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«...todos nós, seres humanos, caminhamos junto
como irmãos e irmãs, entrelaçados
pelo amor que Deus tem
por cada uma de suas criaturas e que nos une,
também, com terna afeição, ao irmão sol,
à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra».
Laudato si’, n. 92
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Caríssimas irmãs...

o seu ar, e a sua água nos vivifica e restaura» (LS 2).

OS GEMIDOS DA TERRA

Ora, esta terra, maltratada e saqueada se
lamenta e os seus gemidos se unem aos de
todos os abandonados deste mundo. O Papa
Francisco convida a escutá-los, solicitando a
todos e a cada um– solteiros, famílias, coletividades locais, nações e comunidade internacional – a uma «conversão ecológica»,
segundo a expressão de são João Paulo II,
isto é, a «mudar de rota», assumindo a beleza e a responsabilidade de um empenho
pelo «cuidado da casa comum» que se torna o cuidado dos irmãos e das irmãs que vivem ao nosso lado.

No dia 1° de setembro
último, por iniciativa
do Papa Francisco, foi
celebrado, pela primeira vez, em nível universal, o Dia mundial
de oração pelo cuidado com a criação. O
objetivo dessa celebração foi esclarecido
pelo próprio pontífice:
«Em comunhão de oração com os nossos irmãos ortodoxos e com todas as pessoas de
boa vontade, queremos dar a nossa contribuição para a superação da crise ecológica
que a humanidade está vivendo».

Escrevia pe. Tonino Bello, com palavras
poéticas: « Foi-nos dada, por Deus, a tela
do universo, tecida com paciente cuidado,
não para que a destruíssemos, mas para
que continuássemos a decorá-la com toda
a paciência do nosso talento».

Em todo o mundo, as realidades eclesiais programaram iniciativas de oração e
de reflexão para que esse Dia se tornasse
um momento forte, também em vista de novos estilos de vida coerentes. Como sublinhou Padre Lombardi, o porta-voz da Santa Sé, «se poderia quase dizer que esse dia
é uma consequência natural da Encíclica
Laudato si».

Também nós somos chamadas a decorar
a terra, a fazer da vida uma obra de arte,
para que a nossa casa comum se torne mais
humanizante para todos.
Recordemos que o último Capítulo geral
pediu-nos para pecorrer o caminho da humanização «para tornar-nos pessoas unificadas, com um estilo de vida simples, pobre,
aberto ao acolhimento e à reconciliação…».

Nessa encíclica, o Papa recordou que a
terra, a nossa casa comum, é «como uma
irmã, com a qual partilhamos a existência,
e como uma bela mãe que nos acolhe entre
seus braços» (LS 1). Nós mesmos «somos
terra (cf. Gen 2,7). O nosso corpo é constituído por elementos do planeta, respiramos

Para crescer em humanização é importante ter o gosto pelo outro, sentir-nos interessadas, provocadas pelos sofrimentos de
milhões de pessoas, abrir-nos a toda realidade com um olhar de misericórdia e de amor,
de perdão e de compaixão, de comoção e
de ternura.
Podemos perguntar-nos em que medida a crise humanitária de hoje toca a nossa
vida; o quanto as situações desesperadas
das quais somos testemunhas cada dia, sinalizam as nossas escolhas, a oração, a paixão apostólica.
Um sacerdote-poeta italiano, Ermes Ronchi, escrevia que a compaixão é como um
milagre, é o fio condutor dos gestos de Jesus, é provar dor pela dor do outro; é um
movimento do coração que nos leva fora de
nós… «Se ainda há quem se comove pelo
homem, este mundo pode ter esperança».

Ir. Anna Maria Parenzan
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Comunicazioni às Filhas de São Paulo de
Québec, por ocasião do Centenário de fundação da Congregação, pelo seu contributo
à sociedade e à Igreja.

BRASIL
O Grupo Chamas

ultrapassa as fronteiras

Assim se expressou: «Consagrando-se
ao apostolado das comunicações, as Paulinas precisaram enfrentar os desafios concretos da sociedade e da economia cultural.
Como todos os seus concidadãos, têm a experiência do risco, da incerteza do amanhã,
da obrigação de lutar para sobreviver. E isto
elas fizeram - e o fazem ainda – em nome de
sua missão. Mulheres inseridas no contexto
social também pela escolha de desenvolver
um projeto de livraria que seja um vetor de
animação cultural e social na cidade».

