativa e a esperança, abeirando-se da Palavra de Deus que salva e favorece o 
desenvolvimento humano integral. A Palavra poderá assim fazer-se ao largo no meio das numerosas 
encruzilhadas criadas pelo denso emaranhado das auto-estradas que sulcam o ciberespaço e afirmar o 
direito de cidadania de Deus em todas as épocas, a fim de que, através das novas formas de comunicação, 
Ele possa passar pelas ruas das cidades e deter-se no limiar das casas e dos corações, fazendo ouvir de 
novo a sua voz: "Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta, entrarei em 
sua casa, cearei com ele e ele comigo" (Ap 3, 20). 

Na Mensagem do ano passado para idêntica ocasião, encorajei os responsáveis pelos processos de 
comunicação a promoverem uma cultura que respeite a dignidade e o valor da pessoa humana. Este é um 
dos caminhos onde a Igreja é chamada a exercer uma "diaconia da cultura" no actual "continente digital". 
Com o Evangelho nas mãos e no coração, é preciso reafirmar que é tempo também de continuar a preparar 
caminhos que conduzam à Palavra de Deus, não descurando uma atenção particular por quem se encontra 
em condição de busca, mas antes procurando mantê-la desperta como primeiro passo para a 
evangelização. Efectivamente, uma pastoral no mundo digital é chamada a ter em conta também aqueles 
que não acreditam, caíram no desânimo e cultivam no coração desejos de absoluto e de verdades não 
caducas, dado que os novos meios permitem entrar em contacto com crentes de todas as religiões, com 
não-crentes e pessoas de todas as culturas. Do mesmo modo que o profeta Isaías chegou a imaginar uma 
casa de oração para todos os povos (cf. Is 56,7), não se poderá porventura prever que a internet possa dar 
espaço - como o "pátio dos gentios" do Templo de Jerusalém -também àqueles para quem Deus é ainda um 
desconhecido? 

O desenvolvimento das novas tecnologias e, na sua dimensão global, todo o mundo digital representam um 
grande recurso, tanto para a humanidade no seu todo como para o homem na singularidade do seu ser, e 
um estímulo para o confronto e o diálogo. Mas aquelas apresentam-se igualmente como uma grande 
oportunidade para os crentes. De facto nenhum caminho pode, nem deve, ser vedado a quem, em nome de 
Cristo ressuscitado, se empenha em tornar-se cada vez mais solidário com o homem. Por conseguinte e 
antes de mais nada, os novos media oferecem aos presbíteros perspectivas sempre novas e, pastoralmente, 



5 
 

ilimitadas, que os solicitam a valorizar a dimensão universal da Igreja para uma comunhão ampla e 
concreta; a ser no mundo de hoje testemunhas da vida sempre nova, gerada pela escuta do Evangelho de 
Jesus, o Filho eterno que veio ao nosso meio para nos salvar. Mas, é preciso não esquecer que a 
fecundidade do ministério sacerdotal deriva primariamente de Cristo encontrado e escutado na oração, 
anunciado com a pregação e o testemunho da vida, conhecido, amado e celebrado nos sacramentos 
sobretudo da Santíssima Eucaristia e da Reconciliação. 

A vós, queridos Sacerdotes, renovo o convite a que aproveiteis com sabedoria as singulares oportunidades 
oferecidas pela comunicação moderna. Que o Senhor vos torne apaixonados anunciadores da Boa Nova na 
"ágora" moderna criada pelos meios actuais de comunicação. 

Com estes votos, invoco sobre vós a protecção da Mãe de Deus e do Santo Cura d’Ars e, com afecto, 
concedo a cada um a Bênção Apostólica. 

Vaticano, 24 de Janeiro - dia de São Francisco de Sales - de 2010 

BENEDICTUS PP. XVI 
 

 
Comunicazione - Dar uma alma à presença nos novos media, Comentário à Mensagem pelo  DMCS 2010 
(26/01/2010) 

Dar uma alma à presença nos novos media: é o empenho que o papa Bento XVI pede ao sacerdote – e 
como conseqüência, a cada cristão – que faz-se ao largo entre as inumeráveis encruzilhadas do 
ciberespaço. Não basta estar presentes no mundo da comunicação, é necessária uma qualidade da 
presença, porque  o testemunho deve ser dado também quando se utiliza a variedade de teclados das 
funções que oferecem a possibilidade do anonimato e da camuflagem. Repropõe-se a necessidade de 
exercitar a caridade  da verdade: é a resposta ao débito que Dom Alberione – sacerdote com coração de 
verdadeiro apóstolo - sente em relação à humanidade do seu tempo e que cada apóstolo de hoje, na cultura 
da comunicação, deve fazer sua.  

A mensagem para o Dia Mundial das Comunicações sociais tem um alcance muito amplo. O papa tem a 
coragem de não fixar-se demais sobre os riscos – não obstante sejam por ele notados - e quer lançar o 
sacerdote além da soleira, para entrar nesta história nova, no amplo horizonte que se abre para a 
evangelização, um campo pastoral para criar relações e fazer correr a Palavra de salvação. Interessante a 
atenção proposta ao diálogo com aqueles que estão mais distantes de Deus: a rede, que anula qualquer 
distância, pode tornar o espaço profano,  antes do tempo, para mostrar o rosto de Cristo. 

 O desafio da evangelização nos novos media está nos provocando: como enfrentá-los? Antes de tudo com 
o encontro pessoal e comunitário com Cristo: oração e sacramentos; depois, com uma séria formação que 
dê bases teológicas seguras; por fim, não descurando as competências técnicas. Mas a cada um é deixada 
a criatividade de colher as oportunidades da moderna comunicação: e talvez, é bom dizer, não sozinhos, 
mas como comunidade, colocando em comum  as experiências de cada um, para amadurecer respostas de 
profissionalismo, capazes de entrar plenamente e em alto nível  na ágora moderna  criada pelos atuais 
meios de comunicação. 

Pe. Roberto Ponti, SSP 

 

.: MEDIATECA :.  
Galeria de Video - Redesenhamento das presenças FSP na Europa: Entrevista com David Sassoli, euro 
parlamentar  (19/01/2010) 

Galeria de Video - Redesenhamento das presenças FSP na Europa: Entrevista de padre Bartolomeo 
Sorge, sj (19/01/2010) 

Galeria de Audio - Redesenhamento das presenças FSP na Europa: Entrevista de Ir. Anna Caiazza, 
Conselheira geral fsp (Radio Vaticana - Allargare gli orizzonti)  (14/01/2010) 

 
Saudação da Redação de PaolineOnline 

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


