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NOTÍCIAS 
 

 
India: Ahmedabad – Homenagem a são Paulo (13-02-2009) 
 

O Ano Paulino chegou como uma grande bênção para a Igreja universal e bem mais 
para toda a Família Paulina.  
Para as Filhas de são Paulo de Ahmedabad  foi como um sonho tornado realidade, 
pois conseguiram, com grande empenho e dedicação, representar a vida de são 
Paulo no Palácio comunal de Ahmedabad, durante a premiação anual dos jovens 
que se destacaram nos diversos setores, como o estudo, o esporte etc... O 
espetáculo, com grande participação popular, foi realizado a contento, graças aos 

efeitos de luzes e música bem executados pelos colaboradores das Paulinas, que se empenharam pelo 
bom êxito do mesmo. 
A direção dos diálogos foi organizada a partir do Estúdio Gurjarvani e, graças à ajuda de Mr. Mark, 
colaborador das FSP, cada cena se tornou bem mais envolvente pela adaptação perfeita da música, que 
emocionou muito o público. O mesmo espetáculo foi repetido na escola secundária Loyola, em 
Ahmedabad. Foi requisitado, também, pelo Congresso missionário (Gurjar Yesu Maholsav) em Nadiad. 
Por outro lado, as Paulinas foram convidadas a apresentar a obra também na Igreja de são Paulo, de 
Sabarmati para a festa da conversão do Apóstolo das gentes. 

 
Italy: Milão – Três encontros de formação sobre são Paulo (13-02-2009) 
  

Para o primeiro semestre de 2009, a Sociedade de São Paulo e as Filhas de são Paulo 
que atuam em Milão,  organizaram uma série de encontros sobre assuntos relacionados à 
pessoa e vida de são Paulo.  
Estão previstos temas significativos e relatórios qualificados, a fim de que cada pessoa 
possa se aproximar das palavras do Apóstolo das gentes com a coragem, a força, o 
empenho e a fidelidade para testemunhar a fé em Cristo no mundo de hoje.  
No primeiro encontro, que acontecerá no dia 16 de fevereiro, Mons. Severino Dianich, 
notável eclesiólogo,  desenvolverá o tema "O criado, a humanidade, a Igreja: de Paulo à 
Igreja de hoje". No dia 20 de março, Dom Romano Penna e o Professor Gian Enrico 
Rusconi discorrerão sobre o tema "Paulo e a palavra da Cruz: Sabedoria e loucura de 

Deus. Sabedoria e loucura do mundo". No dia 14 de maio, Enzo Bianchi, Prior da Comunidade monástica 
de Bose abordará o tema "As imperscrutáveis riquezas de Cristo, na carta de Paulo aos Efésios".   
A iniciativa faz parte da programação que celebra os dois mil anos de nascimento de Paulo e se 
desenvolverá no Auditório Dom Alberione, na sede dos Periódicos são Paulo. 

 
Portugal: Fatima – Celebração nacional do Ano Paulino no Santuário mariano  (12-02-2009) 
 