O Grupo Chamas, composto por três jovens irmãs Paulinas: Verônica Firmino, Edicléia Tonete e Ana Paula Ramalho (na foto
da esquerda para a direita) é muito apreciado
no Brasil pela sua originalidade da proposta
musical e a comunicação cordial e serena
dos espetáculos. Por ocasião do Centenário
de fundação, foram convidadas pelas Filhas
de São Paulo de Boston (Estados Unidos),
para realizar espetáculos musicais, laboratórios e cursos de formação musical e espiritual voltados especialmente para os imigrantes brasileiros e latino-americanos. O tour
ocorrerá nos primeiros dias de dezembro
de 2015 e durará até o Natal. Como o nome
sugere, o Grupo Chamas (Fiamme) se propõe, através da música, despertar nos corações dos jovens e dos adultos a chama da fé
cristã chamando-os aos verdadeiros valores
cristãos.

Recordando a realidade dos anos 50,
momento em que as Filhas de São Paulo se
estabeleceram no país, Jean-François Bouchard sublinhou que elas contribuíram para
«fazer de Québec um lugar onde o povo e a
sua cultura puderam rever-se, escrever-se e
serem lidos. Vós sois mulheres da cultura.
Enfileirando-vos resolutamente com aquelas
pessoas que, neste país, acreditam no futuro
do livro. Estamos orgulhosos por ter-vos ao
nosso lado na proteção e promoção da produção editorial nacional. O vosso trabalho
chave é reconhecido por todos». Mulheres
da Igreja, isto é, «mulheres fortes, testemunhas exemplares da força do Evangelho». E
Jean-François Bouchard concluiu: «Vós sois
um modelo e um sinal de esperança para todos aqueles que acreditam que a fé é um
ato de inteligência, que conduz ao risco e à
abertura, à cultura, à modernidade, ao imprevisto. Neste nosso tempo, vós dais credibilidade ao desafio do acreditar ».

CANADÁ
Mulheres na sociedade,

mulheres da cultura e mulheres da Igreja

CONGO
Abertura de uma nova comunidade
em Kinshasa

Mulheres na sociedade, mulheres da cultura, mulheres da Igreja. Foi com estas palavras que Jean-François Bouchard, editor
da Novalis, em nome de Comunicações e
Sociedade, entregou o prêmio Omaggio di
4
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Domingo, 6 de setembro, as duas comunidades das Filhas de São Paulo de Kinshasa, Divino Mestre e Rainha dos Apóstolos,
juntamente com alguns Cooperadores paulinos, chegaram à livraria, no centro da cidade, iniciando, com um momento de festa e fraternidade, a abertura oficial de uma
nova comunidade: São José. A superiora
delegada, ir. Godeliève Mastaki, recordou
as primeiras irmãs que trabalharam na livraria, rezou por todos os interlocutores passados, presentes e futuros, e declarou aberta
oficialmente a nova comunidade São José
de Kinshasa, na data de 8 de setembro de
2015. Agradeçamos ao Mestre Divino por
essa nova preseça paulina no Congo, pelo
seu amor que conduz e fecunda a nossa
vida e missão.

creem» (Rom 1.16), ir. Bernardita Dianzon
começou, em 2012, a escrever para o Facebook breves reflexões sobre o Evangelho do
dia. Nasceu, assim, O Poder do Evangelho,
uma proposta bíblica que contém um texto
do Evangelho, uma reflexão e uma oração.
Imediatamente partilhada por um grande número de pessoas, foi lançada, também, no
Twitter e Pinterest. Muitos sites inseriram a
reflexão nas suas páginas web. O Poder do
Evangelho tornou-se, assim, para muitos sacerdotes, seminaristas, irmãs e leigos uma
ajuda cotidiana para entrar profundamente na Palavra de Deus. Respondendo aos
crescentes pedidos de tornar esse material
disponível também em texto escrito, Paulines Philippines o editou com o título Gospel
Power 2016. Na 36ª Feira Internacional do
Livro de Manila, ir. Bernardita autografou os
exemplares e se deixou fotografar com muitos dos seus seguidores. Gospel Power é a
primeira publicação das Paulines Philippines
nascida em formato digital e imediatamente
editada em livro.

