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NOTÍCIAS 
 
Italy: Salerno - Semana de animação missionária (15-04-2009) 

De 30 de março a 2 de abril, as Filhas de são Paulo, por ocasião do Ano Paulino, 

foram chamadas a colaborar com a Capela da Universidade de Salerno na sema-

na de animação missionária que todos os anos precede as festividades pascais e 

que empenharam vários membros de congregações religiosas missionárias (Xa-

verianos, Pime, Combonianos, Comunidade de Villaregia, etc..). Este ano o tema 

tratado referiu-se ao encontro entre as culturas e a abertura ao diferente, e as Filhas de são Paulo 

expuseram no átrio da Biblioteca do ateneu a mostra sobre a vida de são Paulo. O apóstolo das gen-

tes, de fato, foi o primeiro “missionário” da Igreja nascente, que levou o anúncio do evangelho para 

aqueles que na mentalidade hebraica eram “pagãos” e fez o evangelho ser encontrado por novos po-

vos e novas culturas. 

Com a incansável colaboração dos Jovens Evangelizadores Paulinos (GEP) de Salerno e Nápoles, 
as Filhas de são Paulo aproveitaram a oportunidade para tornar conhecido o insuperável apóstolo e a 
Palavra de Deus aos numerosíssimos jovens que passaram ou permaneceram no edifício da bibliote-
ca. Foram momentos de troca, de anúncio, de encontro, de amizade e de crescimento e, para cada 
um deles, foi dada a oportunidade de encontrar-se pessoalmente com um versículo da Palavra de 
Deus e com outros jovens desejosos de comunicar a beleza e a plenitude de um encontro que pode, 
verdadeiramente, mudar a vida. Uma experiência envolvente para todos e um modo novo de suscitar 
interrogações saudáveis nos estudantes. 
 
Brazil: Itapajé - Paulo evangelizador (14-04-2009)   
   

Entre os dias 22 e 29 de março, realizou-se a Semana Missionária Paulina em I-
tapajé, diocese de Itapipoca – CE. A semana de intensa programação foi articula-
da pelo Padre José Arnoldo de Lima Sales com a ajuda dos leigos e religiosas da 
Paróquia de São Francisco de Assis e a colaboração especial das Filhas de São 
Paulo, as irmãs: Pollyana Brandão e Rosa Ramalho. O que marcou a Semana 
Paulina foi uma vivência forte da fé, com as características típicas de São Paulo: 

a missionariedade, a oração e o amor radical a Deus e às pessoas. 
A missão em terras verdes e fecundas irrigadas pelas chuvas do inverno cearense iniciou-se no dia 
22 com a missa na Matriz de São Francisco. O tema da semana paulina foi “Ai de mim, se eu não a-
nunciar o Evangelho” (1Cor 9,16), valorizando a característica missionária de São Paulo. 
Em toda a parte pairava um ar paulino. O dia iniciava-se com a Caminhada Paulina às 5h da manhã, 
partindo da Matriz para as comunidades da cidade, a exemplo de Paulo missionário, que partia dos 
centros para as localidades próximas, a fim de  anunciar o Evangelho. Após à caminhada era cele-
brada a missa, seguida por um café comunitário e o envio dos missionários para as visitas às famí-
lias. Em cada casa os missionários procuravam ser uma presença paulina, escutando as pessoas e 
levando uma mensagem de amor e esperança como o Apóstolo das Gentes. 
As pessoas da comunidade aprofundaram seus conhecimentos sobre a história do Apóstolo Paulo, o 
acontecimento de Damasco, sua missão e suas cartas em uma oficina que aconteceu nos dias 23 a 
28 de março. A oficina, de forma dinâmica e criativa, buscou valorizar o chamado de cada participan-
te, à luz da vocação de Paulo. No encerramento houve dramatizações, apresentação dos trabalhos 
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realizados, animação com músicas inspiradas em Paulo e envio dos participantes para continuarem 
sua missão nas suas famílias, trabalho e pastorais. 
No domingo, dia 29, logo pela manhã, aconteceu uma grande partilha de dons e um animado e farto 
café da manhã na praça da matriz. O ápice da Semana Missionária Paulina ocorreu na missa presidi-
da por Dom Antônio Roberto Cavuto, OFM,  bispo da diocese e contou com a presença das comuni-
dades da cidade de Itapajé e das proximidades serranas. Tanto a igreja como a praça ficaram lotadas 
de pessoas animadas, felizes e agradecidas por terem conhecido mais esse grande homem que se 
fez pequeno até no nome, por causa do anúncio do Evangelho. 
  