No Santuário de Fátima, lugar de peregrinação por excelência de Portugal, reuniu-se 
uma multidão de mais de 10.000 peregrinos, junto com o Cardeal de Lisboa, o Núncio 
Apostólico, 25 bispos e 200 sacerdotes, para celebrar a festa litúrgica da Conversão 
de são Paulo. 
O bispo caldeo-católico de Aleppo, mons. Antoine Audo, sublinhou bem o significado 
do  binômio Fátima-Paulo, introduzindo a celebração eucarística. Ele disse, entre 
outras coisas, que a Conversão de são Paulo tem uma ligação profunda com o 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, “cuja mensagem evangélica exorta à 
penitência e à conversão, assim como o evento de Damasco, que nos convida a fazer 
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uma reeleitura da nossa conversão, e vê-la como interveção do amor de Deus nas nossas vidas; para 
que estas se tornem testemunhas autênticas de crescimento na fé”. 
O Programa da peregrinação teve início na tarde do dia 24, com uma vigília de oração, participada 
também por muitos jovens e que se estendeu além da meia noite. O domingo, 25, dia da conversão 
de São Paulo, iniciou-se com a recitação do “rosário paulino”, guiado pelos paulinos, Paulinas e Pias 
Discípulas, na capelinha das Aparições. 
Um momento significativo e comovente da celebração, além da presença do bispo da terra de Paulo, 
foi a coleta feita antes do ofertório, ao convite do diretor do Santuário, recordando aos fiéis da “Igreja 
de Portugal” que as suas ofertas seriam doadas, junto com os produtos típicos das várias dioceses, 
ao bispo de Damasco, para recordar a coleta feita por Paulo para a Igreja de Jerusalém. 
Após o meio-dia, as Filhas de São Paulo ofereceram a sua colaboração para uma “representação” 
sobre São Paulo, no sugestivo palco da nova igreja da Trindade, iluminada pelos esplêndidos 
mosaicos do Padre Marko Ivan Rupnik. Aos peregrinos não foram suficientes os nove mil lugares 
para sentar, e muitos permaneceram em pé. 
Numa atmosfera festiva e celebrativa, animada pela apresentadora da católica Rádio Renascença, 
Jacinta Oliveira, foi projetado um filme, produzido pelas Paulinas, a partir do filme-documentário 
Paulo de Tarso ao mundo. Em seguida, foi apresentado um concerto executado pela Escola de Canto 
dos Pastorzinhos (composta por crianças) e pelo coro da Catedral de Porto. Os cantos foram 
intercalados com a leitura de trechos das epístolas paulinas, declamadas por dois artistas muito 
notáveis: Ruy de Carvalho e Paulo Mira Coelho. 
O apreço pelo contributo das Paulinas foi expresso com muito entusiasmo pelo responsável da 
comissão organizadora da peregrinação, o jesuíta Padre Manuel Morujão e pela apresentadora que 
descreveu de modo eficaz a missão das Filhas de São Paulo no mundo das comunicações. 

 
Congo R.D.: Lubumbashi – As Filhas de São Paulo foram premiadas pela difusão da Bíblia   
(12-02-2009) 
 

“As melhores propagadoras da Palavra de Deus” - assim foram definidas as 
Filhas de São Paulo de Lubumbashi, segunda cidade mais importante do 
Congo, ao receberem da Alliance Biblique de la République du Congo um 
Diploma de reconhecimento pela valiosa atividade apostólica desenvolvida 
naquele território. 
A partir do Sínodo sobre a Palavra de Deus (Roma, 5-26 de outubro de 2008), 
as Paulinas têm, realmentte, privilegiado a promoção e a difusão da Biblia. 

Durante o tempo natalício, seja na vitrine como na capela da comunidade, expuseram com 
criatividade e bom gosto a cabana do presépio, utilizando diversos textos da Bíblia. 
Foi surpreendente o interesse suscitado por esta iniciativa. E muitas pessoas, não obstante a extrema 
pobreza, adquiriram o texto da Palavra de Deus, em francês, na língua local ou nas várias traduções. 

 
Congo R. D.: Kinshasa – Colaboradores para o Evangelho (11-02-2009) 
 

Numa solene celebração no dia 25 de janeiro, em Kinshasa, dois novos 
Cooperadores Paulinos, Dominique Ingala e François Nsoki fizeram sua 
Promessa. Acompanhados pelas Filhas de São Paulo, depois de um período 
de intensa preparação, Dominique e François expressaram publicamente o 
compromisso de dedicar a vida a Deus na Associação dos Cooperadores 
Paulinos. 
Na Igreja de são Domingos respirava-se ares de novidade e de beleza, porque 

todos perceberam, com clareza, que aquele compromisso brotava de um chamado específico de 
Deus. Como recordava o bem-aventurado Tiago Alberione, Fundador da Família Paulina «… o leigo 
engajado é uma ponte que une Deus com os homens. Entre a Igreja e a sociedade, formou-se um 
abismo; o apostolado dos leigos é a ponte lançada sobre esse abismo, a fim de que a sociedade 
possa reatar a Aliança ». 

