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A CAMINHO!
Caríssimas irmãs,
esta carta lhes é enviada do Brasil onde, com 
algumas irmãs do governo geral, estou reali-
zando a visita fraterna. 
Terminamos	há	pouco,	 justamente	aqui,	o	 se-
gundo Encontro continental de apostolado-eco-
nomia, que congregou algumas irmãs do vasto 
Continente Americano empenhadas em um 
caminho	 de	 reflexão	 para	 redescobrir	 o	 nosso	
“caminhar”	específico.	A	expressão	“caminhar”	
traz à nossa mente a imagem dinâmica e “ca-
rismática”	da	nossa	missão,	expressão	de	uma	
profunda mística apostólica que alimenta a lei-
tura atenta, espiritual, orante do cenário no qual 
estamos inseridas e nos movemos, ao lado de 
homens e mulheres com os quais caminhamos.  
Um serviço que nos faz buscar continuamente 
novos caminhos para a penetração e a difusão 
do Evangelho, com linhas de ação comuns, 
abertas ao confronto, à valorização das pessoas, 
da	organização,	dos	recursos,	da	experiência.	
Para além de tudo aquilo que desses encontros 
internacionais brotou e brotará, sabemos que, 
também para o redesenho da missão, nenhuma de 
nós pode voltar atrás, cada uma tem um com-
promisso a desenvolver, e  compromissos com 
os quais integrar-se. «A união faz a força», diz 
um antigo provérbio. Padre Alberione e Mestra 
Tecla	nos	repetiram	muitas	vezes	que	sozinhos 
somos um raminho, juntas uma grande força; e que 
o carro caminha empurrado por todas... A comu-
nhão	e	a	paixão	apostólica	nos	dão,	hoje	como	
ontem, nova vitalidade e audácia. 
Caminhamos rumo a um Projeto apostólico glo-
bal. E seria presunção pensar em realizá-lo sem 
levar em consideração e valorizar tudo aquilo 
que na nossa história missionária foi construí-
do e realizado, na fé e na pobreza, que é aban-
dono	confiante	à	ação	de	Deus.	
A	nossa	reflexão	está	focalizada	sobre	a	fase	da	
difusão. Para nós, difundir é evangelizar.	 Tudo	
e todas a serviço do Evangelho. A difusão, no 
exercício	da	missão,	não	é	acessória:	é	aquele	
momento fundamental do encontro entre a 
mensagem e os interlocutores; é aquela parte 

vital que leva a cumprimento um processo de 
evangelização que nasce com a projeção dos 
conteúdos e termina com a aquisição dos mes-
mos. «Os livros no depósito são tantos mestres 
fechados	 em	 uma	 caixa,	 justamente	 como	 as	
múmias do Egito. A difusão é o apostolado me-
diante o qual se chega diretamente às almas», 
foi o que sempre nos disse pe. Alberione.
Todas	temos	ainda	diante	dos	olhos	a	multidão	
festiva presente na JMJ de Madri. «O mundo, 
certamente, tem necessidade de Deus, tem ne-
cessidade do testemunho da vossa fé», disse o 
Papa aos dois milhões de jovens reunidos en 
Madri.
Esta mensagem é válida também para nós. O 
nosso compromisso é sempre mais o de guias 
que orientam e iluminam segundo os ensina-
mentos do Evangelho e da Igreja, com uma de-
dicação incondicional aos nossos irmãos e ir-
mãs,	no	intuito	de	responder	às	suas	exigências	
mais profundas. 
Encontramo-nos	diante	de	desafios	sem	prece-
dentes, mas abrem-se notáveis possibilidades 
para o nosso apostolado. Possibilidades agora 
mais	desafiadoras	diante	do	dinâmico	desen-
volvimento da inovação tecnológica, que mo-
difica	continuamente	a	comunicação	em	todas	
as suas formas. 
As transformações culturais induzidas pelos 
progressos tecnológicos requerem discerni-
mentos e escolhas corajosas para poderem 
chegar	com	mais	eficácia	aos	outros	e	comu-
nicar de forma mais incisiva a Boa Notícia. 
Mas a substância da mensagem que veicula-
mos, também através de novas linguagens e 
instrumentos de  comunicação, não muda. É a 
mesma de hoje e de amanhã: Jesus Mestre, Ca-
minho, Verdade e Vida. É ele o centro da nossa 
existência	de	consagradas,	é	ele	o	fundamento	
da nossa missão, também se o modo de anun-
ciá-lo a um mundo em contínua mudança 
deve ser constantemente reformulado e adap-
tado aos tempos, aos lugares, às pessoas. 
Irmãs, como o 9° Capítulo geral nos solicitou, 
sintamo-nos e estejamos continuamente «A ca-
minho, percorrendo as estradas reais e virtuais 
do mundo de hoje, para dilatar os horizontes 
do	anúncio	do	Evangelho,	 a	fim	de	que	 cada	
homem e cada mulher de boa vontade possa 
encontrar a Palavra que salva, Cristo Mestre, 
Caminho,	Verdade	e	Vida»	(cfr.	Documento Ca-
pitular	2007).
Em comunhão de afeto e de oração.

        
ir. M. Antonieta Bruscato
             superiora geral

Recife, 6 de setembro de 2011
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ITÁLIA
O hOspital regina apOstOlOrum  
se renOva

No dia  19 de julho, o Hospital Regina Apos-
tolorum de Albano Laziale pôde inaugurar 
a primeira seção completamente reestrutura-
da	da	sala	de	Cirurgia.	A	bênção	do	capelão		
aos locais e às pessoas presentes deu início à 
cerimônia, em que Ir. M. Antonieta Bruscato, 
Superiora	geral,	descerrou	a	fita	da	inaugu-
ração. Foi grande a satisfação de todos: médi-
cos, doentes, agentes sanitários, funcionários 
e Filhas de São Paulo, com a perspectiva de 
retornar, em breve tempo, para rever as de-
mais repartições da estrutura hospitalar. Os 
trabalhos	realizados	exigiram	adequação,	es-
truturais e normativas, impostas pelas leis de 
segurança,	além	das	exigências	de	renovação	
exigidas	pelo	tempo,	para	oferecer	um	con-
forto maior aos doentes. Nesse momento de 
dificuldade	para	a	saúde	italiana,	esse	acon-
tecimento foi um sopro de esperança para os 
funcionários que puderam constatar, mais 
uma vez, como a atenção ao doente, missão 
de todo hospital, no  Regina Apostolorum é 
cada	vez	mais	um	ponto	de	excelência.	

na casa generalícia uma singular  
e dinâmica vitalidade

Depois da chegada a Roma das junioristas 
que vieram para estudar o italiano tendo em 
vista	 o	 encontro	 de	 preparação	 à	 profissão	
perpétua,	o	mês	de	setembro	de	2011	na	Casa	
Generalícia	tem		programado	três	encontros	
particulares: 
1-8 de setembro:  
Encontro das Junioristas europeias
Incluído em um caminho trienal com o título 
Juntas, rumo a uma santidade apostólica, neste 
ano	 será	 refletido	 o	 tema	 da	 	 Comunidade 
Paulina. O encontro representa uma preciosa 
ocasião para crescer juntas, partilhar e 
confrontar-se.
8-11 de setembro:  
Encontro continental Europa/Canadá/Quebec
A convenção sobre o tema Habitar a rede e uso 
do digital. A crossmedialidade a serviço da mis-
são, se insere no caminho do redesenho da 
missão que estamos vivendo na Congrega-
ção. O objetivo do  encontro é de partilhar 
as	atividades	realizadas,	a	reflexão	sobre	os	
instrumentos e linguagens, chegando a iden-
tificar	 possíveis	 colaborações	 em	 nível	 do	
continente  Europa e Canadá/Quebec. 
15 setembro-10  de outubro:  
Seminário missionárias fsp
O processo de redesenho das presenças está 
produzindo vários movimentos de irmãs 
entre as várias circunscrições, por isso, o 
acolhimento das várias culturas, o apreço 
dos valores dos outros e a colaboração se 
tornam uma necessidade ditada pela nossa 
própria missão. 
Para favorecer tudo isso, o Governo geral 
programou uma sessão formativa com 
o objetivo de ajudar as participantes a 
redescobrirem e aprofundarem o fundamento 
do nosso ser missionárias paulinas.  Inserir-
se na nova comunidade, nação e cultura 
com o espírtito de Paulo que se sente como 
alguém devedor do Evangelho: Ai de mim, se 
não evangelizo!