  
India: Filhas de São Paulo – Missões no Oriente Médio (09-04-2009)   
 

Verdadeiramente, como escrevia São Paulo, “a Palavra de Deus não está acorren-
tada”. Isso experimentaram com  particular entusiasmo, no mês de março, duas 
Filhas de são Paulo da Índia: Ir. Rosemary Patrao e Ir. Mary Joseph Ponatt. Poder 
explorar as costas do Oriente Médio e a zona do Golfo Pérsico para uma missão 
foi a realização de um sonho. 
Chegaram até o Kuwait, Dubai e Abhu Dhabi depois de manterem meses de cor-

respondência com Dom Camillo Ballin, bispo de  Kuwait city, que, na chegada das irmãs, reservou 
uma calorosa „boas-vindas‟. Mantiveram contato com as irmãs do Carmelo Apostólico, onde ficaram 
hospedadas. Graças ao seu interesse e o dos seus parentes, residentes no Oriente Médio, recebe-
ram o visto necessário para entrar no Kuwait. 
Antes do concílio dos bispos, mantiveram contato com a Sociedade Bíblica; com a ajuda de outros 
intermediários, conseguiram visitar paróquias e escolas e fazer exposições de livros, CD, DVD e arti-
gos religiosos.  
Contataram, também, a pessoa encarregada das compras da Sociedade Bíblica, que fornece todos 
os livros dos quais a Igreja católica necessita em seu ministério. Este colocou-se à disposição para 
colaborar também com as Paulinas e indicou os passos a serem dados para as várias permissões de 
importação. 
No dia 12 de março as duas Filhas de são Paulo partiram para Dubai e, nos dias seguintes, con se-
guiram visitar diversas livrarias e as duas paróquias presentes naquele emirado árabe. O encontro 
com o bispo, Dom Paul Hinder, foi uma feliz oportunidade para um conhecimento mais objetivo e 
concreto. Ele as encorajou a desenvolver a sua missão de levar o evangelho também naquela região. 
As irmãs puderam visitar, também, a exposição Internacional dos livros de Abu Dhabi, em que 85% 
dos livros eram em árabe. 
A maior parte dos estandes ingleses iam direto para os indianos. Por essa razão, deixaram o catálogo 
dos livros publicados pelas Paulinas. A difusão não será fácil, porque em todas as livrarias, também 
nas leigas, os livros são submetidos à censura do ministério da Informação.  
  
India: Mumbai – Filhas de São Paulo, Seis néo-professas (08-04-2009)      

  

O dia 19 de março, solenidade de São José, é uma data „preciosa‟ para muitas Filhas 
de São Paulo: data em que recordam a oferta incondicional da própria vida ao Senhor. 
E o dia 19 de março de 2009, para as 6 noviças da província indiana - Aminah, Clara, 
Manju, Princy, Scandya e Silvya – foi um dia reservado pelo Senhor para que fosse 
dele e a ele consagradas com a primeira profissão. 
Na oportunidade, pela fórmula proposta pelo rito, as jovens fizeram memória de sua 