 
France: Marselha – Duas manifestações para celebrar a festa da Conversão de são Paulo     
(11-02-2009) 

 

A Companhia A Ponte Mágica da Casa Circondariale de Velletri e o Centro de 
Comunicação e Cultura Paulinas apresentaram, pleno Ano Durante este Ano 
Paulino, em Marselha, na França, foram organizados dois dias intensos 
dedicados à reflexão, à oração e ao conhecimento de são Paulo. Domingo, 25 



 3 

de janeiro, as Filhas de São Paulo convidaram para irem até a livraria, colaboradores e amigos para 
festejarem a Conversão de São Paulo junto aos paroquianos. 
O programa desenvolvido nos dois dias recheado de cantos, leituras e músicas, tudo inspirado nos 
Atos dos Apóstolos. 
Também foi projetado o documentário Paulo. De Tarso ao mundo,seguido de momentos de 
aprofundamento e oração. 
Terça-feira, 27 de janeiro, junto à Livraria das Paulinas, foi representado o tema De Saulo a Paulo 
com a participação de mais ou menos trinta pessoas, que refletiram sobre a figura do grande 
Apóstolo das gentes através de poemas, imagens, músicas e testemunhos como os de João Paulo II, 
Teilhard de Chardin, Etty Ellsunn, Elisabete da Trindade. 
As duas manifestações conseguiram envolver tanto o público jovem como o menos jovem, todos 
felizes por encontrar-se e conhecer-se, exprimindo a simpatia comum pelo apóstolo Paulo. 

 
Congo R. D.: Lubumbashi – Primeios Cooperatores Paulinos em terra katanghese (07-02-2009) 
 

Dia 25 de janeiro, na paróquia São Paulo, de Lubumbashi, foi celebrada de 
maneira solene e especial, a Conversão de São Paulo. Na igreja adornada 
para a festa, ao lado do símbolo da missão paulina, estavam expostas as 
imagens do bem-aventurado Tiago Alberione, Fundador da Família Paulina, 
de Mestra Tecla, co-fundadora das Filhas de são Paulo, e de são Paulo. 
Durante a Celebração Eucarística, acompanhada pelos cantos, três jovens 
emitiram as Promessas para se tornarem Cooperadores Paulinos: Albert 

Mufuta, funcionário da livraria das Filhas de São Paulo; Valentin Juma, bibliotecário e animador de 
transmissões radiofônicas da diocese, realizadas no pequeno estúdio das Paulinas; Anour Kandji, 
médico, animador de um programa radiofônico para jovens. As Filhas de são Paulo, em nome da 
Família Paulina, acolheram com grande alegria esses três Cooperadores, os primeiros de 
Lubumbashi: com eles nasce na cidade a Associação “Cooperadores Paulinos”. A celebração da 
Promessa tornou-se, para esses jovens, a recompensa de um longo período – mais de 10 anos – de 
formação e de colaboração com as Filhas de são Paulo. 
Juntamente com a comunidade paulina do lugar, dos parentes e dos amigos, os três Cooperadores 
festejaram com entusiasmo esta nova etapa de suas vidas e comunicaram, com orgulho, terem 
consciência de que são as raízes da Associação em terra katanghesa.  Sentiram fortemente a 
responsabilidade de crescer e desenvolver-se como uma grande arvore que, junto aos outros 
Cooperadores, dará “sombra e repouso” através da difusão sempre mais eficaz da Palavra de Deus. 

