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.: NOTÍCIAS DO GOVERNO :.  
Italy : Superiora general - Quaresma 2010 (11/01/2010)  

 

.: NOTÍCIAS :.  
Italy: “Uma Luz para nosso caminho”(19/02/2010)  

Para lembrar o aniversário de nascimento da Primeira Mestra Tecla Merlo (20 de 
fevereiro de 1894) foi lançado o livro “Uma luz para o nosso caminho”. 
Trata-se da publicação das notas pessoais que Mestra Tecla redigiu de dezembro de 
1926 a junho de 1928. O texto, analisado pelas participantes do Seminário de 
Hermenêutica, ocorrido na Casa Geral no ano passado, quer ser um convite a espelhar-
nos na vida de nossa caríssima Primeira Mestra, respondendo às contínuas exortações 
do nosso Fundador:  “Cada Filha de São Paulo se espelhe na vida e na virtude da Mãe e 
Primeira Mestra Tecla, imitando-a... Ela foi dócil instrumento nas mãos de Deus”. 
Essas notas espirituais testemunham o caminho perseverante de M. Tecla, no empenho 

de extirpar, gradualmente,  qualquer confiança em si para “lançar-se totalmente na misericórdia de Deus”,  e 
o seu constante empenho nos caminhos da santidade, condição única e essencial para a eficácia da 
evangelização realizada com os meios de comunicação social. 

 
United States : E-book: um instrumento potente para responder às necessidades do mundo 
(18/02/2010)  

Depois do terremoto do Haiti, muitas pessoas procuraram as livrarias das Filhas de São 
Paulo para buscar uma resposta para tanta dor.  
Uma semana após o sismo, as irmãs decidiram fazer um livro on-line gratuito, intitulado: 
“Um mundo de joelhos”.  
O e-book consultável nos media Paulinas e nos sites associados, foi publicado também 
nas três diversas páginas Facebook das Paulinas dos Estados Unidos, com as quais se 
conectaram imediatamente mais de 8.000 pessoas. Na semana seguinte à inserção on-
line do livro, sites católicos, como Zenit e CNR, além de muitos blogs importantes dos 
Estados Unidos, inseriram a notícia em suas páginas. Isso favoreceu a publicação de 

mais de 8.000 artigos, a leitura de 20.000 páginas, e cerca de 350 download do livro. 
 
 
Macau : Semana pela Unidade dos Cristãos (16/02/2010)  
 

No dia 30 de janeiro, a diocese de Macau celebrou a Semana pela Unidade dos 
Cristãos. A oração, presidida por dom Jose Lai Hung-seng, bispo de Macau, foi 
realizada na catedral, com ajuda de várias personalidades religiosas provenientes 
das diversas Igrejas cristãs, e uma grande participação de jovens e adultos.  
Durante o encontro, as Filhas de São Paulo presentes na diocese com a única 
livraria católica, foram convidadas a preparar uma mostra de livros em chinês, 
português e inglês. Esse importante momento de oração foi também a oportunidade 

para tornar conhecida a todos os participantes, a missão paulina na Igreja e no mundo. 
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Poland : Encontro com a amiga do Papa Wojtyla (16/02/2010)  

Na livraria das Filhas de São Paulo de Lublin, a doutora Wanda Poltawska, 
psiquiatra e amiga de João Paulo II, apresentou e autografou o seu livro Beskidzkie 
rekolekcje  (Diário de uma amizade, Edições S. Paulo). Esse livro, que reúne toda a 
correspondência  que manteve com Karol Wojtyla, é o seu jornal da alma.  
As cartas recordam o período do trabalho pastoral de dom Wojtyla com os 
estudantes em Cracóvia, entre os quais estava também Wanda, até os últimos anos 

do pontificado do Papa polonês. A doutora Poltawska falou às pessoas reunidas na livraria sobre os 
tesouros da vida: amor, honra, sacrifício e doação aos outros. Apresentou também a sua biografia dos 
tempos da guerra mundial, Tenho medo dos sonhos, na qual relata o empenho da resistência polonesa e, 
sucessivamente, a triste experiência no campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. 
O encontro, que suscitou muito interesse e reuniu inúmeras pessoas, foi realizado na livraria Paulinas, por 
ocasião da entrega a  Wanda Poltawska do título de ‘cidadã honorária’ de Lublin. Um reconhecimento 
importante a essa mulher extraordinária, que conta entre seus prêmios mais prestigiosos também a 
medalha "Pro Ecclesia et Pontifice". 
 