consagração batismal e – certas do chamado divino – prometeram a Deus seguir Jesus, Divino Mestre, 
com a sua vida e de dedicarem-se à evangelização com todos os instrumentos e as tecnologias da comu-
nicação. Foi para a comunidade, mas também para toda a província, um dia de alegria e gratidão a Deus 
pelo seu amor sem limites e pela sua fidelidade.  
Presidiu a celebração pe. George Chathanatt, vice- provincial da Sociedade São Paulo, juntamente com 8 
concelebrantes. As postulantes abriram a celebração com uma dança artística, dando o tom festivo de to-
do o dia. 
Depois da celebração, num momento intenso de fraternidade, cada participante teve a oportunidade de 
felicitar as novas professas. Também nesse momento houve uma dança típica de “boas-vindas”, seguida 
de cantos e músicas, que contribuiu para que o encontro fosse vivaz e festivo. À tarde, um entretenimento 
cultural em honra dos novos membros, foi o sábio encerramento de um dia particularmente intenso. 
 
Italy: Continua a Paixão entre as vítimas do terremoto de Abruzzo (08-04-2009)   
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A cidade de Áquila, agora destruída pelo terremoto, foi por longos anos sede 
de um centro apostólico paulino. 
Atualmente é fechado e nenhuma Filha de São Paulo foi atingida. No entan-

to, há parentes de nossas irmãs dispersos e outros sem moradia. 
Um grupo deles foi hospedado provisoriamente em uma de nossas casas nas pro-
ximidades de Roma. 

Confiamos todos ao Senhor e pedimos que a sua paixão, unida à de Cristo, possa despertar solidari-
edade e fazer florescer a esperança em muitos. 
 

Nesta semana santa,  
que celebramos a cada ano, 
nós contemplamos a paixão do Senhor 
com o coração repleto de angústia, 
pela dor que Cristo 
viveu na sua carne,  
para doar-nos salvação e esperança. 
 
Mas neste ano, sentimos a nossa angústia  
estender-se além, 
a todos aqueles que foram atingidos 
pelo tremendo terremoto 
que transformou em montanha de pedra  
uma sorridente cidade abruzense  
e os numerosos vilarejos que a circundam. 
 
Contemplamos os rostos sofridos 
de quem perdeu pessoas queridas, 
de quem não tem mais a casa dos próprios afetos 
e, como o Senhor, não sabem  
onde repousar a cabeça e os membros cansados. 
E’ uma multidão de gente,  
reunida também na dor, 
que sem palavras e sem estender as mãos 
fala ao nosso coração, 
e pede amor e solidariedade sincera. 
 
Nós os abraçamos, um a um, 
colocamo-nos ao seu lado 
para partilhar o sofrimento,  
procurando amenizá-lo com amor. 
A solidariedade fraterna de muitos rostos 
poderá, mais uma vez, despertar a aurora, 
à espera de ouvir o estrondo mais esperado do mundo, 
aquele de uma outra pedra 
que abre as portas ao Cristo Ressuscitado. 
E se acreditamos e amamos, 
haverá esperança nova para todos.        (M. A. Q.) 

 
Italy: Roma – Apresentação do Festival da Comunicação de 2009 (06-04-2009)   
 

Quarta-feira, 8 de abril, em Roma, na Sala Marconi da Rádio Vaticana, será apresen-
tado oficialmente  o Festival da Comunicação de 2009 que acontecerá em Alba, de 17 
a 24 de maio. Essa celebração ocorre todos os anos em uma cidade diferente, através 
de intensa programação de eventos que se desenrolam em torno de uma ou mais  
formas da comunicação humana. 
Depois de Salerno (2006), Bari (2007) e Brescia (2008), este ano será a cidade de Al-

ba (CN) a acolher tal evento. 
A escolha para a realização do Festival da Comunicação na cidade onde nasceu a Família Paulina é moti-
vada pelo desejo de unir a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais com o Ano Paulino, co-
locando no centro o Templo de São Paulo, com todo o significado para a missão paulina que o Bem-
aventurado Tiago Alberione [Fundador da Famiglia Paolina] lhe outorgou. As atividades da Semana da 
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Comunicação, por outro lado, interessam a muitas cidades italianas onde estão presentes as realidades 
paulinas. 
Para maiores informações: 
www.settimanadellacomunicazione.it e www.festivaldellacomunicazione.it 