 
Brazil: São Paulo – Convenção nacional para os Centros apostólicos Paulinos (10-02-2009) 
 

Abriu-se em São Paulo, a Convenção nacional para Diretoras, Supervisores e 
Promotores da rede de livrarias e dos Centros apostólicos de redação, 
produção e marketing das Filhas de São Paulo no Brasil. 
Cerca de 65  participantes, entre leigos e FSP, estão reunidos, desde 5 de 
fevereiro, na Casa de Oração, com o objetivo de qualificar a presença das 
Editoras Multimediales, provocar um renovado impulso à missão, e tornar os 
diversos centros apostólicos sempre mais lugares de encontro, de diálogo e 

serviço pastoral. Coordena os trabalhos da Convenção, Ir. Marlene Konzen, conselheira provincial, 
ajudada por um grupo de FSP e de consultores espertos em gestão de pessoal e vendas a varejo. 
Com este importante evento, as Paulinas entendem priorizar o estudo dos grandes projetos de 
evangelização da Igreja do Brasil, como o Ano Catequético Nacional, o Sínodo sobre a Palavra de 
Deus, a Missão continental e o Ano Paulino. A atenção é focalizada, sobretudo, sobre a formação 
contínua do pessoal, com um particular acento sobre as lideranças,  sobre a análise das tendências 
de vendas, o futuro da difusão no País, e o estilo de gestão empresarial segundo as exigências da 
sociedade hodierna. 
Irmã Eide de Bortoli, superiora provincial, preside a assembléia, e no seu discurso de abertura, 
considerou dois aspectos importantes para o apostolado das Paulinas no cenário da sociedade atual: 
1. conhecer os interlocutores e suas necessidades para poder satisfazê-las; 
2. conhecer os produtos, para poder oferecê-los aos destinatários adaptando-os às suas exigências. 
“Vivemos um tempo em que é necessário reforçar, revigorar, aprofundar, revitalizar as raízes da 
missão paulina, afirmou Ir. Eide. A linfa vital do apostolado é a graça de Deus e a relação existencial 
com a pessoa de Jesus Cristo. O nosso não é um trabalho qualquer para se ganhar o sustento de 
cada dia; é antes, um  empenho de anúncio da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, 
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através da difusão da Palavra que salva. Isto exige de todos nós uma experiência pessoal daquilo 
que queremos comunicar e condividir com as pessoas”. 

 
Madagascar: Antananarivo – Fortes tensões e desencontros em Madagascar  (10-02-2009) 
 

A situação política em Madagascar está quente e complexa. 
As agitações tiveram início no dia 26 de janeiro, quando o prefeito de 
Antananarivo, Andry Rajoelina, acusou publicamente o Presidente Marc 
Ravalomanana de "apropriação indevida do dinheiro público" e de "ameaçar a 
democracia".  
“A crise se avolumou improvisamente e a situação se complicou” afirmam as 
fontes da Agência Fides de Antananarivo, “quando o prefeito Andry Rajoelina 

foi demitido pelo Ministro do Interior”. 
Os choques – recordados também por Bento XVI na oração do Ângelus de domingo, dia 08 de fevereiro – 
causaram pelo menos 40 vítimas. Os agentes repressores abriram fogo contra uma manifestação 
favorável ao prefeito da capital do país.  
As Filhas de são Paulo, presentes em Madagascar desde 1983, moram e gerenciam a livraria justamente 
na praça principal da cidade de Antananarivo, sede do município e das manifestações de protesto. 
Elas escrevem: 
“8 de fevereiro, domingo de manhã. 
Depois de uma noite mais ou menos de vigília, porque assustadas com o mínimo rumor, chegou a 
manhã. Na cidade há diversos postos de bloqueio, mas há calma.  
Nesta manhã percebemos que as grades de proteção da livraria foram forçadas, provavelmente 
quando as pessoas, ontem, se atropelavam no “corre corre” geral. Chamamos uma empresa para 
reparar as grades, mas é domingo e, além disso, há muito medo das pessoas de virem aqui. Quem 
sabe virão amanhã.  
Não temos a mínima ideia de como será a próxima semana”. 
Exprimimos o nosso apoio e  oração ao povo malgaxe, e a todos aqueles que se empenham pela paz 
e por uma convivência civil, em particular, estamos próximas de nossas irmãs que vivem e trabalham 
em Madagascar. 