 
Macau : Semana pela Unidade dos Cristãos (16/02/2010)  

No dia 30 de janeiro, a diocese de Macau celebrou a Semana pela Unidade dos 
Cristãos. A oração, presidida por dom Jose Lai Hung-seng, bispo de Macau, foi 
realizada na catedral, com ajuda de várias personalidades religiosas provenientes 
das diversas Igrejas cristãs, e uma grande participação de jovens e adultos.  
Durante o encontro, as Filhas de São Paulo presentes na diocese com a única 
livraria católica, foram convidadas a preparar uma mostra de livros em chinês, 

português e inglês. Esse importante momento de oração foi também a oportunidade para tornar conhecida a 
todos os participantes, a missão paulina na Igreja e no mundo. 

 
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) : Viagem missionária a Burkina Faso (16/02/2010)  

Sobre as asas do vento novo do “Redesenhar as presenças”, as Filhas de São Paulo 
de Abidjan fizeram uma viagem missionária a Burkina Faso com um duplo objetivo: de 
tornar conhecida a produção Paulinas e apresentar o Carisma aos jovens daquela 
terra. Uma viagem importante, para alargar os horizontes da missão, realizada com a 
participação de toda a comunidade que é pequena (5 pessoas, das quais duas 
estudantes), mas assumiram o empenho  com grande entusiasmo. A primeira etapa 
desse itinerário apostólico foi a cidade de Bobo-Dioulasso, com uma exposição no 

seminário e aos bispos reunidos para sua assembléia anual. Sucessivamente na capital, uma irmã manteve 
aberta por três semanas uma livraria no centro de Ouagadougou, enquanto a outra missionária continuou sua 
viagem pela diocese de Fada para encontrar grupos de jovens em busca de vocações. 

 
Italy : Recordamos com reconhecimento o cônego Fiorino Triverio (16/02/2010)  

Voltou à casa do Pai o cônego Fiorino Triverio da Diocese de Alba. Havia conhecido e 
estimava muito dom Alberione. O cônego Triverio, com paterna cordialidade, sempre 
acolhia os vários grupos de peregrinos e peregrinas da Família Paulina.  
O seu testemunho e a sua alegria em mostrar os lugares onde dom Alberione havia 
vivido como seminarista e como diretor espiritual faziam retroceder no tempo e 
saborear os valores que fundamentaram a nossa espiritualidade apostólica.  

Nós o recordamos com muito reconhecimento e gratidão. 
 
 
Italy : 5 de fevereiro de 2010 - Um dia de oração pelo Haiti, recordando Mestra Tecla (03/02/2010) 

Ir. M. Antonieta Bruscato, superiora geral das fsp, escreve a todas as Filhas de São Paulo 
do mundo, pedindo orações pelo Haiti no aniversário de morte da Ven. Mestra Tecla 
Merlo. “Muitas vezes, neste dias, Bento XVI convidou para “rezar” pelo povo haitiano, além 
de “ajudar”. Por isso, convido-as a dedicar o dia 5 de fevereiro a uma intensa oração ‘EM 
COMPANHIA DE MESTRA TECLA’. […]. Penso que a melhor forma de recordar Mestra 
Tecla seja a de rezar com ela pelos mortos do Haiti, pelos sobreviventes, por todas as 
pessoas de boa vontade que se empenharão pela reconstrução e renascimento do país. 
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Essa oração poderá ser feita não apenas pessoal e comunitariamente, mas também envolvendo os nossos 
colaboradores leigos e as pessoas que entrarão, no dia 5 de fevereiro, nos nossos centros de apostolado.   
[…]. Nós sabemos que sua intercessão é potente!” 
 

Peru : Às Filhas de São Paulo, o prêmio da Conferência Episcopal Peruana (01/02/2010) 

Por ocasião dos 50 anos de presença das Filhas de São Paulo no Peru, a 
Conferência Episcopal Peruana reconheceu com o prêmio "Medalha de São Toríbio 
de Mogrovejo", o precioso serviço pastoral desenvolvido naquela terra por tantas 
irmãs que, no decurso desses anos, encarnaram generosamente o carisma paulino.  
O prêmio "Medalha de São Toribio de Mogrovejo", instituído pela Conferência 
Episcopal Peruana, em janeiro de 2002, premia as pessoas ou Instituições que se 
destacam no serviço à Igreja  e aos irmãos.  