 
Colombia: Primeiro Encontro Virtual das Responsáveis pela formação dos Cooperadores Pau-
linos (03-04-2009) 
 
 

 Nos dias 17 e 18 de março de 2009, as Filhas de São Paulo da província da Colôm-
bia-Equador concretizaram o segundo encontro formativo para as irmãs encarregadas 
da formação dos Cooperadores Paulinos. Sapientemente, para uma animação ágil, 
moderna e eficaz quiseram valorizar a Internet, um dos meios de comunicação mais 
velozes do nosso tempo.  
O encontro – com o tema: “Sejais meus imitadores como eu o sou de Cristo” (1Cor 

11,1) – tinha um objetivo claro: avaliar e partilhar o trabalho realizado com os Cooperadores durante o ano 
de 2008 e, ao mesmo tempo, motivar mais profundamente as responsáveis pelo específico „ministério de 
animadoras dos Cooperadores, oferecendo-lhes novos instrumentos de trabalho e orientação para o futu-
ro.  
Com audácia, as responsáveis nas diversas cidades da província Colômbia-Equador (Barranquilla, Cali, 
Cucuta, Manizalez, Medellín, Quito) puderam realizar uma videoconferência: ver-se, escutar-se, partilhar 
experiências utilizando o Skype, um software que permite gratuitamente aos usuários de todo  o mundo, 
munidos de conexões na internet, webcâmera, microfones e sistemas de áudio, comunicar-se online de 
modo multimedial. 
Particularmente agradável e apostolicamente estimulante, a „presença virtual‟ de Ir. M. Antonieta Bruscato, 
Superiora geral das Filhas de São Paulo e de Ir. Ana Maria Killing, responsável pelo Setor Internacional 
dos Leigos (SIL) que, de Roma, participaram de alguns momentos do encontro. 
Alguns leigos especializados ofereceram ao grupo ricas intervenções sobre dois subtemas: “O leigo no 
pensamento de Paulo” e “7 ideias para uma leadership eficaz”. 
As irmãs se dizem agradecidas ao Deus da vida, que oferece a possibilidade de recriar o seu projeto de 
amor com as novas tecnologias, a quem definiram como “os nossos novos púlpitos”. 
 
Italy: Palermo - Uma praça dedicada ao padre Tiago Alberione (02-04-2009)    

 

Sábado, dia 4 de abril, na zona Brancaccio, haverá a inauguração de uma praça 
dedicada a Dom Alberione, “Apóstolo dos mass-media”. O evento será precedido 
por uma convenção, que terá início na sala “Bem-aventurado Alberione” da Livraria 
Paulinas de Palermo, sexta-feira, dia 3, com o  tema “Dom Alberione: o seu caris-
ma numa sociedade multimedial”. 
Estarão presentes vários palestrantes: o historiador Giancarlo Rocca, ssp falará 