COREIA
Quero gritar ao mundo

Por ocasião do Centenário de fundação,
as Filhas de São Paulo da Coreia publicaram
um livro sobre a vida de ir. Dorotea D’Oto, uma
paulina italiana que vive como missionária na
Coreia há 49 anos. O título do livro é Quero gritar ao mundo. O projeto, realizado por
ir Giacomina Heo, depois de ter entrevistado
e dialogado com ir. Dorotea, expõe um testemunho vivo da história da Coreia: a chegada
das primeiras missionárias, o desenvolvimento da Congregação em terra coreana, a vida
na comunidade de Kwanju, onde ir. Dorotea
viveu por tantos anos. A narração, simples e
sincera, deixa emergir o carisma paulino em
toda a sua profundidade e beleza.

ÍNDIA
Família no contexto

da revolução da mídia

FILIPINAS
Poder do Evangelho

As Filhas de São Paulo de Mumbai organizaram um simpósio com o tema A família no contexto da revolução da mídia.
Aos participantes do encontro, cerca de 200
pessoas, foi apresentada pelos expositores

Inspirada nas palavras de São Paulo: «O Evangelho é a energia operante de
Deus para a salvação de todos aqueles que
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a importância da mídia para a formação religiosa, o seu impacto sobre a moral pública
e a sua influência na vida da família. Tudo
foi tratado tendo presente tanto os aspectos
positivos como os negativos do atual contexto comunicativo. Foi lançado, também, no
evento, o livro editado por Paulinas com o
título Formar adolescentes responsáveis em
um mundo digital.
Depois de uma primeira apresentação à imprensa, ocorrida na livraria Paulinas, no dia
5 de outubro foi realizado um grande evento
na sede nacional da Academia das Ciências, com a participação do presidente da
Academia, Jiří Drahoš, do cardeal emérito
de Praga, Miloslav Vlk, e de alguns especialistas em economia, teologia, ciências naturais e política.

PAQUISTÃO
As irmãs da Bíblia

A edição em língua checa suscitou, em
todo o país, um grande interesse em torno
da encíclica do papa Francisco sobre o cuidado da “casa comum“.

As dificuldades para difundir a Palavra de
Deus no Paquistão são imensas. As Livrarias Paulinas de Lahore e de Karachi continuamente correm perigo por causa da difícil
situação política, social e religiosa. Mas a
atividade apostólica paulina continua e se
expande nas vilas e nas escolas através
de uma atividade editorial dinâmica, uma
difusão corajosa das Bíblias acompanhadas por subsídios didáticos e audiovisuais
para a catequese e outros livros religiosos.
As pessoas, afetuosamente, se exprimem
com o apelativo: as irmãs da Bíblia. Felizes
em sê-lo, as Paulinas do Paquistão, com a
ajuda de muitos benfeitores, publicaram ultimamente os textos bíblicos do ano litúrgico na língua nacional paquistanesa: o urdu.
O arcebispo de Lahore, fazendo-se portavoz dos muitos catequistas, sacerdotes e
famílias, expressou a sua gratidão com estas palavras: «A publicação das leituras litúrgicas é a resposta concreta ao desejo dos
nossos cristãos, que há tempo vem pedindo
subsídios para a meditação diária da Palavra de Deus».

ESTADOS UNIDOS
As Paulinas no Catechetical Award
Justamente
no
ano do Centenário, chega da Conferência Nacional
pela
Catequese
(The National Conference for Catechetical
Leadership) formada por
bispos,
párocos,
responsáveis diocesanos e paroquiais, editores e professores,
o Catechetical Award pelo grande empenho
catequético das Filhas de São Paulo na vasta terra dos Estados Unidos. Trata-se de um
reconhecimento particular conferido àqueles
que oferecem um contributo significativo ao
trabalho eclesial no campo da catequese e
da evagelização. Durante a grande festa de
premiação, juntamente com outros premiados pelas iniciativas catequéticas inovadoras, foi reconhecido o imenso valor da missão paulina desenvolvida através do setor
editorial, da rede das Livrarias Paulinas e do
Pauline Center for Media Studies. Emoção,
gratidão e louvor ao Senhor pelo caminho
realizado e pelas novas possibilidades que o
futuro está abrindo ao Evangelho.