 
Philippines: Manila - Solene celebração pelo Ano Jubilar Paulino  (09-02-2009) 
 

A celebração da festa da Conversão de São Paulo, animada pela Família 
Paulina em Quezon City, no estádio Araneta Coliseum, em 25 de Janeiro 
de 2009 foi dedicada ao Ecumenismo. O evento do qual participaram 
líderes religiosos de outras confissões e numerosos bispos católicos, foi 
realizado na conclusão da sétima Semana Bíblica e da Semana de 
orações para a unidade dos cristãos. Iniciada com uma solene introdução 
da Bíblia, a celebração foi presidida pelo mons. Angel Lagdameo, 

arcebispo de Jaro e presidente da Conferência Episcopal Filipina. Em seguida, foi celebrada a 
Eucaristia, presidida pelo cardeal Gaudencio Rosales, arcebispo de Manila. Eram numerosos os 
bispos concelebrantes. O Núncio Apostólico das Filipinas, S.E. card. Edward Joseph Adams, dirigiu 
uma saudação aos presentes no início da Missa. O bispo Bastes, presidente da Comissão Católica 
do Apostolado Bíblico, durante a homelia desenvolveu o tema paolino: Eu de fato não me envergonho 
do Evagelho, porque é força de Deus para a salvação de todos os que creem, focalizando a atenção 
sobre a necessidade de uma renovação da Igreja nas Filipinas e tomando como modelo São Paulo, o 
Apóstolo de todas as nações. 
Para a vivacidade e a solenidade da celebração contribuiram também a beleza da música e dos 
cantos executados pelo coral da Universidade São Paulo, das Irmãs de São Paulo de  Chartres, e do 
grupo carismático Rivers of Living Water. Foram apresentadas também sugestivas danças litúrgicas. 
Mons. Honesto Ontiogo, bispo da Diocese de Cubao, concedeu a indulgência plenária a todos os que 
participaram da celebração, também através do rádio e da televisão. 
A primeira conferência foi realizada pelo Bo Sanchez, um leigo muito notável. Tema: O Evagelho, 
potência de Deus. Em seguida o mons. Chito Tagle, bispo da  Diocese de Imus, fez a colocação 
sobre a figura do Apóstolo São Paulo. 
O evento foi transmitido pela  Tv Studio 23 e pela Rádio Veritas. 
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Italy: Caserta - Noite Branca Paulina (09-02-2009) 
 

Ler, sem interrupções, as cartas de são Paulo, numa longa maratona literária, 
aberta a todos, crentes e não crentes, foi o objetivo dos organizadores da “Noite 
Branca Paulina”, realizada em Caserta com grande participação do povo. A 
iniciativa uniu a festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e de 
quantos atuam no mundo da comunicação, e a Conversão de são Paulo, “para um 
momento de grande cultura e de reflexão, não apenas religiosa”. 
A manifestação teve início na tarde do sábado, dia 31 de janeiro, ao lado da 
Biblioteca do Seminário, com a entrega do prêmio Buone Notizie Civitas Casertana 
a Giovanni Minoli, jornalista, diretor da rai educational, e a  Rosario Giuè, padre e 

teólogo siciliano, autor do livro Il costo della memoria, editado por Paoline Editoriale Libri, sobre a vida 
de Giuseppe Diana, jovem sacerdote casertano, morto pela camorra. 
A maratona prosseguiu, à meia-noite, no Eremitério de São Vitaliano in Casola de Caserta, primeiro 
com um concerto do Coral diocesano, e depois com a leitura das cartas de são Paulo por toda a 
noite, até domingo de manhã. Isso tudo pôde ser acompanhado on line. 
A iniciativa – que teve ampla divulgação nos jornais da região e do país – foi realizada “a custo zero”, 
apenas com a colaboração dos voluntários e a ajuda de alguns “padrinhos”, entre os quais as 
Livrarias Paulinas e São Paulo. 
 