sobre o “Ambiente histórico e sociocultural na intuição carismática de Dom Alberione”; o arcebispo de 
Monreale, dom Salvatore Di Cristina, discorrerá sobre “Dom Alberione: profeta de uma virada pasto-
ral. As suas intuições apostólicas nos desafiam”; dom Agatino Gugliara, ssp desenvolverá o tema: 
“Alberione e a sua herança carismática”; a Superiora provincial das Filhas de São Paulo, Ir. Giovan-
namaria Carrara apresentará “A Família Paulina seja, em todo tempo, são Paulo vivente hoje”; Ir. Do-
riana Giarratana, pddm falará sobre “Eucaristia e liturgia na vida do Bem-aventurado Tiago  Alberione. 
A convenção será introduzida e coordenada por Ir. Fernanda Di Monte fsp, jornalista. 
Não deixa de ser um evento importante esse reconhecimento por parte da Câmara de Palermo a 
Dom Alberione, por tudo o que já realizou na Igreja, pela Igreja e pela cultura, como sintetizou brilhan-
temente o Papa Paulo VI, recebendo-o em audiência em 1969: “O nosso dom Alberione deu à Igreja 
novos instrumentos para exprimir-se, novos meios para dar vigor e amplitude ao seu apostolado”. Um 
conceito este do papa não menor do que o do povo, na internet, que através de uma pesquisa  nos 
sites católicos, indicaram-no, em primeiro lugar, para ser o patrono da web.  
A fundação das Filhas de São Paulo, em Palermo, foi uma das primeiras realizações do Bem,-
aventurado Tiago Alberione, em 1929. No próximo dia 27 de novembro, as Paulinas completarão 80 
anos de presença apostólica e cultural na cidade. 
 
Spain: Promoção do DVD "Paulo, um aventureiro da fé" (01-04-2009)   
  

Continua em todas as Livrarias das Paulinas da Espanha, um importante trabalho 
promocional para tornar conhecido e amado o apóstolo São Paulo. Entre as novida-
des, que estão despertando um grande interesse, está o DVD para crianças  Paulo, 
um aventureiro da fé (publicado em espanhol, catalão, francês e português). Todas 
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as livrarias estão empenhadas em atingir uma meta, estabelecida por cada uma com generosidade e 
perspicácia. 
Sabe-se que a meta é um desafio que impulsiona a ir além do trabalho cotidiano de uma difusão “nor-
mal”; que estimula a criatividade e empenha na união de forças – de irmãs e colaboradores – olhando 
todos na mesma direção, para atingir a difusão proposta. Por isso, todas as livrarias estão comprometi-
das em oferecer me primeiro lugar o DVD às famílias, catequistas, sacerdotes e idealizando iniciativas 
promocionais. 
Em Barcelona, no dia 24 de março, na livraria Paulinas, foi feito o lançamento do DVD, organizado em 
colaboração com a Delegação Diocesana de Catequese e a Escola de Animação Bíblica. Os relatores:  
Dom Enric Termes,  Delegado diocesano da catequese e Quique Fernández, catequista e animador bí-
blico. Na apresentação foi sublinhado o testemunho da vida e a riqueza da doutrina de Paulo para a I-
greja e a sua atualidade também para nosso tempo. 
Dom Enric destacou o valor catequético do filme e a eficácia da linguagem audiovisiva para as crianças 
de hoje, mesmo que a subdivisão do DVD em capítulos bem escolhidos, que formam uma unidade 
harmônica, e a originalidade do desenho animado e da estratégia adotada fossem de apresentar em 
forma lúdica e aventureira a figura de Paulo. 
Foram projetados dois capítulos do DVD, altamente apreciados pelos participantes, os quais agradece-
ram as Paulinas pelo esforço em oferecer uma obra tão bonita também em língua catalã. 
 
 
NOTÍCIAS DO GOVERNÓ  
 
Superiora Geral - Páscoa 2009 (09-04-2009)   
 
 
BANCO DE DADOS 
 
Secçao Missão Paulina – Paulo de Tarso e a sua mensagem - entrevista com Ir. Anna Caiazza, 

fsp (14-04-2009) 

O que Paulo de Tarso pode dizer ao homem de hoje? 

