Atualização do site www.paoline.org

N. 22 – 31/03/2010

.: NOTÍCIAS DO GOVERNO :.
Italy : Interview a Ir. Maria Kimani (05/03/2010)
Ir. Maria Kimani é superiora delegada da África Or. - Nigéria - Zâmbia - Sudão. A
Delegação, de 1° a 28 de fevereiro de 2010 recebeu a “visita fraterna” da superiora geral,
ir. M. Antonieta Bruscato, e das conselheiras gerais ir. Anna Maria Parenzan e ir. Anna
Caiazza.
Ir. Maria Kimani nos fala da presença das Paulinas naquela localidade africana e dos
desafios que a missão paulina enfrenta.
Ir. Maria, pode dar-nos uma breve informação sobre a Delegação?
A Delegação é formada por seis países: Quênia, Nigéria, Sudão, Tanzânia, Uganda e
Zâmbia, uma vasta área geográfica que lhe confere uma variada beleza social e cultural. Em cada nação há
apenas uma comunidade, com exceção da Nigéria onde estamos presentes com duas comunidades.
Ao todo somos: 52 irmãs, 7 noviças, 8 pré-noviças e 12 pré-postulantes.
A Delegação é apostolicamente muito ativa e dinâmica. As principais atividades apostólicas são: o editorial
livros e audiovisuais, internet, a agência de distribuição, as livrarias, a difusão itinerante, a pastoral
vocacional.
A missão paulina é bem acolhida em cada uma das nações em que estamos. A Igreja espera de nós maior
ajuda na sua ação pastoral. No entanto, não temos pessoal suficiente para atender aos seus pedidos.
O Senhor está nos abençoando com boas vocações, pelas quais lhe somos imensamente agradecidas,
porque isso é sinal de que ele deseja que o carisma paulino se enraíze na África.
Quais são os principais desafios para a missão paulina, hoje, nesses países?
O campo em que desenvolvemos nossa missão é amplo, mas desejamos atingir outros países para levar o
anúncio do Evangelho. No momento, porém, isso não é possível, porque devemos consolidar as
comunidades existentes aumentando o número de membros.
Vivemos e trabalhamos em meio a pessoas muito pobres, devido às situações sociais, políticas e
econômicas. E é um desafio para nós considerar essa realidade, de maneira a poder atingir realmente a
todos.
Você acalenta algum sonho para o futuro?
Sonho em ter Filhas de São Paulo corajosas, santas, inflamadas de paixão missionária como o seu “Pai”, e
que sejam “luz e sal da terra” para o povo de Deus no mundo de hoje.
E sonho que o Senhor continue a enviar-nos vocações, pois a vinha é grande e há lugar para aqueles que
ouvem a voz do seu chamado.
Que frutos vocês esperam dessa visita fraterna?
Espero que a alegria vivida por todas nós nestes dias de visita fraterna possa continuar e motivar-nos a
aprofundar o nosso sentido de pertença à Delegação, à Congregação e à Igreja, para a maior glória de
Deus.
Seguramente, a visita fez amadurecer no coração de cada irmã a consciência da própria responsabilidade
de levar Cristo aos outros através dos meios de comunicação social e também de encontrar novas
modalidades de anúncio.
Além disso, estou certa de que da visita fraterna brotará um renovado empenho de todas para a animação
vocacional, esforço que nos foi recomendado, pois é “a prioridade das prioridades”.
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.: NOTÍCIAS :.
Mexico : A promessa de dois novos cooperadores Paulinos (29/03/2010)
As Filhas de São Paulo do México continuam o seu empenho de formação e apoio
aos Cooperadores paulinos. Há alguns dias, na conclusão do período formativo,
aderiram à Associação dois novos Cooperadores: a senhora Regina Maria Aburto
Martinez e o senhor Edgardo Barreda Valenzuela.
O conteúdo da formação é baseado no aprofundamento do Carisma paulino e na
capacidade de assimilação de cada um, bem como das necessidades locais.

Czech Republic : Apontamentos de um pároco (in)capaz (29/03/2010)
Para o ano sacerdotal, a editora Paulínky deu sua contribuição, além de outras
publicações, através do livro do Padre Benedikt (Bento) ofm, procurado guia
espiritual, que oferece o testemunho de sua vida, através de seu diário pessoal
editado com o título: Zápisky (ne) zkušeného faráre (Apontamentos de um pároco
(in)capaz).