REPÚBLICA CHECA
Traduzida em língua checa
a encíclica Laudato si´
Diante da solicitação da Conferência
Episcopal Checa, as Paulinas de Praga traduziram e editaram a encíclica Laudato si´.
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A mensagem de ir. Tecla Merlo é de grande atualidade: ela, que desejava ter “mil vidas pelo Evangelho”, possa se tornar guia e
inspiradora para muitas jovens que sentem
o chamado a doar a vida para que a Palavra
de Deus, comunicada também no complexo mundo da comunicação, resplandeça na
vida dos homens e das mulheres de hoje».

VIETNAM
Venerável Tecla Merlo,
mil vidas pelo Evangelho
Por ocasião do Centenário de fundação, as
Filhas de São Paulo
do Vietnam editaram,
em língua local, a biografia da Venerável
Tecla Merlo escrita por
Ir. Gabriella Collesei,
fsp: Tecla Merlo - Mille
vite per il Vangelo.

A JMJ DE CRACÓVIA SERÁ O
JUBILEU DOS JOVENS
«A JMJ de Cracóvia será um verdadeiro
Jubileu dos jovens em nível mundial». É
o que escreve o cardeal Stanislaw Rylko,
presidente do Pontifício Conselho para os
Leigos. Em Cracóvia, sublinha o cardeal,
«os jovens serão chamados a refletir sobre o tema da misericórdia como um ideal
de vida e como critério de credibilidade
para a nossa fé». De Cracóvia, completa, «deverá difundir-se no mundo inteiro
a mensagem carregada de esperança, do
amor misericordioso de Deus para cada
ser humano da terra».

Ir. Anna Maria Parenzan escreve na apresentação do livro: «Ir.
Tecla Merlo foi protagonista silenciosa de uma
aventura inédita na história da Igreja. Desempenhou um papel importante de mediação ao
lado de pe. Tiago Alberione, Fundador das
Filhas de São Paulo e de toda a Família Paulina, numa comunhão dócil e criativa. Para
esse Profeta do século XX, foi uma fidelíssima e inteligente colaboradora, na humildade
e na fé, na constante procura da vontade de
Deus, que foram os segredos de sua vida.

Calendario del Governo generale
1 outubro - 5 novembro

África Or.-Nigéria-ZâmbiaSud Sudan

Visita fraterna

Ir Samuela Gironi
Ir Shalimar Rubia

1 - 20 de outubro

África Or.-Nigéria-ZâmbiaSud Sudan

Visita finalizada

Ir Gabriella Santon

4 outubro - 5 novembro

Venezuela-Rep. Dom.Portorico

Visita fraterna
e formação do governo

Ir Lucia Kim
Ir Clarice Wisniewski

6-31 outubro

Argentina-Ur-Par

Visita fraterna

Ir Anna Maria Parenzan

11-18 outubro

Frankfurt

Feira

Ir Anna Caiazza

19 outubro - 4 novembro

Portugal

Visita fraterna

Ir Anna Caiazza
Ir Karen Anderson

27 outubro - 6 novembro

Portugal

Visita fraterna

Ir Gabriella Santon

31 outubro - 7 novembro

Chile

Visita fraterna

Ir Anna Maria Parenzan

6-9 novembro

Congo

Visita finalizada

Ir Samuela Gironi
Ir Shalimar Rubia

27-30 novembro

Casa generalizia

Visita fraterna

Ir Anna Maria Parenzan
Ir Clarice Wisniewski
Ir Anna Caiazza

11-19 dezembro

Casa generalizia

Encontro Comissão preparatória
ao Intercapítulo

Ir Anna Caiazza
Ir Lucia Kim

27 dezembro - 2 janeiro

Moçambique

Encontro delegação África Austral

Ir Anna Maria Parenzan
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TESES DAS PARTICIPANTES DO CURSO SOBRE O CARISMA 2015