Creio que o apóstolo das gentes tenha muita coisa a dizer aos homens e às mulheres de hoje. Jamais 

uma definição me pareceu mais apropriada do que esta para evidenciar a extraordinária atualidade da 

sua figura e da sua mensagem, pela diversidade da humanidade de hoje. Como repete frequentemente 

Bento XVI, «Paulo não é uma figura do passado». Antes, ousarei dizer, é figura de todos os tempos, 

porque encarna as aspirações mais profundas do ser humano, sua necessidade de transcendência, seu 

desejo de autenticidade, de estabilidade, de comunhão. Quem se aproxima de São Paulo – e o Ano 

Paulino está contribuindo muito para isto – vencendo o obstáculo da aparente dificuldade dos seus es-

critos, descobre, antes de tudo, um homem “sólido” e determinado, porque se dirige a um único centro: 

Jesus Cristo; um homem apaixonado, autêntico no  manifestar os próprios sentimentos. A sua lingua-

gem é franca, às vezes  pungente, frequentemente carregada de ternura e, sempre, de profunda parti-

cipação. No coração de Paulo está o outro, não importa quem seja. Nenhum obstáculo o detém; ne-

nhuma pertença étnica, social, religiosa e de  gênero, o  espanta. Ele ultrapassa as diferenças, partilha, 

se envolve até o fundo, se encarrega do outro, e se faz “tudo para todos” sem jamais ceder aos com-

promissos mais fáceis. Mesmo porque, lhe interessa o homem a 360°, não pode eximir-se de propor-lhe 

– com caridade e respeito – aquilo que constitui o motivo da sua felicidade: a fé em Jesus Cristo. 

Quais os ensinamentos que as religiosas podem tirar e fazer frutificar no seu dia a dia? 

Acredito não ser errado pensar Paulo como “pai e modelo” dos consagrados, sobretudo pelo seu enrai-

zamento em Cristo, pela sua vida totalmente dedicada a Ele e ao anúncio do Evangelho. Quero, todavi-

a, sublinhar alguns “segredos ” do apóstolo que, a meu ver, devem ser guardados e cultivados sempre 

mais por nós, religiosas e religiosos. 

Antes de tudo a profunda e sempre renovada consciência de ter sido escolhido desde o seio materno 

(cfr. Gal 1,15), “atraídos”, conquistados por Deus. E é esse amor de predileção que nos impulsiona para 

a missão (cfr. 2Cor 5,14); comunicar esse amor é uma necessidade que nos “empurra” (cfr. 1Cor 9,16). 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/seu57.do?seu57key.att1=316&kcond1o.att10=7488&link=ln917a0&sp=page6o
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Paulo recorda-nos que devemos viver de fé (cfr. Rm 1,17) e que o “sucesso” da evangelização não é 

obra nossa, não depende da nossa “profissionalização”, dos nossos meios. Isto nos ajudará também a 

libertar-nos da tentação de abandonar o campo quando não vemos os resultados esperados… Creio  

que, hoje, testemunhar o primado de Deus na nossa vida seja a verdadeira profecia da vida consagra-

da. 

Paulo nos ensina, ainda, que não se pode conceber a vida apostólica sem a luz que vem da oração. 

Uma oração que nasce de um coração solícito e agradecido, que abrace pessoas, situações, proble-

mas, alegrias, e que exprima o desejo de  levar a todos a Boa Notícia, o próprio Cristo. Uma  oração, a 

exemplo do Apóstolo, que não esquece os nossos “colaboradores para o Evangelho”. 

Há por fim, uma outra dimensão interior de Paulo que nós, consagrados, devemos cultivar: o acolhimen-

to do cansaço, do sofrimento e do insucesso no apostolado. Trata-se, em outras palavras, de trazer em 

nós a cruz de Cristo, para que todos tenhamos a vida (cfr. 2Cor 4,10-12). 

Fazer  conhecer melhor São Paulo e inseri-lo num projeto ecumênico de crescimento e diálogo 

são os objetivos do ano Paulino. Segundo você, de que modo é possível propo-lo às jovens 

gerações? 