BOLÍVIA
FOrmaçãO BíBlica 
Na cidade de La Paz, depois de 17 meses 
de intenso trabalho e estudo, foi concluído 
o curso sistemático de formação em Bíblia. 
O curso, centrado sobre o primeiro nível de 
estudo do histórico-bíblico básico, foi desen-
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volvido através de uma linha bíblica tempo-
ral relacionada à história de hoje. O curso, 
organizado pelas Filhas de São Paulo em 
parceria com a Comissão da Catequese bíbli-
ca da Arquidiocese de La Paz, foi direciona-
do à formação dos agentes de pastoral dos 
diversos vicariatos e das paróquias locais. 
Ao	 final	 do	 caminho	 formativo,	 os	 partici-
pantes	expressaram	sua	opinião.	Uma	expe-
riência	 que	marcou	 suas	 	 vidas	 a	ponto	de	
impulsioná-los a prosseguir no seu empenho 
de evangelização permanente na diocese de 
La Paz. 

FILIPINAS

pôster-making cOntest

Entre as iniciativas das Filhas de São Paulo 
de	Pasay	City,	para	a	45a	 Jornada	Mundial	
das Comunicações Sociais está a originalida-
de do concurso para as famílias Family Media 
Pôster-Making Contest. 
Desse evento, centrado no tema da JMCS 
2011, participaram as famílias dos colabora-
dores leigos, Paulines Lay Mission Partners–
PLMP, que trabalham nos vários setores do 
apostolado paulino. Grande parte dos pôs-
teres do concurso foi realizada por famílias 
com	 crianças.	 Foram	 19	 os	 trabalhos	 fina-
listas	 julgados	em	base	a	três	critérios:	origi-
nalidade	40%,	importância	da	temática	25%,	
impacto	 geral	 25%.	 Irmã	 Clothilde	 de	 las	

Llagas presidiu o concurso, ilustrando como 
a	mídia	 digital:	 rádio,	 TV,	 celular,	 internet	
e	 social	 network	 como	 face	 book	 e	 twitter,	
podem condicionar a vida familiar e as rela-
ções na era pós-moderna. Richard e Marlene 
Mandalupe foi o casal vencedor. Eles decla-
raram que a utilização correta dos meios di-
gitais reforça o amor para com a família, com 
os outros e com Deus. 

semináriO de FOrmaçãO  
da cOOrdenaçãO da ásia-pacíFicO 
(aPCT) 

Foram	22	 irmãs	 (5	 coreanas,	 3	 japonesas,	 2	
paquistanesas,	11	filipinas),	as	que	participa-
ram do primeiro  Seminário sobre formação 
permanente organizado pela Coordenação 
(APCT)	da	Ásia-Pacífico.	O	encontro	ocorreu	
em	Manila,	Filipinas,	de		24	de	julho	a	15	de	
agosto. Os temas tratados foram: Donec For-
metur	(retiro),	A	comunidade	paulina:	uma	
presença e testemunho profético; A Livraria 
Paulina: um novo púlpito para a evangeliza-
ção da cultura de hoje, e a alfabetização mi-
diática. 
Além de aprofundar o carisma paulino atra-
vés dos conteúdos ouvidos, as participantes 
foram	beneficiadas	pela	rica	experiência	 in-
tercultural e pela universalidade do carisma 
paulino.

COrÉIA
As aplicações iPhOne  
e iPad  
para a OraçãO digital

Existem	 cada	 vez	 mais	 no	
mundo os software para 
smartphone dedicados à reli-
gião. De fato, nestes últimos 
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tempos, as aplicações para a oração digital 
se	 multiplicaram.	 Também	 as	 Paulinas	 da	
Coréia lançaram uma série de software apli-
cativos	(app.)	para	os	celulares	 inteligentes	
(smartphone).	 A	 iniciativa	 deseja	 oferecer	
aos	 apaixonados	 pelas	 novas	 tecnologias	
instrumentos para rezar. As aplicações para 
iPhone e iPad representam, inclusive, um ca-
nal privilegiado para quem tem algo a dizer 
ou comunicar. Quais são os conteúdos ofe-
recidos pelas Paulinas no iPhone e iPad?
Depois	da	primeira	experiência	com	Os cara-
melos da Palavra,	foram	realizados	outros	três	
aplicativos: O Rosário, Alberione e O Poço de 
Jacó. 
Os caramelos da Palavra: cada dia uma breve 
meditação da Palavra de Deus acompanha-
da por música e ilustração. 
O Rosário: os	fiéis	podem	rezar	ouvindo	as	
orações	 e	 a	 reflexão	 de	 cada	 mistério.	Al-
berione: a vida e a espiritualidade do Bem-
aventurado	Tiago	Alberione	

O Poço de Jacó: as	reflexões	sobre	o	Evangelho	
de cada dia e a lectio divina para o domingo. 
O Poço de Jacó é, também, o título da revista 
bíblica mensal. 

PErU 
O átriO paulinO

Na vasta e bela Livraria Paulina de San Isi-
dro, de Lima, foi inaugurada uma nova pro-
posta sócio-cultural e de evangelização: O 
Átrio Paulino. Esta atividade de animação se 
apresenta como um lugar de mediação e di-
álogo entre a fé e a cultura, nos seus vários 
aspectos e nas suas diversas modalidades. 
A	oferta	cultural,	que	prevê	uma	realização	
mensal, se concretiza em encontros, semi-
nários,	 ciclos	 de	 conferências	 e	 convenções	
abertas a todos. 
“A livraria é um templo, o livreiro um prega-
dor; luz, santidade, alegria em Jesus Cristo e 
vida cristã são os frutos procurados. O bal-
cão	é	um	púlpito	da	verdade”	(Bem-aventura-
do Tiago Alberione).

Calendário do Governo Geral

23 out - 23 nov  

8-16 outubro

1-30 novembro 

Roma/Generalícia

Frankfurt

Provincia/ Itália 

Mês de  Exercícios espirituais FP

Feira do livro

Visita fraterna 

Ir Anna Maria Parenzan

Ir Anna Caiazza

Ir M. Antonietta Bruscato 

Outubro-novembro 2011
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A INFLUêNCIA  
dA COMUNICAçãO  
NA VIdA rELIgIOSA

Irmã	 Roselyne	 Wafu-
lah	W.S.	 das	 Filhas	de	
São Paulo, ao término 
dos estudos feitos na 
St. Augustine Univer-
sity,	 na	 Tanzânia,	 de-
fendeu a sua tese de 
investigação sobre a co-
municação dentro da vida 
consagrada, utilizando-
se	 da	 experiência	 das	

jovens religiosas africanas em formação. A 
monografia	 aplicou	 a	 teoria	 da	 participa-
ção, útil para sustentar o argumento central 
do estudo, que favorece o envolvimento e a 
comunicação. Participaram da investigação, 
através do método de entrevista, 50 pesso-
as de quatro institutos femininos de Nairobi 
(Quênia).	Na	seleção	das	pessoas	entrevista-
das foi utilizada a técnica da amostragem. Ir 
Roselyne	 serviu-se	 	de:	 entrevistas,	 resulta-
dos de observações e documentações. O es-
tudo	evidencia	as	lacunas	existentes	no	fluxo	
comunicativo durante o período formativo e 
a	sua	influência	na	vida	consagrada	até	de-
monstrar como a qualidade da comunicação 
existente	 entre	 as	 formadoras	 e	 as	 forman-
das, seja um fator determinante para a per-
severança das jovens religiosas. Documenta, 
ainda, que a formanda é aberta à comunica-
ção de maneira proporcional como o é com 
a	sua	formadora.	Uma	comunicação	eficaz	é	
vital e indispensáve; é, portanto, responsabi-
lidade de todos fazer a sua parte, com empe-
nho,	para	evitar	conflitos,	incompreensões	e	
incapacidade de comunicar. 