Esses apontamentos foram escritos no tempo do comunismo, quando padre Benedikt
exercitava o ministério como sacerdote da Igreja do silêncio e, depois, quando obteve novamente a
autorização para exercer o ministério, mas sempre sob o estrito controle da policia estatal. Trata-se de
notas íntimas de sua vida, sem esconder as dificuldades. Na sua vivência cotidiana, o autor ressalta a
confiança, a simplicidade, a fidelidade e o amor ao próximo e também àqueles que o perseguiam.
O lançamento do novo livro suscitou um grande interesse, pois estiveram presentes mais de 200 pessoas.
Algumas páginas escolhidas do livro foram lidas pelo famoso ator cristão R. Kviz , acompanhadas pela
música executada pelos Durtovi, um casal de jovens músicos. O último trecho foi lido pelo próprio autor, que
depois autografou os livros.
Padre Benedikt já tinha publicado com a editora Paulínky um livro sobre a Eucaristia. Uma colaboração que
ressalta o relacionamento fraterno recíproco, também com a comunidade franciscana de Praga. Com
grande generosidade, esses padres ofereceram às Filhas de São Paulo um local para uma nova livraria.
“Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho” – Primeira profissão religiosa entre as Filhas de São
Paulo (27/03/2010)
O Carisma paulino continua a suscitar no coração de tantas jovens um forte apelo a
“Viver e anunciar Cristo no mundo da comunicação” . Alegramo-nos com as Filhas de
São Paulo dos Estados Unidos e da Índia pelo dom de novas professas, e pedimos
por elas a graça da perseverança e o entusiasmo para viver em plenitude a vocação
paulina.

United States : Um documentário sobre o Bem-aventurado Tiago Alberione (26/03/2010)
O governo provincial das Filhas de São Paulo dos Estados Unidos preparou o script
para um documentário sobre a vida do fundador da Família Paulina: o Bem-aventurado
Tiago Alberione.
O filme será produzido pelas Filhas de São Paulo, em parceria com a Spirit Juice
Studios, uma nova casa de produção com sede em Chicago, que tem como objetivo
filmes catequéticos-religiosos. Foi feito um vídeo de apresentação de todo o projeto,
com a duração de 3 minutos, pensado para a promoção e o lançamento do próprio documentário.
De fato, este “trailer” quer introduzir e sensibilizar o espectador para a mensagem do filme. A produção final
está prevista para o ano de 2014, centenário da fundação da Família Paulina.
Para outras informações sobre o projeto, é possível consultar o site:www.alberionefilm.com
O trailer do filme pode ser encontrado na página web:www.pauline.org/FilmProduction/tabid/400/Default.aspx.
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Japan : Festival dos filmes de Madre Teresa (25/03/2010)
Por ocasião do centenário do nascimento de Madre Teresa (2010), as Filhas de São Paulo,
em colaboração com a produtora Fieldworks, organizaram um evento comemorativo: o
Festival dos filmes de Madre Teresa.
Foram apresentados sete filmes sobre ela, dos quais, três documentários: Madre Teresa e
o seu mundo, Oração de Madre Teresa: a vida é amor, Viver com Madre Teresa, projetado
e realizado pelas Filhas de São Paulo do Japão. Dada a grande receptividade por parte do
público, o evento foi prolongado de 19 de março a 11 de abril. Os filmes e o festival,
financiados pelo Ministério da Educação e pela Signis Japan, foram patrocinados pela
Conferência Episcopal Japonesa e pela Diocese de Tóquio.
United Kingdom : Traços do Divino: A arte e a inspiração (17/03/2010)
Ir. Gemma Simmonds, da Congregação de Jesus, docente de teologia pastoral e
espiritualidade no Heythrop College, na Universidade de Londres, partindo das imagens e
das meditações do Traços do Divino: A arte e a inspiração de Sieger Koder, publicado
pelas Paulinas Livros e Mídia-UK, apresentou uma reflexão quaresmal na paróquia da
Sagrada Família em Langley, no Reino Unido.
O seu contributo salientou como o tempo quaresmal é o momento favorável para a
oração e o silêncio, ilustrando a função da Escritura na vida diária e ressaltando a
profunda consciência do mistério anunciado.
Os participantes expressaram sua gratidão às Filhas de São Paulo pela sua missão e pela colaboração ao
crescimento espiritual das pessoas, através do empenho na Mídia e na organização de conferências e
retiros.