Estou convencida de que o apóstolo Paulo tem condições de entusiasmar os jovens, geralmente atraí-

dos por aqueles que encarnam grandes ideais, e por testemunhos que lhes abrem para horizontes sem 

fim. Paulo é um homem audaz, que lutou por aquilo em que acreditou, que se lançou sempre “além”, 

obedecendo à força imperiosa do Espírito. Lutou também consigo mesmo, e soube confessar as suas 

fraquezas e admitir as suas falhas. Acreditou na amizade e na colaboração, no calor humano que pode 

nos proporcionar a pertença a uma comunidade, mas não se fechou para aqueles que eram “de fora”… 

Como propor Paulo aos jovens? Antes de tudo, os ajudando a uma aproximação direta com o grande 

apóstolo, através da leitura dos Atos e depois, gradualmente, através dos seus próprios escritos. Sim, é 

verdade, o conteúdo é denso, a linguagem frequentemente hermética e difícil, o pensamento vulcânico 

e, às vezes,  uma primeira leitura, não linear. Mas, confiemos: se entrarem com paciência e com um 

bom guia, no mundo de Paulo, deixar-se-ão envolver pela sua personalidade exuberante, pelas suas  

firmes convicções e, quem sabe, talvez descobrirão  como partilhar os ideais. 

 

Como contar hoje aos jovens a conversão de Saulo de Tarso, o grande missionário de todos 

os tempos? 

De várias maneiras. Começarei  pelas narrações dos eventos de Damasco, por exemplo os contados 

pelos Atos dos Apóstolos, extremamente fascinantes, registrados numa gravação “cinematográfica”: a 

luz, a voz que chama, o diálogo: «“Saulo, Saulo, por que me persegues?”... “quem és, Senhor?”... “Eu 

sou Jesus a quem tu persegues!”». O importante é que se transmita aos jovens o significado profundo 

do que aconteceu em Damasco: o Cristo, que se identifica com os cristãos perseguidos por Paulo, ir-

rompe no mundo de Paulo e o transforma; e nada mais, a partir daquele momento, será como antes… 

Só nesse sentido se pode falar em  “conversão”. 

Se São Paulo vivesse hoje, segundo você, que tipo de iniciativa masmediática pensaria? 

Em 1914, o meu fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, se referia, partilhando uma expressão 

usada um ano antes pelo mons. Ketteler, arcebispo de Magonza: “Se são Paulo voltasse ao mundo se-

ria jornalista”. Pode ser. Talvez se tornaria um enviado “especial”, realista, inspirado e… apaixonado pe-

la Internet, por uma comunicação “global” do Evangelho.  

A pessoa de São Paulo, definida pelo papa “embaixador itinerante de Cristo” e “evangelizador de povos 

e culturas”, é o símbolo de uma união no complexo mosaico ecumênico. Neste cenário as religiosas, e 

as paulinas em particular, que papel devem desempenhar? Paulo foi um evangelizador de “fronteira”, 

ele que, por causa da sua origem e formação, viveu o limite entre o mundo judaico e o greco-

helenístico. Experimentou na sua carne a dilaceração das divisões,  pregou e trabalhou pela unidade, 

construindo, pacientemente, comunhão, uma comunhão que relativiza a diversidade, mas a mantém, 

porque em  Cristo o grego, o livre, o homem contam tanto quanto os gentios, os escravos, a mulher… O 
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seu estilo “ecumênico” é uma forte provocação para as consagradas e os consagrados. É um convite a 

sentirem-se verdadeiramente devedores do Evangelho a todos, sem nenhuma distinção e discrimina-

ção; é estímulo a cultivar uma mentalidade aberta à diversidade, ao diálogo, ao confronto em todos os 

níveis no respeito ao outro e na caridade. 

Em particular para nós, Filhas de  São Paulo, que consideramos o apóstolo  “forma” de nosso ser discí-

pulas e apóstolas, tudo se traduz numa abertura ecumênica mais convicta e mais atenta, na solicitude 

pastoral que nos leva a “tratar as pessoas de acordo com a sua condição física, intelectual, moral, reli-

giosa e civil” (bem-aventurado T. Alberione), no empenho de fazer-se tudo para todos”, mas sem esva-

ziar o Evangelho da sua força e da sua verdade, valorizando o belo, o verdadeiro, o bem, a semente do 

verbo presente em cada pessoa , em cada povo, em cada cultura, em cada religião.  