UMA INVESTIgAçãO SOBrE  
A AçãO MOrAL COMO dOM,  
EM JOãO PAULO II

É este o título da tese de licenciatura de ir. 
Triphonia	Kim,	da	Província	da	Coreia,	que	
terminou brilhantemente o seu currículo de 
estudos no Instituto Superior de teologia 
moral “Academia Alfonsiana” de  Roma.
A	investigação	de	ir.	Triphonia	é	inovadora.	
A	validade	da	reflexão,	da	qual	oferecemos	

alguns dados, mere-
ceu	 a	 “nota	 máxima	
com louvor”. 
A teologia moral é 
considerada uma dis-
ciplina de vanguarda, 
na qual se misturam 
coisas divinas e huma-
nas,	experiências	de	fé	
e	experiências	comuns	
de cada homem. É 
mais difícil investigar 

o sentido do agir moral na situação imperante 
do relativismo que analisa cada indicação 
moral na ótica de uma afronta à liberdade. 
Por isso, a autora  considera importante dar 
uma	guinada,	para	deixar	de	 lado	o	sentido	
rígido do dever, iluminar com uma luz nova 
a problemática moral contemporânea, e com 
olhar corajoso apontar o agir moral na ótica do 
dom. 
O guia em tal perspectiva é João Paulo II, que 
em vários documentos, mensagens e discur-
sos	exprime	essa	intuição.	A	pesquisa	apro-
fundada	 do	 magistério	 do	 Pontífice	 (bem	
mais	atual	neste	ano	de	sua	beatificação)	con-
firma	a	 sua	hipótese:	o	homem	é	um	sujei-
to, a sua dimensão é interpessoal, age como 
unidade, se forma e se transcende no agir. 
Voltando-se para a origem do ser humano e 
do seu agir moral, se chega à profundidade 
da	Trindade	Santíssima.	A	Trindade	em	si	é	
o dom recíproco das Pessoas divinas. 
O homem, ser totalmente doado por Deus, 
criado	 à	 imagem	 de	 Deus	 –	 dom,	 refletirá	
alguma coisa de sua semelhança com Deus 
somente doando-se. O dom do homem não 
será como o de Deus, todavia, o amor divino 
revela uma parte do seu mistério através de 
cada forma de doação humana
Como a vida física é gerada através do dom 
entre duas pessoas, a “vida bondosa” da pes-
soa se realiza doando-se, querendo o bem e 
agindo em favor de uma outra pessoa. 
No dinamismo do dom, a pessoa que sai de 
si para doar-se ao outro/outros, constrói o 
outro e realiza a si mesmo, o seu agir como 
dom se torna a linguagem de uma vida mo-
ralmente boa. 
Dessa forma pode tornar-se real o projeto 
de Deus sobre o homem, através do esvazia-
mento do egoísmo, a solidariedade para com 
os que sofrem, verdadeira epifania de Cristo, 
exegese	de	 sua	presença	 e	 comunhão	entre	
irmãos. N
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Francesca Pratillo, fsp

Quem habita a casa da nossa vida? Pen-
samentos, desejos, preocupações, proje-

tos,	fantasias,	dificuldades	de	relacionamen-
to, cansaços e, dessa forma, nos damos conta, 
sem muito esforço, de que a Palavra de Deus 
ainda não ocupa o espaço que desde sempre 
lhe pertence. Marginalizada, permanece em 
silêncio,	sem	gritar,	sem	opor	resistência,	es-
perando voltar um dia à sua casa, como pro-
prietária e senhora. 
Como devolver à Palavra a sua proprieda-
de? Como se tornar a árvore que dá frutos em 
qualquer estação?	 (cf.	 Sl	 1,3).	Como	atingir	 a	
meta a nós proposta pelo apóstolo das gen-
tes: «Não sou mais eu quem vive, mas Cristo 
vive	 em	mim»?	 (Gl	 2,20).	Como	 evitar	 que	
Deus seja esquecido numa vida consagrada 
ao	anúncio	da	sua	Palavra?	(cf.	Dt	6,12;	8,11).	
A estrada não é fácil, muito menos espaçosa, 
mas possível de ser trilhada. Possível para 
quem nutre no coração o desejo de voar alto, 
para quem compreendeu o imenso dom da 
Palavra, porque Deus oferece a sua ajuda a 
quem lhe pede e concede a graça ao humilde 
que deseja escutá-lo. 
Nas nossas cidades, além do ar poluído, res-
piramos diariamente milhares de palavras 
poluentes, que não permitem ao nosso cora-
ção encontrar o seu centro de equilíbrio, de 
força e entusiasmo. O antídoto proposto pela 
mesma Escritura, que hoje nos chega pela 
voz da Igreja,  é de respirar a Palavra. Só assim 
conseguiremos	 transfigurar	 e	 tornar	 únicos	
e divinos os nossos dias, às vezes monóto-
nos e desperdiçados. Nossa vida verdadeira 
começa quando entramos em contato com a 
Palavra, e isso se torna possível no itinerá-
rio da lectio divina. A vida consagrada «nasce 
da escuta da Palavra de Deus, para se tornar 
uma	“exegese”	vivente	e	fulgurante	da	Pala-

vra	de	Deus»	(VC	94).	Quando	a	Palavra	ha-
bitar o nosso coração, o nosso respiro, a nos-
sa mente, as nossas palavras diárias, a nossa 
comunicação não verbal, os nossos humildes 
gestos de serviço e de amizade seremos o 
perfume de Deus no mundo. Hoje, mais do 
que nunca, a Palavra pede para escolhermos 
entre	 a	 superficialidade	 e	 a	 profundidade,	
entre o individualismo e a fraternidade, en-
tre o vazio e a Presença, entre a soberba e a 
humildade, entre o ser portadora do nada e 
o	ser	comunicadoras	do	Tudo.
Trata-se	de	revelar	ao	mundo	a Beleza que sal-
va: aquela emanada do rosto de Cristo, Pala-
vra eterna do Pai. A humanidade está deso-
rientada por mil propostas que não trazem a 
Verdade. 
O	 Bem-aventurado	 Tiago	 Alberione	 tinha	
entendido e por isso desejou que o objeti-
vo da Família Paulina fosse bem claro: fazer 
a todos a caridade da Verdade. Não se trata de 
uma Verdade a ser aprendida, mas de uma 
Verdade a ser amada e vivida, uma Verdade 
que repara a imagem distorcida de Deus no 
coração das pessoas. Uma missão empenha-
tiva semelhante à missão de Maria de Naza-
ré: mulher habitada totalmente pela Palavra. A 
Verdade encontrou em Maria a sua casa, a 
sua tenda, o seu ventre fecundo, o coração 
virginal. 
Para essas alturas é que Deus nos chama e 
coloca cada dia em nossas mãos a Verdade 
da Palavra de Deus que, na lectio cotidiana, 
se torna Pão do caminho e Luz do futuro. O 
entrar na escuta atenta e obediente da Palavra 
viva, o meditar e ruminar a sua mensagem, o 
rezar	e	dialogar	com	os	seus	exigentes	pedi-
dos, o contemplar e ver os seus caminhos na 
história dos homens torna-nos habitação de 
Deus, vento perfumado do Espírito.