Congo R. D. : Kinshasa, redesenho e pastoral vocacional (13/03/2010)
Partindo do encontro de Nairobi sobre o processo do redesenho das presenças das
Filhas de São Paulo na África-Madagascar, a delegação da R.D. Congo-Costa do
Marfim, assumiu como uma das linhas prioritárias «a pastoral vocacional». Este
grande sonho, de melhorar a pastoral vocacional, reuniu em Kinshasa, sede da
delegação, as superioras, as formadores e as responsáveis pela pastoral vocacional.
Elas tiveram uma semana de reflexão, de trabalhos em grupos e em assembleia, para
traçar as novas linhas comuns para uma pastoral vocacional de proximidade e de abertura ao mundo
fascinante dos jovens de hoje.
Esse projeto foi adotado com alegria por todas as irmãs. Desejamos-lhe uma pastoral vocacional
abençoada e frutuosa, com a confiança em Cristo, dono da messe, que não cessa de chamar operários
para sua messe.

United States : Ir. Rose Pacatte recebe o Prêmio CIMA 2010 (11/03/2010)
A Associação católicos nos Mídia (CIMA), na 17ª edição do prêmio anual, concedeu a ir.
Rose Pacatte, Filha de São Paulo, o Prêmio CIMA 2010.
"O conselho de administração CIMA premia ir Rose Pacatte, pelo seu papel de
leadership no mundo da mídia, pelo seu empenho pela alfabetização e pela sua
apaixonada defesa dos projetos multimídias, que iluminam a complexidade e os desafios
da condição humana e reconhece, também, o contributo significativo de ir. Rose como
autora, jornalista, apresentadora e crítica cinematográfica, bem como pelo seu
incansável empenho como relatora católica em alguns dos mais importantes júris de
festivais de filmes, entre eles o de Toronto, Veneza e Berlim”.
Os prêmios CIMA nasceram em 1992, com a finalidade de “reconhecer e promover pessoas, filmes e
programas televisivos que elevam o espírito e ajudam a entender o significado de ser parte da família
humana”.
Ir Rose Pacatte, diretora do Centro Studi Paoline Media (PCM), interessou-se pela mídia e pela editoria de
cinema desde seu ingresso entre as Filhas de São Paulo, há mais de 40 anos. Trabalhou em júris
ecumênicos e católicos nas Mostras de Veneza, Locarno e Berlim Film Festival. Em 2008, foi presidente do
júri SIGNIS em Veneza. Desde 2000, ir. Rose é co-diretora do National Film Retreat, deu aulas sobre
cinema e espiritualidade na LMU, Saddleback College e na Universidade de Daytona. As nossas felicitações
mais efusivas a ir. Rose.
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Brazil: 2010 - Ano de ouro de Paulinas COMEP (09/03/2010)
A celebração na Basílica de Aparecida, no dia 6 de março, marca o início das
festividades pelos 50 anos da gravadora Paulinas-COMEP. Nascida em março de 1960,
como Paulinas Records, veio à luz em um miniestúdio na casa das Paulinas em
Curitiba, sendo transferida, depois, para São Paulo onde, em 1984, adotou a marca
Paulinas-COMEP. A etiqueta discográfica, com suas edições musicais, possui um dos
estúdios mais modernos e sofisticados da capital de São Paulo. Hoje, são mais de 550
os títulos do catálogo. Sua história está intimamente ligada à história da música popular
no Brasil e na América Latina.
O primeiro artista de Paulinas-COMEP é padre Zezinho, SCJ, com mais de 3,5 milhões de discos vendidos.
Em 50 anos de atividade, porém, foram muitíssimos os compositores e intérpretes que com ela
colaboraram. Nos últimos dez anos foram lançados muitos jovens talentos e grupos musicais.
A produção e a oferta on-line de Paulinas-COMEP é orientada principalmente à formação catequética e ao
canto litúrgico. Todavia, não faltam propostas para os apaixonados por músicas populares e instrumentais.
Empenhada em renovar o repertório no estilo e na busca de um público sempre mais jovem, PaulinasCOMEP, abriu, desde 2007, as portas ao pop rock. Felicitações a todo o staff de Paulinas-COMEP!

Singapore: Semana da sensibilização católica (03/03/2010)
Durante duas semanas, Singapura acolheu, em duas de suas universidades: a
Varsities-Nanyang Technological University e a National University, o programa
anual de sensibilização católica. Todos os anos esse evento possibilita um encontro
mais próximo com as pessoas do lugar, sobretudo os jovens e as mulheres.