 

Italy: “Corro em direção à meta…” – Preparação à profissão perpétua (01/02/2010)  

O período de preparação aos votos perpétuos reuniu três grupos de junioristas em 
alguns países: Brasil, Coréia e, em Roma, o grupo internacional. Também se o 
caminho nestes anos foi diferente para cada uma, a meta é comum a todas: 
consagrar-se por toda a vida ao Senhor, entre as Filhas de São Paulo.  
Augúrio e coragem! “O Senhor nos dá  imensamente mais do que aquilo que nós 
lhe damos” (Ven. Tecla Merlo). 

 
 

.: ORAÇÕES:. 

Tempi ligurgici - 2º domingo da Quaresma 
Tempi ligurgici - 1º domingo da Quaresma 
 

 .: BANCA DADOS :.  

Comunicazione - Dar novo impulso ao pensamento, à missão e à vida - Sr M. Agnes Quaglini, fsp (05/02/2010) 

Os recursos para “cultivar” a cultura   

Uma pesquisa empírica, feita em algumas livrarias de prestígio, não claramente identificadas, 
destaca que, sobre dez livros difundidos, dois são E - book. Os dados se referem a uma produção 
prevalentemente de língua inglesa, mas são significativos para entender o crescimento do digital, o qual 
abre estradas sempre mais amplas, mas também para reconhecer o espaço que continua a ter o produto 
cartáceo. E’ fácil, hoje, encontrar aficionados e também fanáticos do digital e os que denigrem os produtos 
cartáceos, que marcaram e ainda marcam a nossa história. Ambos devem ser valorizados, e o serão por 
muito tempo ainda.  

As conquistas da informática, como toda conquista humana, são acolhidas como dom de Deus, 
novidade de Deus e novidade do homem, sempre em busca daquilo que pode exaltar e ampliar as suas 
possibilidades de conhecimento e crescimento integral. Mas estamos longe, ainda, de poder considerar 
concluída a era do livro e dos produtos afins. Pode ser que isso jamais ocorra. 

Ao mundo do livro está ligada a nossa cultura: a do passado e a que vivemos. À diferença do 
produto informático um pouco etéreo, impalpável e fugaz, o livro tem uma consistência que o torna 
diferente. Se percorrermos suas páginas com interesse, assinalando as margens e parágrafos mais 
significativos para nós, e colocado,sobre a nossa estante, parece convidar-nos a procurar, sempre de novo, 
aquilo que já nos comunicou, pois continua a ser nosso amigo. Muitas vezes, é difícil separar-nos dos livros 
que preencheram importantes horas de nossa vida. E novos livros nos convidam a construir juntos 
caminhos novos de conhecimento e de cultura. 

O interesse pela cultura  

Pergunto-me, porém, se em alguns segmentos da nossa sociedade (e também das nossas 
comunidades) não se tenha enfraquecido o interesse pela cultura, como desenvolvimento do conhecimento, 
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de experiências e de interesse para novos impulsos ao pensamento, à missão e à vida. Há, ainda, suficiente 
interesse pelos livros e pelas revistas, ao menos por aqueles que escolhemos como companheiros dos 
nossos dias? As revistas são instrumentos importantes de atualização e de cultura. 

 A informática, na qual muitos de nós nos refugiamos, é uma nova e importante chance, um 
instrumento de cultura que devemos valorizar sempre mais, com inteligência e particular capacidade de 
discernimento. Mas ela não nos dispensa do esforço de conjugar, de forma sapiente, a riqueza do passado 
e as formas velhas e novas, para conhecer e viver a realidade do presente e projetar-nos, com coragem, 
lucidez e esperança para o futuro. É preciso estar presentes, neste novo mundo, nesta era da comunicação, 
com senso de respeito, de gratidão, de empenho em viver o nosso tempo e a valorizar ao máximo as 
oportunidades que nos são oferecidas. Hoje nos é pedido um pouco mais de empenho, um crescimento 
mais rápido, porque o tempo passa e tudo muda ao nosso redor, com um  ritmo alucinante. Precisamos 
conquistar novos conhecimentos, novas experiências em todos os âmbitos e dimensões da vida.  