Italy: Roma - Celebração eucarística no aniversário de morte da Ven. Tecla Merlo  (06-02-2009) 
 

Na cripta do Santuário Rainha dos Apóstolos, em Roma, na noite de 5 de fevereiro, 
encontraram-se membros da Família Paulina; entre esses, numerosas Filhas de 
São Paulo. Estavam ali, como disse na introdução à solene celebração eucarística, 
Irmã Maria Antonieta Bruscato, superiora geral, para fazer memória do “dies 
natalis” para o céu de Irmã Tecla Merlo, sua co-fundadora, modelo de santidade 
apostólica, fidelíssima e inteligente colaboradora do Bem-aventurado Tiago 
Alberione, na busca constante da vontade de Deus. 
Dom Attilio Monge (ssp) presidiu a celebração eucarística. Na homilia afirmou que, 
“sem enxoval de roupas ou de dinheiro, mas com alegria e confiança” Tecla soube 
gastar sua vida pelo anúncio do Evangelho, e tornou-se “um exemplo de agradável 

amor a Deus”. A eucaristia foi um canto de Magnificat por quanto o Senhor operou nela. 
Dom Monge fez depois, também uma aproximação com Ágata, a mártir catanês recordada na liturgia 
desse dia. Ágata, traduzido, significa “boa”. E “boa” era Tecla; boa, mas não submissa; Ágata, 
vitoriosa no martírio; e Tecla, também ela vitoriosa no “seu” martírio. 

 
Philippines: Cagayan – O programa radiofônico Tingog Pamilya foi premiado  (05-02-2009) 
 

Tingog Pamilya (Voz da família) é um programa radiofônico semanal de uma hora, em 
língua cebuana, realizado pelas Filhas de São Paulo pela Rádio RMN-DXOC, na 
cidade de Cagayan de Ouro. O departamento de psicologia e de orientação da 
University Xavier de Cagayan premiou a Paulinas por este programa de ajuda 
espiritual, psicológica e legal aos ouvintes. 
Tingog Pmilya, que discute os diversos problemas da família e da vida, é o “lugar”, no 
qual as pessoas se encontram para resolver as próprias dificuldades, com a ajuda 
concreta de especialistas. Trata-se da ajuda de um advogado, um psicólogo, um 

consultor, um sacerdote e um religioso. 
Ir.  Maryanne Padilla, Filha de São Paulo, que dirige o programa, é a Coadjuvante do apostolado da 
comunicação social na arquidiocese de Ouro. 

 
South Africa: Johannesburg – Uma iniciativa para celebrar a festa da Conversão de Paulo  
(03-02-2009) 
 

Realizou-se, na Livraria Paulinas de Johanesburg, no dia 24 de janeiro de 
2008, um encontro para celebrar a festa da Conversão de são Paulo. Leigos e 
religiosos da cidade estiveram presentes. 
Padre Gerhard Hattingh, estudioso do Apóstolo, na sua palestra apresentou, 
com profundo senso pastoral e competência comunicativa o tema: São Paulo 
nas cartas aos Colossenses, com especial destaque para Cl 1,24 e o lugar do 
sofrimento na nossa vida. A colocação agradou ao público, que agradeceu por 
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ter conhecido um pouco mais este aspecto difícil de ser compreendido na pessoa e nos escritos de 
são Paulo.  
Antes da palestra foi projetado um Power Point, em inglês, sobre a conversão e o chamado de Paulo.  
Mais de noventa pessoas responderam ao convite e muitas destas pediram para serem informadas 
sobre as próximas iniciativas culturais que vão ser realizadas na Livraria Paulinas. 
Dentro da programação para o Ano Paulino, a primeira atividade na livraria remonta o dia 19 de julho 
de 2008. Ir. Nicholas King, sj, conhecido biblista que dá aulas de Sagrada Escritura na Universidade 
de Oxford, na Inglaterra, deu uma palestra sobre: Paulo e a sua missão hoje. Também nessa ocasião 
a participação foi grande, mais de cem pessoas.  
Agora precisa olhar para frente, porque o programa contempla outras iniciativas para celebrar o Ano 
Paulino e para ajudar os leigos a aprofundarem o conhecimento de Paulo, Apóstolo das gentes. 