HABITAdAS 
PELA 

PALAVrA
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O MAgISTÉrIO  
dAS SUAS VIAgENS
No	 sentir	 apostólico	 de	Mestra	 Tecla	 ficaram	
gravadas	as	viagens	ao	exterior,	com	início	em	
1936 e término em 1963: quatorze longas via-
gens por terra, mar e ar. Se as primeiras via-
gens trazem a conotação do espanto e da sur-
presa, as seguintes lhe imprimem sempre mais 
no coração o sentido da salvação vivido até o 
sofrimento.	Escrevia	das	Filipinas,	em	1949:	
Agrada-me, desta vez, chamar a atenção de 
todas sobre um pensamento que me impres-
sionou	 nesta	 viagem:	 quantas	 almas	 existem	
no mundo que não conhecem e não amam 
o Senhor. É preciso sair um pouco da nossa 
“concha” para convencer-nos dessa triste rea-
lidade!...	 Quando	 se	 lê	 as	 estatísticas:	 tantos	
milhões	de	homens…	é	fácil	dizer.	Mas	vê-los,	
mesmo que de passagem em sua terra, como 
fizemos,	 ver	 naquelas	 cidades	 um	 formiguei-
ro de gente... que impressão! Nós, chamadas a 
um apostolado tão grande, que abraça o mun-
do, devemos sentir a necessidade de ajudar to-
dos	esses	irmãos,	também	eles	filhos	de	Deus,	
devemos fazer-lhes o bem, contribuir com sua 
salvação: com a oração e com o apostolado. 
Devemos, como dizemos na coroazinha a Rai-
nha dos Apóstolos, «sentir as necessidades da 
pobre humanidade»: de toda a Ásia, da África, 
das Américas, da Oceania, da Europa… Gosta-
ria que todas as Filhas de São Paulo sentissem 
esse amor às almas. 
Esse aperto no coração se transforma em res-
ponsabilidade	 e	 em	 tomada	 de	 consciência	
de que «o mundo todo é para nós campo de 
apostolado. Devemos amar a todos, para fazer 
o	bem	a	todos»	(VPC	153).
Nas	suas	viagens	ela	reflete	e	se	enriquece	em	
contato com as várias culturas. Ao regressar, 
comunica quanto aprendeu porque, diz, sempre 
é possível aprender algo novo, às vezes uma 
simples ideia que, no tempo oportuno, poderá 
amadurecer	e	se	tornar	ação	de	apostolado	(cfr.	
VPC	38,	39,	45,	126).

Gostava de falar dos vários países: costumes, 
hábitos, clima, belezas naturais. Mas sublinha-
va com grande sofrimento as grandes misérias 
morais. Dizia: «Se aquela multidão pudesse 
conhecer o Senhor!». E concluía com convic-
ção, dando um suspiro profundo: «E, no entan-
to,	devemos	fazê-los	conhecer!	 ...	Oh,	se	fosse	
possível imprimir irmãs como se imprime li-
vros!».
Sua última viagem ao Oriente, em 1962, foi 
motivo de muita alegria, mas também de sofri-
mento. Alegria, porque constatava o desenvol-
vimento da Congregação. E sofrimento, por-
que compreendia as necessidades da Igreja e a 
impossibilidade de chegar rápido a todos.  
No	 entanto,	 em	 Taipei	 ela	 anotava	 em	 sua	
agenda pessoal: «Que pena ver esta pobre gen-
te	 sacrificada,	 tendo	 de	 trabalhar	 na	 água...	
Quase a totalidade se compõe de pagãos ou 
budistas. Senhor, piedade dessa gente, que não 
te conhece, não te ama». Poucos dias depois, 
em	Nagoia	(Japão)	continua	a	mesma	oração:	
«Quantas almas ainda não te conhecem, ó meu 
Deus! Que pena! Manda muitas vocações para 
que te tornem conhecido e amado». 
Esta “pena” pelas almas que não amam a Deus 
e não o conhecem foi o movente que a levou a 
infundir um grande espírito apostólico em to-
das as irmãs. 
Eis uma de suas últimas decisões, reveladoras 
do	seu	espírito	missionário:	no	mês	de	outubro	
de 1963, estava para ser aberta uma casa na Bo-
lívia. A dúvida, porém, era esta: como desen-
volver o apostolado das edições em uma nação 
onde a maioria das pessoas era analfabeta. Ha-
via essa incerteza. A Primeira Mestra eliminou 
qualquer	questionamento	e	colocou	ponto	final	
às dúvidas: 
Se a maioria das pessoas não sabe ler, faremos 
o bem através das imagens e dos discos. Mas 
também ali é necessário abrir um centro de 
apostolado.	Também	ali	 é	necessário	 tornar	o	
Senhor	conhecido.	Também	na	Bolívia	é	preci-
so, de alguma forma, divulgar o Evangelho!

Anna Maria Parenzan, fsp
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FAzEr dA VIdA UM dOM

Recordar… que 
coisas? Faço uma 
espécie de resumo 
desse longo perío-
do de minha vida. 
1941	–	Sou	uma	jo-
vem normal. Vivo 
em uma cidade da 
baixa	 Lombardia.	
Tenho	 18	 anos:	

casa, escola, Ação católica, oratório. Em ju-
nho consegui o diploma de professora do 
curso elementar, e como estamos em guerra, 
fiz	o	pedido	para	ser	substituta.		
Dessa forma, tive um contato inicial “ao 
dar aula”, ao invés de “ter aula”. Anos de 
desilusões	 e	 esperanças.	 Ao	 final,	 porém,	
posso dizer que me senti bem com as crian-
ças do curso elementar, que ainda possuíam 
a	beleza	e	a	espontaneidade	da	inocência.	
1945	–	Há	poucos	meses	terminou	a	guerra.	
Penso no concurso. No entanto, alguém me 
pergunta:	O	que	você	fará	na	vida?	Respon-
do: Formarei uma família, me dedicarei à 
escola, enquanto no meu íntimo eu me re-
petia: Na escola poderei fazer alegremente da 
vida um dom! Quando adolescente, tinha lido 
um livro de Maria Sticco, com esse título, e a 
frase permaneceu dentro de mim. De vez em 
quando ela ressurgia entre meus pensamen-
tos e me orientava.
1945	–	Final	de	junho.	Terminada	a	reunião	
da Ação Católica a assistente me propôs par-
ticipar	de	um	curso	de	Exercícios	espirituais.	
Na verdade, eu não tinha nenhuma vontade 
de	participar	e	lhe	fiz	ver	que	nos	meses	de	
verão não há tais cursos.  Mariuccia interveio: 
“Nos primeiros dias de setembro vou a Alba 
onde	 haverá	 um	 curso	 de	 Exercícios	 para	
moças. Se quiser ir, lhe faço companhia”. 
Para tranquilizar a assistente, eu disse: “Está 
bem, irei com Mariuccia”. 
Passa	 julho,	agosto	e,	no	dia	4	de	 setembro,	
Mariuccia me perguntou se ainda estava dis-
posta a ir para Alba. Faltavam só dois dias 
para a partida. Eu, na verdade, havia me es-
quecido e não tinha dito nada em casa. Po-
rém, como não tinha nenhum compromisso, 
disse à minha mãe: “Daqui a dois dias vou a 
Alba,	com	Mariuccia,	fazer	os	Exercícios”.	Mi-
nha	mãe	ficou	surpresa	e	perguntou:	“Onde	
é Alba?”. Eu não sabia. Mariuccia respondeu: 