(Entrevista de Ir. Anna Caiazza fsp, feita por Rita Salerno, publicada no site www.usmi.pcn.net) 

 
MEDIATECA 
 
Galeria de Video - Augúri Superiora geral: Páscoa 2009 (09-04-2009) 
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AGENDA DO GOVERNO GERAL 

 
 

  

27-30 aprile 

01-05 maggio 

Alba SG 

Alba DP 
sr. M. Antonieta Bruscato 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

28-30 aprile 

1-3 maggio 

Napoli/C 

Napoli/D 

Cosenza 

Reggio Calabria 

sr. Luz Helena Arroyave 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile–2 maggio 

3-5 maggio 

Napoli C. 

Salerno 

Palermo 

Agrigento 

sr. Francesca Matsuoka 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Anna Caiazza 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Samuela Gironi 

15-17 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile-2 maggio 

3-5 maggio 

Roma/Bosio 

Cagliari 

Palermo 

Agrigento 

sr. Anna Maria Parenzan 
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“Com a certeza de que a morte é a passagem para uma vida nova na ressurreição, fazemos 
memória das irmãs defuntas” (Constituições FSP), dos nossos pais e dos membros da Família 
Paulina chamados à casa do Pai. 
 
Filhas de São Paulo 
 Sr. M. Amabilis Casarotto,  85 anos - 17.01.2009 Alba, Italia 
 Sr. M. Cristina Gamez, 75 anos - 24.01.2009 Pasay City, Filipinas 
 Sr. Paquita Lackar, 73 anos - 08.02.2009 Cagayan de Oro, Filipinas 
 Sr. M. Viola Domenica Lauria Pantano, 90 anos - 17.02.2009 Roma AP, Itália 
 Sr. Maria de Lourdes Belém, 76 anos- 18.02.2009 São Paulo, Brasil 
 Sr. M. Rosanna Giannina Cavallin, 88 anos - 22.02.2009 Albano TM, Itália 
 Sr. M. Franca Rosaria Lo Monaco, 88 anos - 01.03.2009 Alba, Itália 
 Sr M. Regina Teresa Nota,  77 anos - 19.03.2009 Alba, Itália 
Pais das irmãs 
 Sr. Giovanna Caprilli (Mãe Giuliana) na família, Itália 
 Sr. Corona Park (Mãe Sun Im Candida) da comunidade de Seul-Miari, Coréia 
Sr. Margaret e sr. Frances Obrovac (Pai Joseph) da comunidade de Boston e Los Angeles, USA 
 Sr. Maria Paola Chang (Pai Giuseppe) da comunidade de Taipei, Taiwan 
 Sr. Maria Hernandez Perdomo (Mãe Ramona) - na família, Venezuela 
 Sr. Germana e sr Armanda Santos (Mamma Maria) - na família e Redwood City, USA 
 Sr. Nancy D‟Souza (Papà Joseph) da comunidade de Mangalore, India 
 Sr. Shirley Dos Reis Souza (Mãe Ediméa) da comunidade de São Paulo CP, Brasil 
Família Paulina 
 Don Giordano Bernardo Pasutto, ssp,  81 anos - 06.02.2009 Roma, Itália 
 Fr. Silvio Virginio Dante, ssp,  81 anos - 08-02-2009 Alba, Itália 
 Sr. M. Ignazia Antonietta Scano, pddm, 76 anos - 15.02.2009 Albano Laziale, Itália 
 Sr. M. Gertrudis Delia M. Fabbri, pddm,  85 anos - 09.03.2009 Córdoba, Argentina 
 Don Giovanni Anselmo Bandini, ssp,  97 anos - 14.03.2009 Albano Laziale, Itália 
 
 
 

 
 

Saudação da Redação de PaolineOnline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