Cada uma de nós – e é a Igreja quem o diz e o pede à nossa vocação específica  – é chamada a 
redescobrir, não só, a repropor a criatividade e a santidade dos nossos fundadores com coragem e 
criatividade sempre novas. Precisamos acolher os novos questionamentos e buscar novas respostas, para 
poder ser apóstolas eficazes.  

O Bem-aventurado Tiago Alberione, fundador da Família Paulina, falando do estudo e da cultura, 
estimulava para um crescimento contínuo e nos dizia: “Para o máximo rendimento nos estudos, ter sempre 
presente o pacto estabelecido no Segredo de êxito”1

O sentido da “estudiosidade”  

. Com isso, queria sublinhar a importância da fé que 
está na base de qualquer empenho nosso. E queria reavivar, em cada um de seus filhos e filhas, a 
confiança de que Deus podia multiplicar os frutos de todo esforço para melhorar a vida e o apostolado. Ao 
mesmo tempo, insistia para que fossem valorizados “todos os meios para crescer no conhecimento das 
ciências, da espiritualidade, do apostolado”.  

O nosso Fundador repetia muitas vezes que era preciso “aprender de tudo e de todos” e que o 
estudo não termina nas salas de aula, mas continua por toda a vida. Por isso, ele cunhou o termo novo 
“estudiosidade”, com o qual entendia o esforço constante para o aprendizado de noções novas, utilizando 
livros e revistas e outros meios escolhidos com espírito de discernimento, e solicitava para a conquista da 
capacidade concreta, mediante o exercício nos vários campos da atividade apostólica, da arte e da técnica. 
Não deixava de recomendar, também, a escuta, a observação, a reflexão pessoal, e partilhava suas 
próprias experiências e a de outros para atualizar-se.   

“As Filhas de São Paulo têm um empenho bem alto”, recordava o Fundador. O estudo, a 
atualização, o cuidado em desenvolver o pensamento estão na natureza de sua vocação. “O Instituto é de 
natureza docente, ou seja, tem a missão de ensinar e, para ensinar, tem necessidade de cultura e 
preparação adequadas e constante atualização. Estudando, a alma se ilumina e são abertos horizontes 
sempre novos.”2

Para viver a estudiosidade paulina, tão inculcada por Dom Alberione, propomos  um pequeno 
Projeto de vida, que supera o empenho episódico e requer: 

 

- uma autêntica e empenhativa vontade para um caminho de crescimento e de maturação na fé, 
esperança e caridade, na configuração a Cristo, no seu seguimento; 

- uma corajosa dinâmica de libertação dos vários condicionamentos que podem impedir esse 
caminho e, portanto, um processo de conversão contínua;  

- uma procura assídua, valorizando os vários instrumentos e subsídios que nos são oferecidos, 
para melhorar a si mesma e conquistar visões sempre mais abertas, conhecimentos mais vastos sobre 
todos os âmbitos que se referem à vida, à espiritualidade, à cultura e à missão, sem rupturas, a fim de que 
as várias dimensões da nossa vida paulina não se sobreponham umas às outras, porque não existe uma 
antes da outra, todas devem integrar-se e formar um todo: isto é, a vida paulina.  

- uma assimilação ininterrupta das experiências nossas e dos outros, para que o nosso não seja 
um viver em vão, mas um acumular tesouros de vida que nos ajudam a progredir (e para isso podem 
contribuir também experiências negativas); 
                                                           
1 A oração do Pacto ou Segredo de êxito faz parte do patrimônio precioso que a Família Paulina herdou do Fundador, 
Dom Tiago Alberione. Uniram-se nesse mesmo espírito, as várias gerações paulinas que se sucederam na história. O 
fundador guia através dos caminhos de Deus, sempre imperscrutáveis, com a confiança de Abraão, de Maria, de Paulo. 
A graça da vocação e do apostolado é confiada a nós: debilíssimos, ignorantes, incapazes e insuficientes em tudo, a fim 
de que habite em nós a potência de Deus (Cf 2Cor 12,9). 
2 Cfr. CVV, circular 66, outubro de 1937; FSP47, agosto, pp. 466ss. 