“E’ uma pequena cidade do Piemonte”. 
No dia 6 de setembro, Mariuccia Bossi, 
Mariuccia Fra e eu, com ir. Priscilla, da co-
munidade de Pavia, partimos para Alba. A 
viagem foi uma aventura: as linhas de fer-
ro estavam interrompidas, funcionavam por 
trechos. Portanto, de vez em quando descía-
mos do trem e tomávamos o ônibus, e assim 
foi até chegar a Alba. Lá encontramos um 
belo grupo de moças.  
O	que	aconteceu	naqueles		4	ou	5	dias,	não	
sei:	segui	as	pregações,	rezei,	refleti.	Depois	
dos	 Exercícios	 ficamos	 mais	 dois	 dias	 dia-
logando com as irmãs, interessando-nos es-
pecialmente pelo apostolado. Quem sabe o 
que	Don	Lamera	e	Mestra	Giovannina	Boffa	
conspiraram com o Senhor. Só sei que, quan-
do abri  a bolsa, tinha um envelope com as 
condições para ser aceita entre as Filhas de 
São Paulo, alguns impressos, o elenco da 
roupa que devia levar e o número que me 
seria dado. O interessante é que também as 
duas Mariuccias tinham recebido a mesma 
coisa e, na viagem de retorno, conversamos 
sobre isso entre nós. 
Os nove meses seguintes foram assinalados 
pela incerteza, luta, oração e sofrimento. De 
vez em quando conversava com minha mãe 
sobre o que estava decidindo, mas ela pensa-
va que eu estava brincando. Porém, a carta 
de	M.	Giovannina	e	de	M.	Antonietta	a	 fez	
desconfiar	 e	 sequestrar	 a	 carta	 proveniente	
de Alba. 
Naquele tempo, as Filhas de São Paulo ti-
nham	fixado	23	anos	como	idade	limite	para	
aceitar as jovens, e eu já tinha completado 22. 
À medida que os dias passavam, dentro de 
mim se tornava claro que aquela era a res-
posta que devia dar a Deus. O seu convite: 

Sr Fausta Bossi  
e Sr Maria  
Adeodata Dehò
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fazer alegremente da vida um dom me ilumina-
va e me indicava o caminho. Os dois bilhões 
de pessoas que eu não conhecia, o Senhor 
as tornava o meu sonho futuro. O Instituto, 
que conheci quase por acaso, era docente. 
Eu teria uma escola não com 30 alunos, mas 
o mundo inteiro ao qual levar o Evangelho 
com	os	meios	mais	céleres	e	eficazes.	
Mas quando disse em casa que havia fei-
to essa escolha para a minha vida, os meus 
pais, incrédulos, tentaram convencer-me a 
transferir pelo menos a data. A minha famí-
lia tinha feito sacrifícios para que eu estudas-
se. Eu era a mais velha e devia esperar que 
as	 três	 irmãs	 e	 o	 irmãozinho	 crescessem.	 E	
também que poderia fazer o bem na escola e 
na Ação Católica sem ser religiosa. 
Se o Senhor não me tivesse conquistado com 
a sua Palavra e com o seu amor, certamente 
não	teria	coragem	de	deixar	a	minha	família	
da forma como havia decidido naquele dia. 
1946.	8	de	junho.	Com	um	pretexto,	fui	a	Pa-
via. Apresentei-me às Paulinas e disse que 
estava pronta para partir. Em casa havia dei-
xado	uma	carta	onde	simplesmente	disse	aos	
meus pais que havia partido para Alba. 
Era quase meio-dia quando partimos para 
Lodi. Primeira etapa o hospital onde me en-
contrei com Mariuccia Bossi que estava cui-
dando de um tio. Depois de um diálogo pro-
vocante, eis a sua decisão: “Parto também eu 
para Alba”. A caravana “das fugitivas” dei-
xava	a	cidade.	Tudo	parecia	um	sonho.	Era	

a vigília de Pentecostes e, naquela noite, na 
cidade, todos diziam: Camilla e Mariuccia 
“fugiram” para serem religiosas.
No	dia	de	Pentecostes	de	1946	começou,	para	
mim, uma nova vida: estava me tornando 
uma	 Filha	 de	 São	 Paulo!	A	 experiência	 ali	
iniciada continua em pleno desenvolvimen-
to. Naquele dia, o Senhor me inscreveu na 
escola do seu magistério, onde ele é o único 
Mestre, é Caminho, Verdade e Vida, é tudo! 
É um dom tão grande que é impossível sin-
tetizar em poucas linhas. Seguindo as indica-
ções	e	os	exemplos	de	padre	Alberione	e	de	
Mestra	Tecla,	pouco	por	vez	estou	compreen-
dendo que não fui eu a fazer da vida um dom 
ao Senhor, mas ele me havia feito um dom 
grandíssimo: a vocação paulina! Correspon-
der	a	este	dom	significa	deixar	viver:	Cristo 
em mim!	Todo	o	resto?	Lixo,	diria	S.	Paulo.	
O Mestre completou o seu dom quando a 
obediência	me	pediu	para	trabalhar	na	Ope-
ra	Omnia	de	padre	Alberione	e	de	Mestra	Te-
cla.	Suas	palavras	e	seus	exemplos	são	para	
mim uma contínua chamada de atenção. E 
o amor pelos futuros membros da Família 
Paulina me sustentam no cansaço de estudar 
e transformar aqueles escritos datilografa-
dos	 e	fitas	magnéticas	 com	suas	vozes	 	 em	
edições divulgáveis.
Senhor, te agradeço de todo coração por es-
tes 65 anos de vida paulina!

M. Adeodata Dehò, fsp

O SIS oferece estudos, aprofundamentos 
que favorecem o crescimento espiritual da 
Filha de São Paulo; fornece instrumentos 
que permitem enfrentar de modo crítico os 
textos do Fundador, de M. Tecla, a história 

SECrETArIAdO INTErNACIONAL CArISMA/ESPIrITUALIdAdE - SIS

da Congregação. Colabora com a FP na 
formação da Opera Omnia Alberionia-
na; é responsável pela realização e ani-
mação das iniciativas de espiritualidade 
estabelecidas pelo Governo geral. Com a 
ajuda de uma equipe internacional, está 
realizando um estudo hermenêutico para 
aprofundar a história e a originalidade da 
figura de Mestra Tecla no seu ofício de 
“Mãe” do Instituto. No Secretariado atual-
mente trabalham: Ir. Adeodata Dehò, Ir. 
Monica Baviera, Ir. Maria Christina Sch-
reil, Ir. Maria Grazia Gabelli

sis@paoline.org
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A PArTICIPAçãO dA FAMÍLIA 
PAULINA NA JMJ 2011
eis uma Breve inFOrmaçãO sOBre as 
nOssas iniciativas na JmJ de madri. 

Nos vários eventos, participaram mais de 30 
Paulinos e Paulinas da Europa e do mundo. 
A Feira vocacional: participamos como Fa-
mília Paulina da Feira vocacional preparada 
no Parque do Retiro, junto com mais de 70 
Congregações e Institutos religiosos. O nosso 
stand tinha por título Tenda da Palavra, para 
destacar a Palavra de Deus que proclama-
mos	com	a	nossa	missão.	Na	Tenda	(m.	9	x	2),	
cinco painéis muito bonitos representavam o 
nosso carisma. Paulinos, Paulinas, Pias Dis-
cípulas, Anunciatinas e um grupo de Jovens 
Evangelizadores Paulinos, se revezavam, com 
entusiasmo,	sob	um	sol	de	35	graus	(!!!)	du-
rante todo o dia. 
A	Tenda	foi	um	ponto	de	referência	extraor-
dinário para os jovens participantes da JMJ 
que, de manhã até às 22h, chegavam como 
um rio, todos muito interessados em esco-
lher cartões com mensagens da Palavra de 
Deus,	 oferecidos	 em	 8	 línguas:	 inglês,	 es-
panhol,	 italiano,	 francês,	 alemão,	 romeno,	
português	e	checo.	Tivemos	a	extraordinária	
oportunidade  de falar de nosso carisma e da 
Família Paulina. 