As conferências são centradas sobre questões de relevada importância como:
aborto, eutanásia, homossexualismo. Além disso, são realizados seminários de
formação sobre Liturgia e sobre o uso dos objetos e das vestes sacras. A presença das Filhas de São Paulo
no evento, além de favorecer a partilha da própria missão e a difusão dos produtos Paulinas, permitiu-lhes a
abertura ao diálogo interreligioso, através de encontros positivos com pessoas de outras religiões.
Chile: Um testemunho de Santiago (05/03/2010)
Recebemos e enviamos as notícias advindas do Chile, onde as Filhas de São Paulo
estão presentes em Santiago, Concepcion, Valparaiso, Antofagasta. Unamo-nos,
solidárias e em oração, à dor daquele povo atingido pelo terremoto e pelo tsunami.
“… Não pudemos nos comunicar antes, pela falta de energia elétrica e de linhas
telefônicas, também de celulares. As notícias que vocês receberam através dos
jornais e da TV se aproximam muito da realidade. Mas ainda não sabemos
exatamente o tamanho do desastre causado pelo terremoto e as consequências do tsunami, pela
impossibilidade de chegar aos lugares atingidos na imensa costa chilena, no Pacífico. Em alguns lugares,
como a Ilha da Páscoa e Juan Fernández, as ondas atingiram 15 metros. Até agora, foram contabilizados
mais de 700 mortos, mas a lista deve ser bem maior, pelos que procuram a costa que, neste tempo, abriga
muitas pessoas de férias. Incalculável o número dos desaparecidos. O transporte aéreo está suspenso,
como também o público. Os supermercados estão fechados por causa dos saques. Não há combustível.
Em algumas cidades a eletricidade não foi restaurada para evitar incêndios e pela destruição das linhas
elétricas. Não há explicação para a demora e a lentidão burocrática em socorrer as pessoas, e não se
compreende porque se espera tanto para liberar o exército a fim de manter a segurança e os serviços de
ajuda humanitária. Tudo acontece muito lentamente.
Este terremoto é um dos mais fortes dos últimos 50 anos. O medo é grande: para as irmãs que já viveram
experiências semelhantes e para aquelas que agora a experimentam. Três minutos intermináveis, com a
casa balançando tremendamente. Uma experiência indescritível. Em Santiago vive a maioria das irmãs
mais velhas, que já tiveram a experiência de terremotos. Ao medo se juntou o temor pelo que acontecera
aos seus familiares, com os quais não era possível contatar pela interrupção das linhas telefônicas.
Diversas irmãs são oriundas das regiões mais atingidas. Duas se encontram em férias com a família e, até
hoje, não conseguimos nos comunicar com nenhuma delas. As trepidações de assentamento das placas
acontecem, em média, a cada dez minutos, por isso vivemos em constante tensão. Ontem ocorreram mais
de cem. Sabemos que essa situação durará ao menos dois meses. Estamos rezando muito juntas. Estamos
nas mãos do Senhor. Obrigada a todas pela oração e pela lembrança”.
ir. Iris L. Pontim
Superiora delegada do Chile
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Spain: Valadolid - II Semana do Cinema Espiritual (04/03/2010)
De 1º a 5 de março se celebra em Valadolid a II Semana do Cinema Espiritual, uma
iniciativa da pastoral da juventude que tem como principal objetivo o de introduzir, no
mundo, os valores humanos e espirituais a partir do cinema. Na oportunidade, foram
apresentadas obras que mostraram as grandes interrogações humanas sobre a vida e
a morte, a liberdade e o amor, a justiça e a verdade, enfrentando o profundo mistério da
realidade humana e se interrogando sobre o relacionamento com Deus.
O tema escolhido para a edição de 2010 foi Aqueles que ainda esperam. Não é inútil
esperar, antes, é necessário; em tempos difíceis os seres humanos têm necessidade
de relatos que falem da vitória da luz e da bondade sobre as trevas e o mal.
Na cerimônia de abertura foi apresentado o filme Paulo de Tarso, a última viagem,
coproduzido pela São Paulo Multimídia e Contracorriente Producciones.
Com os seis filmes escolhidos (Son of rambow; Gran Torino; La ola; La vida secreta de las abejas; El
valiente Despereaux; Slumdog millionaire) foram organizados, nas sessões da manhã, cineforum com
estudantes e professores e, à tarde, com todas as categorias de expectadores.
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