5 
 

- uma disponibilidade à mudança que ocorre no mundo e na nossa Congregação, não sem a ação 
inovadora do Espírito, e nos ajuda a cumprir o profundo trabalho de atualização da preciosa herança 
espiritual e apostólica deixada pelo Fundador (Cfr. os subsídios: A estudiosidade paulina, hoje, e Novos 
percursos para a estudiosidade paulina. Encontram-se no “Banco de dados ” do Site www.paoline.org na 
categoria “Comunicação”). 

A estudiosidade é, portanto, vontade de progredir, de amadurecer, de aprofundar, de dar-se conta 
das coisas velhas e novas, de ver sempre mais claro na vida, de lançar novas luzes nas motivações 
profundas das nossas escolhas, para poder crescer e agir com entusiasmo sempre renovado. 

Cultura e comunicação   

Não é preciso demonstrar a estreita relação existente entre a cultura e a comunicação. Isso já 
existe, quando procuram voar alto, como numa interdependência. Na medida em que ocorreram e foram 
integradas no curso da história humana, cultura e comunicação têm entre si um relacionamento inseparável. 
Para isso concorreram fatores fundamentais da cultura: língua e técnica, modelos especiais e experiências. 
Pode-se dizer que a cultura é uma função global da vida da pessoa e abraça todo gênero de atividade em 
que o homem e a mulher se expressam.  

A cultura é sinal, é linguagem, é recordação do passado, é ânsia do presente, é profecia do futuro. 
A cultura é vida de relações, é procura de encontro e de comunicação. Não há cultura sem comunicação. 
Poder-se-ia dizer que os velhos e novos mídia se tornaram, hoje, o lugar principal onde se cria cultura, 
antes, segundo alguns estudiosos, eles são como a celebração da cultura popular e os difusores das novas 
formas de pensamento e de vida.  

Ao longo dos séculos, as culturas foram qualificadas não apenas por aquilo que expressaram, mas 
pelo modo com o qual a transmitiram. Hoje, o fenômeno da comunicação atingiu modalidades impensáveis, 
um poder de envolvimento e uma intensidade capaz  de influenciar mais que no passado sobre a 
consistência e a educação aos valores, mas também aos contra-valores veiculados na mídia. 

O comunicador que vive a própria fé e a própria vocação é instintivamente  impelido para a verdade, 
a bondade e a beleza. Ele constrói cultura e transmite cultura através dos sinais do mundo: os impressos na 
natureza e os construídos pelos homens, pelas suas tradições, pela sua procura assídua e testemunho. Ele 
busca novas epifanias, novos impulsos para o pensamento humano e cristão alcançando-os através de 
suas reflexões e de várias fontes. Cultiva a própria cultura e se confronta com as demais, porque é 
importante chegar ao confronto, ao entendimento dos diversos modos de viver e de pensar, respeitando as 
diversidades, em um autêntico  pluralismo que aceita não só as diferenças, mas é garantia de diálogo 
construtivo e fecundo.  

Tudo isso nos estimula a ser “cultivador”, amantes da cultura, para a totalidade da nossa vida 
pessoal e para responder sempre de modo adequado às interpelações do mundo, na nossa específica 
vocação paulina. Em síntese: para dar impulso ao pensamento, à missão e à vida. 

 

http://www.paoline.org/�
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.: AGENDA DO GOVERNO GERAL :.  

 
 

 
 

10-15 marzo 2010 
 
 

Mosca 
 
 

Visita finalizzata 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Caiazza 

 
 
 

16-20 marzo 
 
 

Germania 
 
 

Visita finalizzata 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 

 
 

21-25 marzo 
 
 

Praga 
 
 

Visita fraterna 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Maria Parenzan 

 
 
 

31 marzo – 4 aprile 
 
 

Spagna 
 
 

Incontro di delegazione 

 
 

sr. Anna Caiazza 
 

 
 

8 aprile – 8 maggio 
 
 

Messico 
 
 

Visita fraterna 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
 

 
 

8-16 aprile 
 
 

Canada/Québec 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Anna Caiazza 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 
 

17 aprile – 8 maggio 
 
 

Messico 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Anna Caiazza 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 
 

8-28 aprile 
 
 

Argentina, UR, PA 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Anna Maria Parenzan 

 
 
 

29 aprile – 8 maggio 
 
 

Perù, Bolivia 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Anna Maria Parenzan 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Saudação da Redação de PaolineOnline 
 

 

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