O Macrofestival da Vida Consagrada: no 
Palácio do Esporte, com a presença de 17.000 

jovens, as noviças Nikki e Veronica deram o 
seu	testemunho	com	dois	cantos		(em	inglês	
e	em	italiano),	recebendo	una	resposta	entu-
siasta e aplausos dos participantes; já ir Priti 
e ir Fiona, juntamente com outras religiosas, 
apresentaram uma dança-oração indiana. 

A Mostra do livro no Seminário de Madri: 
despertou o interesse de seminaristas e sa-
cerdotes das dioceses da Espanha e de ou-
tros países, como também, outros grupos e 
comunidades religiosas, que se revezavam 
na capela do Seminário para a Adoração eu-
carística	contínua.	A	exposição,	que	oferecia	
também livros em outras línguas, foi uma 
oportunidade para todos entrarem em con-
tato	com	as	Paulinas	no	seu	serviço	específi-
co à Igreja. 

A Web Radio Pope-up dos Paulinos transmi-
tiu diariamente os eventos da JMJ, entrevis-
tando e animando os jovens. 

A Vigília de oração do dia 17 de agosto, so-
bre o tema Com Jesus Mestre, nas pegadas de 
São Paulo, uniu os membros da Família Pauli-
na em uma fervorosa oração pelos jovens. 

Convidamos a entrar no Blog www.llama-
dosmcs.blospot.com 
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dESCOBrIr JUNTOS O grANdE 
TESOUrO dO EVANgELHO

Na	paróquia	Santa	Teresa	do	Menino	Jesus,	
da diocese de Bucarest, houve uma missão 
bíblica	 com	 a	 cor	 e	 o	 tema	 paulino:	 “Tudo	

faço pelo Evangelho”. Uma iniciativa entu-
siasmante organizada pelas Paulinas de Bu-
carest, em colaboração com os Paulinos de 
Vicenza e com o vigário da paróquia Santa 
Teresa.	A	missão	tinha	por	finalidade:	“des-
cobrir juntos o grande tesouro do Evange-
lho”.	 Aos	 organizadores	 foi	 confiado	 um	
belo grupo de jovens romenos, que depois 
de terem vivido dias de intensa preparação, 
participaram da missão como animadores. 
Todos	 viveram	 a	 alegria	 de	 partilhar	 as	 ri-
quezas do Evangelho e de descobrir o zelo 
missionário que guiou o apóstolo Paulo nas 
estradas do mundo. As crianças, os jovens 
e	os	adultos	expressaram	o	desejo	de	conti-
nuar	este	itinerário	de	busca	apaixonada	da	
mensagem evangélica. 

UM CAMINHO  
PArA SEr LEMBrAdO

Sábado, 20 de agosto 
de 2011, em Roma, no 
Santuário Rainha dos 
Apóstolos, com a Cele-
bração eucarística pre-
sidida por dom  Sílvio 
Sassi, Superior geral 
ssp, a Família Pauli-
na, de forma solene, 
deu	 início	 ao	 Triênio	
de preparação ao seu 

Centenário de Fundação. Um caminho que 
ajudará a fazer memória das maravilhas que 
a graça de Deus realizou nela e com a Família 
Paulina. Solenes celebrações para o início de 
preparação ao Centenário foram realizadas 
em todo o mundo. Lembramos que é possí-
vel seguir as várias atividades e iniciativas 
através do site: www.alberione.org/100anni.
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UMA JANELA SOBrE A IgrEJA 
encOntrO internaciOnal  
dOs nOvOs evangelizadOres em rOma

Os representantes das realidades eclesiais 
empenhadas no âmbito da nova evangeliza-
ção no Ocidente participarão, em Roma, de 
15 a 16 de outubro, de um encontro interna-
cional organizado pelo Pontifício Conselho 
para a Promoção da Nova Evangelização. 
Trata-se	 de	 uma	 oportunidade	 para	 que	 a	
Igreja	 possa	 conhecer	 as	 realidades	 (dioce-
ses, ordens religiosas, paróquias, movimen-
tos,	 associações)	 há	 muito	 tempo	 atuando	
nesse setor.
 
a igreJa nO paquistãO  
celeBra O anO da missãO

Por ocasião do 60° 
aniversário de fun-
dação das Pontifí-
cias Obras Missio-
nárias	 (POM)	 no	
Paquistão, a Igreja 
católica naquele 

país lançou O Ano da Missão. A iniciativa se 
concentra sobre os direitos, as liberdades 
e o papel dos cristãos dentro da sociedade 
paquistanesa,	mas	 também	 sua	 luta	 ao	 ex-
tremismo, a evangelização e a harmonia. O 
ano,	que	será	aberto	oficialmente	no	dia	30	
de setembro, envolverá todas as dioceses pa-
quistanesas. 

O esplendOr da verdade,  
a Beleza da caridade 
Até	 o	 dia	 4	 de	 setembro,	 no	 átrio	 da	 Sala	
Paulo	VI,	no	Vaticano	(Sala	das	Audiências),	
foram	expostas	obras	de	pintura,	escultura,	
arquitetura,	 fotografia,	 literatura	 e	 poesia,	
música, cinema, ourivesaria. A mostra com 

o título O esplendor da verdade, a beleza da cari-
dade  foi uma homenagem de 60 artistas con-
temporâneos ao Papa Bento XVI pelo seu 60° 
Aniversário de Ordenação sacerdotal.

O mandatO missiOnáriO de Jesus:  
JmJ 2013

Bento	XVI	enunciou	os	temas	das	próximas	
duas Jornadas da Juventude,  solicitando a 
oração de todos para a preparação destes 
dois	importantes	eventos.	O	do	próximo	ano	
se realizará nas respectivas Dioceses – anun-
ciou o Papa –  e terá como tema: “Sejais sem-
pre alegres no Senhor”, da carta aos Filipenses 
(4,4);		e	para	a	Jornada	Mundial	da	Juventude	
de 2013, no Rio de janeiro, Brasil, o lema será 
o mandato de Jesus. “Andai e fazei discípulos 
todos os povos”	(cf	Mt	28,19).

UMA JANELA SOBrE O MUNdO 
2011. anO eurOpeu dO vOluntariadO

Estamos em 2011, o Ano Europeu do Volunta-
riado. Com a decisão do Conselho da União 
Europa, os 27 estados membros celebram 
as atividades de pessoas que, livremente e 
sem	fins	 lucrativos,	 dedicam	parte	 do	 pró-
prio tempo em benefício das pessoas e da 
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sociedade.	Estima-se	que	 cerca	de	 20%	dos	
europeus ocupam uma parte de seu tempo 
livre para uma atividade de voluntariado. O 
objetivo das instituições europeias é promo-
ver a cidadania ativa por parte das organi-
zações	de	voluntariado,	do	Terceiro	 setor	 e	
da	 sociedade	 civil.	 “O	 voluntariado	 –	 lê-se	
na Decisão do Conselho da UE – é uma das 
dimensões fundamentais da cidadania ativa 
e da democracia, no qual assumem forma 
concreta valores europeus tais como a so-
lidariedade e a não discriminação e, em tal 
sentido, contribuirá para o desenvolvimento 
harmonioso das sociedades europeias”. O 
Ano Europeu do Voluntariado de 2011 coin-
cide com os dez anos do Ano Internacional 
dos voluntários, promovido pelas Nações 
Unidas, em 2001. 