 
 
MEDIATECA 
 

Galerias vídeo - Tecla Merlo, una vita per il Vangelo (04-02-2009) 
 
Galerias podcast- Homilia de don Attilio Monge, ssp, no aniversário de morte da Ven. Tecla 
Merlo  (05-02-2009) 

 
 
BANCO DE DADOS 
 

Italy: Mensagem de Sua Santidade o Papa Bento XVI para a Quaresma de 2009 (04-02-2009) 
 
Secçao Colaboradores – Paulo chega a Roma como prisioneiro de Cristo (Atos 21,15-28,30)  
(16-02-2009) 
 

Paolo desiderava portare il vangelo a Roma e,  aiutato dai cristiani di 
Paulo deseja levar o evangelho a Roma e,  ajudado pelos cristãos da 
cidade, chega até a Espanha (cf. Rom 1,10; 15,23-24). Consegue ir a 
Roma, mas como prisioneiro. Ao entrar no Templo de Jerusalém, pede 
para falar ao povo. Na ocasião, narra, em primeira pessoa, o que ocorreu 
em Damasco, apresentando as suas origens de judeu da diáspora e o seu 
apego à fé judaica, que o tornou perseguidor ferrenho dos cristãos. Com 
emoção, narra  que o Senhor Jesus, sobre a estrada de Damasco, mudou 
sua vida. Seu testemunho não comove ninguém. Antes, flagelaram-no. 