ANISTIA  ATUANdO HÁ 50 ANOS 
PELOS dIrEITOS NO MUNdO

Uma vela circundada por arame farpado. 
Uma chama que “não queima por nós, mas 
por todas as pessoas que não conseguiram 
salvar-se da prisão, que foram mortas, tor-
turadas, raptadas ou estão desaparecidas”. 
É este o símbolo que acompanha os 50 anos 
da Anistia Internacional, movimento mundial 
em favor dos direitos humanos. Um traba-
lho levado à frente por mais de 2 milhões e 

800	mil	membros	em	mais	de	150	países.	Há	
50 anos, a Anistia, prêmio	Nobel	da	Paz	em	
1977, continua a trabalhar para “um mundo 
no qual cada pessoa tenha reconhecidos to-
dos os direitos humanos citados pela Decla-
ração universal dos direitos humanos e de 
atos	 afins.	A	missão	 continua	 e	 se	 fortifica,	
com fé na motivação do fundador, Peter Be-
nenson: “Melhor acender uma vela que mal-
dizer a escuridão”.

há dez anOs,  
aquele 11 de setemBrO

Passaram-se  dez anos daquele  11 de setem-
bro,  o dia mais longo e doloroso na história 
dos Estados Unidos. Cento e  dois minutos 
de	terror,		que	mudaram	o	mundo	e	modifi-
caram as prioridades dos governos e as ne-
cessidades	 dos	 povos.	A	 queda	 das	 Torres	
Gêmeas,	por	obra	dos	 terroristas	da	Al	Qa-
eda, provocou a morte de 2.752 pessoas, de 
90 nacionalidades diferentes. Para recordar 
o sacrifício deles, domingo, 11 de setembro,  
onde		estavam	a	World	Trade	Center,	não	se	
realizaram	 discursos	 oficiais,	 mas	 somente	
poesias.  Foi a regra estabelecida pelo prefeito  
de	Nova	York,	Michael	Bloomberg.		Também	
a Igreja, no décimo aniversário daquela tra-
gédia, quis comemorar o evento, oferecendo 
na	 Internet	 uma	 série	 de	 reflexões,	mensa-
gens de sacerdotes que assistiram às famílias 
das vítimas, recursos litúrgicos para as paró-
quias, declarações dos Bispos. Rezou-se, de 
modo especial, pelas famílias que perderam 
os	entes	queridos,	pelas	vítimas	da	violência,	
pelos chefes das Nações, para quantos ser-
vem a comunidade e, sobretudo, pela paz. 
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UMA JANELA SOBrE  
A COMUNICAçãO
cOmunicar Os valOres cristãOs  
em uma cultura midiática
O desaFiO dO cinema

É o ano de 1895,	
quando na Fran-
ça, por obra dos 
irmãos Lumière, 
nasce o cinema. 
Através de um 
único instrumen-
to, que funciona-
va como câmera e 

projetor, o cinematógrafo, os dois operadores 
gravam a chegada de um trem, a saída dos 
operários de uma fábrica e as brincadeiras 
de uma criança. Os mesmos irmãos Lumiè-
re projetam, depois, as primeiras imagens 
daquele célebre trem em sua chegada à es-
tação de La Ciotat. O evento representa não 
só o início do cinema, aquele trem sinaliza o 
ponto	final	de	um	longo	sonho	relacionado	
à história da própria humanidade, a história 
de uma grande ilusão, o sonho da criação de 
realidades paralelas: dos truques aos efeitos 
especiais, à realidade virtual. 
Hoje o cinema divide o seu protagonismo 
com	a	televisão	e	a	internet.	Existe	uma	fusão	
de	meios,	e	o	filme	realizado	para	ser	visto	
em	uma	sala,	pode	também	ser	visto	na	TV,	
mas também em DVD, no computador, des-
carregando-o da internet e até no celular. Es-
tamos, evidentemente, em um momento no 
qual o cinema busca o seu espaço no magma 
tecnológico, um momento de mudança, mas 
também	de	crises,	o	fim		de	uma	época	e	o	
início de outra que não sabemos onde desem-
bocará. É fato que, no fundo desse panorama 
imprevisível,	os	conteúdos	audiovisuais	(ci-
nema,	TV,	you	tube,	etc.)	continuam	a	ser	o	
principal veículo de ideias e modeladores de 
consciência	e	de	comportamentos.	
A nossa época é, inegavelmente, privilegiada, 
porque a difusão capilar da mídia une o mun-
do em uma comunicação global que  elimina 
as distâncias de lugar e de tempo. O cinema, 
em particular, é um instrumento criativo que 
soube conciliar a poesia, a arte, a música para 
representar o mundo no qual vivemos. Não 
é apenas evasão, mas é, também, um pode-
roso	 instrumento	de	reflexão	e	comunicação	
que, desde as suas origens, procurou contar a 

história do homem e a sua busca do absoluto. 
Constitui um dos lugares onde se entrelaçam  
os mais importantes fenômenos que ocorrem 
na sociedade, na cultura e nos costumes. Se 
nós somos aquilo que somos, além daquela 
formação normal oferecida pela escola e pela 
vida,	o	devemos,	sem	dúvida,	também	aos	fil-
mes que representaram: o sentimento, a inte-
ligência	e	o	empenho.		
É preciso olhar para o cinema como uma 
oportunidade para ajudar o crescimento do 
homem em sua vida diária. Na centralidade 
da pessoa se unem todas as dimensões da 
existência:	 da	 experiência	 religiosa	 à	 vida	
afetiva, do sofrimento à alegria, do nascer 
ao morrer. 
A	filmadora	é	um	instrumento	extraordinário	
para	penetrar	e	fixar	os	lados	mais	misterio-
sos da vida em todas as suas circunstâncias e 
em	todas	as	suas	expressões.	Um	filme	pode	
exaltar	os	aspectos	mais	belos,	entrando	no	
íntimo do coração, mas pode, também, apre-
sentar	os	lados	mais	obscuros	da	existência	e	
até	desfigurá-la	e	desvirtuá-la.	
Uma forma de comunicação, portanto, que 
não deve ser descurada pelas religiões, de 
quem conserva, além dos grandes conteúdos 
morais,	também	as	referências	de	sentido	mi-
diático	e,	não	raro,	transfigurados	pelas	regras	
da	própria	linguagem	cinematográfica.	
Quais são, portanto, as características, as con-
dições	que	deveria	ter	um	filme	para	comu-
nicar verdadeiramente os valores cristãos? 
“O cinema deveria levar às pessoas apenas 
aquilo que lhes é útil, aquilo que serve para 
a sua instrução humana, civil, religiosa… le-
var aquilo que verdadeiramente é bom”, isto 
sonhava e nos ensinava pe. Alberione.
Gostaria de lembrar a todos um belíssimo 
trecho da alocução do dia 6 de maio de 1967, 
que Paulo VI dirigiu aos escritores e artistas 
e que foi retomado, palavra por palavra, ob-
viamente citando a fonte, por João Paulo II no 
seu discurso Aos operadores da mídia durante 
a viagem apostólica aos Estados Unidos e ao 
Canadá «Registry Hotel» (Los Angeles) terça-
feira, 15 de setembro de 1987. Era a primeira 
vez que um  Papa falava  às pessoas da in-
dústria das comunicações:
“Quando vós - dizia Paulo VI, e posterior-
mente repetia João Paulo II – escritores e 
artistas	(e	se	pode	também	aplicar	aos	dire-
tores,	atores	e	produtores	do	cinema)	sabeis	
extrair	 da	 vicissitude	 humana,	 por	 humilde	
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que seja, um acento de bondade, rapidamen-
te um clarão de beleza percorre a ópera. Não 
vos pedimos que sejais moralistas todo o tem-
po, mas cremos na vossa habilidade mágica 
de fazer vislumbrar o campo de luz que se es-
conde atrás do mistério da vida humana”. 
Alegra-me, pois, pensar no cinema como um 
campo de luz, isto é, ver que subverte a corpo-
reidade e a física, que penetra no mistério do 
invisível. De outra parte, como havia dito nos 
anos 30, um escritor da linguagem do cinema,  
“o	filme	torna	visível	a	alma	invisível”.
O problema de como representar em imagens 
o mundo espiritual e invisível, está presente 
em	toda	a	história	do	cinema.	Em	alguns	fil-
mes, o sentimento religioso, a espiritualida-
de, a sacralidade são uma clara manifestação 
das escolhas feitas pelo homem. 
“É preciso depor a tesoura da censura e to-
mar	nas	mãos	a	filmadora”	porque	“a	força	
da	filmadora	ultrapassa	a	da	escola,	do	púl-
pito, da imprensa e se conseguem resultados 
sempre melhores”. Assim dizia o Bem-aven-
turado	 Tiago	 Alberione,	 que	 iniciou	 a	 ati-
vidade	cinematográfica	em	18	de	março	de 
1938.	Naquele	dia,	de	fato,	encarregou	dois	
sacerdotes da Sociedade São Paulo de inicia-
rem o apostolado do cinema. 
O cinema, meio de comunicação, instrumen-
to de cultura e de profundo conhecimento, 
graças,	também,	ao	extraordinário	poder	da	
imagem, representa uma linguagem univer-
sal que sabe chegar ao coração das pessoas e 
que, com seu forte impacto visual, não pode 
deixar	ninguém	indiferente.	Se	utilizado	com	
responsabilidade e respeito, pode se tornar 
um alto-falante em grau de difundir em todo 
o mundo a voz do homem e de Deus. 