Ele se declara, então, cidadão romano. A notícia assusta o centurião que depressa o liberta. O 
embate vem no dia seguinte diante do Sinédrio, entre fariseus e saduceus. Ele se livra da ira  dos 
presentes, porque afirma acreditar na ressurreição, como os fariseus sustentam. A fé na ressurreição 
divide os dois grupos. Os saduceus, de fato,  a negavam.  Paulo, dessa forma, permanece livre de 
suas ameaças (At 23,1-7).  Paulo, durante a noite, recebe do Senhor, pela segunda vez, o convite 
para ter coragem: «Coragem! Como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim deves 
testemunhar-me também em Roma»  (At 23,11).  
Os judeus concluíram que deviam matá-lo. Seu sobrinho, sabendo dessa decisão, o adverte. Paulo, 
assim, é conduzido de Jerusalém para Cesaréia Marítima, junto ao governador Félix, que o define 
como „uma  peste‟.  Félix é um homem ambíguo. Quer tirar proveito da situação de Paulo, também 
com ganhos econômicos desonestos. O apóstolo  prefere permanecer na prisão a comprar a própria 
liberdade (At 24, 26). Transcorridos dois anos, Félix poderia tê-lo libertado, mas o deixa preso para 
agradar aos judeus. Festo o sucede e, instigado primeiro pelos judeus de Jerusalém e depois pelos 
de Cesaréia, propõe a Paulo ser julgado em Jerusalém. Paulo, cansado de tantas idas e vindas, na 
qualidade de cidadão romano, apelou a César. Chega a Cesaréia o rei Agripa com Berenice. Festo 
lhes expõe o caso e o pesar de tê-lo de enviar a Roma sem ter de que acusá-lo concretamente, 
segundo seu parecer. Agripa e Berenice lhe pedem para ouvir Paulo, que narra o evento de 
Damasco. Nessa terceira narrativa, Paulo descreve a sua missão como chamado para ser não 
apenas ministro e testemunha, mas também o profeta que abre os olhos dos cegos, para que passem 
das trevas à luz  (At 26,16-18). Enquanto Festo, diante da mensagem da ressurreição, reage 
desconcertado, Agripa exclama: «Por pouco não me convences a tornar-me cristão». E conclui: «Um 
homem como este nada fez que merecesse a morte ou a prisão».  A viagem para a Itália, que 
compreende 2.500 quilômetros, foi muito difícil. Não faltam, no entanto, os sinais da ajuda de Deus. 
Lucas a narra, relembrando, simbolicamente, a última fase do processo de Jesus: condenação, morte 
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e ressurreição. Depois de terem chegado a  Mira de Lícia, dirigiram-se para 
a Itália com um navio proveniente de Alexandria. Bem depressa a 
tempestade e o naufrágio levaram a melhor sobre a embarcação. De nada 
valeu o conselho de Paulo de não se dirigirem para Creta. Uma tempestade 
violenta ameaça a vida de todos. Paulo recebe do Senhor um outro 
encorajamento: «Não tenha medo, Paulo; você deve comparecer diante de 
César, e Deus estendeu essa graça a todos os que viajam com você» (At 
27,24). Encorajado por essas palavras, tranquiliza a tripulação e convida 
todos a comer, assegurando que se salvariam. Chegaram, finalmente, à 
ilha de Malta.  Os cidadãos malteses são acolhedores e hospitaleiros. 
Depois de uma parada de três meses, retomaram a viagem para a Itália, 
passando por Siracusa, Régio Calábria, Putéoli até atingirem Roma, pela 
Via Ápia.  Paulo finalmente realiza seus desejos e a glória de poder: “pregar o Evangelho também a 
vocês que estão em Roma” (Rom 1,14). Lucas termina o seu relato com estas palavras: «Partimos, 
portanto, para Roma. Os irmãos de lá, informados a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até o 
Foro Ápio e Três Tabernas. Paulo, ao vê-los, deu graças a Deus e retomou a coragem. Já em Roma, 
foi concedido a Paulo morar em casa particular, com um soldado que o vigiava»  (At 28,15-16).  
«Mas a narração de Lucas termina com a menção dos dois anos que Paulo passou em Roma, sob a 
guarda militar, sem acenar a qualquer sentença de César (Nero), nem tampouco à morte do acusado 
… Isto me parece seja o quanto ficou desta breve passagem das viagens de são Paulo: perceber a 
sua paixão pelo Evangelho, e sentir, assim, a grandeza, a beleza e, mais que tudo, a necessidade 
profunda do Evangelho para todos nós. Rezemos para que o Senhor, que revelou sua luz a Paulo, fê-
lo ouvir sua Palavra e tocado seu coração, revele também a nós a sua luz, a fim de que o nosso 
coração seja tocado pela Palavra e possamos, também nós, dar ao mundo de hoje, tão sedento, a luz 
do Evangelho e a verdade de Cristo» (Bento XVI, 27 de agosto de 2008). 
 
PARA APROFUNDAR  
 
Perceba o  paralelo entre Jesus e Paulo que Lucas quer transmitir 
 

Jesus Paulo 

Jesus vai a Jerusalém: Lc 9,51 Paulo vai a Jerusalém: Atos 21,1ss. 

Testemunho diante do Sinédrio:  Lc 22,66ss. Testemunho diante do Sinédrio: Atos 23,1ss. 

Jesus entregue aos judeus: Lc 23,1ss. Paulo entregue aos judeus: Atos 23,12ss. 

Declaração de inocência por parte de Pilatos: Lc 
23,14 

Declaração de inocência por parte de Festo e 
Agripa:  Atos 25,25-27 

Jesus permanece sozinho durante o processo. 
Onde estão os doze? 

Paulo permanece sozinho quando é 
acusado. Onde estão os seus? 
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