Teresa Braccio, fsp

há cem anOs nascia mcluhan,  
prOFeta da aldeia glOBal

´Aldeia global´ ou ́ o meio é a mensagem´ são 
somente	algumas	das	expressões	conhecidas	
do grande público que  tornou famoso o so-
ciólogo  Herbert Marshall McLuhan, nascido 
no dia 21 de julho, há cem anos em Edmon-
ton, Canadá. McLuhan foi um protagonista 
e, provavelmente, um dos fundadores de 
uma visão humanista da comunicação.
Ensinou-nos que a tecnologia pode muito 
bem	ser	uma	extensão	 	do	ânimo	 como	do	
coração e do cérebro das pessoas. Notável 
pela	classificação	dos	mídia	em	“quentes”	e	
“frios”, Marshall McLuhan deve a sua fama 
à interpretação dos efeitos que a comunica-
ção produz tanto na sociedade como sobre 
comportamentos	 individuais.	 	 A	 sua	 refle-
xão	 	 gira	 em	 torno	 	da	hipótese	 segundo	a	
qual o meio tecnológico produz efeitos que 
permeiam todo o imaginário coletivo, inde-
pendentemente dos conteúdos da informa-
ção veiculada vez por vez. Daqui decorre a 
sua célebre tese, segundo a qual, “o meio é a  
mensagem”.

The Lady,  
um Filme sobre san suu kyi

O	 filme	 The Lady, de Luc Besson, abrirá a 
sexta	 edição	 do	 Festival	 	 Internacional	 do	
Filme, de Roma, que se desenvolverá de 27 
de	outubro	a	4	de	novembro.	A	película	con-
ta	a	extraordinária	aventura	humana	e	polí-
tica de Aung	San	Suu	Kyi	(interpretada	por	
Michelle	Yeoh),	a	pacifista	birmana	 	que	há	
decênios	 luta	contra	a	ditadura	no	seu	país	
e pela defesa dos direitos humanos. Aung 
San	Suu	Kyi	foi	constrangida	às	prisões	do-
miciliares	 quase	 ininterruptamente	de	 1989	
a 2007, e separada  à força do marido e dos 
filhos	residentes	na	Inglaterra.	Em	1991	rece-
beu	o	Prêmio	Nobel	da	Paz.	Por	ter	interpre-
tado	San	Suu	Kyi,	a	atriz		Michelle	Yeoh		foi	
banida da Birmânia.
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NA CASA dO PAI 
Filhas de são Paulo 
Ir Elizabeth Agius, de 73 anos - 23.07.2011 Londres, Inglaterra
Ir	Elza	Maria	Corrarello,	de	78	anos	-	26.07.2011	São	Paulo,	Brasil
Ir	M.	Pierina	Anna	Camargo	Pires	da	Silveira,	de	85	anos	-	26.07.2011	São	Paulo,	Brasil
Ir	M.	Donata	Farisco,	de	86	anos	-	27.07.2011	Albano	GA,	Itália
Ir	M.	Letizia	Ellena,	de	94	anos	-	23.08.2011	Buenos	Aires,	Argentina
Ir	Luiza	Cecilia	Sonego,	de	85	anos	-	29.08.2011	São	Paulo,	Brasil
Ir	Giuseppina	Cipolla,	de	80	anos	-	31.08.2011	Alba,	Itália
Ir	M.	Nicolina	Grazietta	Casula,	de	83	anos	-	02.09.2011	Albano,	Itália
Ir	Virginia	(Gina)	Benedetti,	de	86	anos	-	07.09.2011	Roma	AP,	Italia

PAIS dAS IrMãS
Ir	Anna	Shim	(Pai	Jae	Gu	Giuseppe)	da	comunidade		de	Seoul-Miari,	Coréia
Ir	Joan	Paula	Arruda	(Mãe	Sally	Lou)	da	comunidade		de	Alexandria,	USA
Ir	M.	Claudia	Rivera	Gomez	(Mãe	Maria	Luisa)	-	na	família	-	Colômbia
Ir	Cicera	Maria	Da	Silva	Gomes	(Pai	Manoel	Beixor)	da	comunidade		de	Recife,	Brasil

FAMÍLIA PAULINA
Fr	Giuseppe	Francesco	Torti	ssp,	de	84	anos	-	18.07.2011	Roma,	Italia
Ir	M.	Rosa	Narcisa	Zamudio	Reyes	pddm,	de	67	anos	-	18.07.2011	México,	México
Fr	Elbio	Rodrigues	Dias	(Frei	Juvenal)	ssp,	de	79	anos	-	23.07.2011	São	Paulo,	Brasil
Ir	M.	Natalina	Renza	Argentin	pddm,	de	68	anos	-	25.07.2011	Albano	Laziale,	Itália
Fr	Erminio	Aldo	Paolo	Grossetti	ssp,	de	92	anos	-	26.07.2011	Roma,	Itália
Pe	José	Ignacio	Fernandez	De	Larrea	ssp,	de	80	anos	-	31.07.2011	Madrid,	Espanha
Pe	José	Savio	Pereira	(Pe.	João	Crisostomo)	ssp,	de		83	anos	-	07.08.2011	São	Paulo,	Brasil
Pe	Virgilio	Tito	Ribeiro	Da	Silva	ssp,	de	82	anos	-	14.08.2011	Apelação.	Portugal
Pe	Eliseo	Mariano	Sgarbossa	ssp,	de	81	anos	-	21.08.2011	Albano	Laziale,	Itália
Pe	Valeriano	Mario	Giachino	ssp,	de	80	anos	-	23.08.2011	Los	Angeles,	USA
Ir	M.	Samuela	Maria	Carmela	D’Addario	pddm,	de	85	-	anos	27.08.2011	Albano	Laziale,	Itália
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