irmãs que encontrava em
suas viagens. No segundo
capítulo, ir. Speranza procura delinear o espírito paulino
de Mestra Tecla, ligando-o
com o Fundador e com são
Paulo e reproduzindo, assim, o caminho realizado na
nossa Congregação. Emerge o espírito de universalidade, de fraternidade, de
sacrifício e de comunhão
que transmitia e, esperamos, transmita sempre à nossa família. O espírito paulino que nos
une nos ajude, ainda hoje, a despertar o mundo com o anúncio do Evangelho.

A MORADA DE DEUS
NA FAMÍLIA PAULINA
IR. JOANNA COLEIRO

Delegação da Austrália

O título da tese soa um tanto novo, porque
não parece que já se tenha feito uma pesquisa sobre a Casa paulina, chamada a ser
Casa de Deus, para a sua glória e a paz de
todos os povos.
Depois de haver pesquisado em alguns
textos paulinos, sobretudo os da primeira
hora, o uso do termo “casa” para colher-lhe
todo o significado que o Fundador dava a
este termo, ir. Joana faz uma investigação
sobre as temáticas do Evangelho de João
sobre o Templo de Deus; analisa, portanto,
a história da espiritualidade e experiência de
pe. Alberione e da Família Paulina à luz das
temáticas joaninas, as confronta com os textos-base: Donec Formetur, L’apostolato stampa, Abundantes Divitiae e outros.
Detém-se, portanto, sobre a casa, morada
da Trindade e sobre a comunidade chamada
a se tornar morada preparada por Deus, uma
morada santa, onde Deus está presente e
vive em nós. Na Casa se habita e se trabalha
para a difusão do Evangelho, e para construir
e propagar a Igreja de Deus.

DONEC FORMETUR CHRISTUS
IN VOBIS E AS DINÂMICAS
DO PROCESSO FORMATIVO
IR. MELBA GRACE LOBATON
Província Filipinas-Malásia-Papua
N.G.–Tailândia
Na sua dissertação, ir. Melba se propôs
aprofundar o importante texto do Fundador, o
Donec Formetur Christus in vobis. Considerou
fundamental aplicá-lo, também a nosso tempo, considerando as mudanças relacionadas
à pedagogia, a partir da formação inicial que
repercute, depois, nas demais etapas formativas. Nos três capítulos há o confronto com os
documentos mais recentes da Igreja sobre a
vida consagrada, reflexão sobre a centralidade de Cristo Mestre, Caminho, Verdade e Vida
e algumas orientações pedagógicas para ajudar a viver o seguimento de Jesus nos vários
momentos formativos.
Dessa forma, pode-se orientar as jovens
para um caminho rumo à santidade da vida
paulina, plasmada sobre grandes modelos
que são Cristo Jesus e o apóstolo Paulo.

Nossos estudos

AS VIAGENS APOSTÓLICAS
DE MESTRA TECLA

A VIDA CONSAGRADA PAULINA
HOJE

IR. SPERANZA YUMI KIM
Província da Coreia

IR. MARY JOSEPH PONATT

A tese apresenta a longa sequência das
viagens de Mestra Tecla ao exterior, de 1936
a 1963, confrontando-as com as fontes já publicadas.
No primeiro capítulo analisa o contexto histórico e as experiências de Mestra Tecla e das

Província da Índia

Em três capítulos, ir. Mary Joseph considera a vida religiosa hoje e, particularmente,
o aspecto da vivência da vida consagrada
paulina em um tempo de transição fortemen8
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te marcado pela influência dos meios de comunicação.
No primeiro capítulo procura desenhar a
história da vida consagrada e das suas manifestações ao longo dos séculos, no segundo,
detém-se, ao invés, sobre a história das Filhas
de São Paulo, sobre suas origens e desenvolvimento até o último Capítulo, sobre a espiritualidade e sobre o carisma específico, no
contexto da Família Paulina. O terceiro capítulo é dedicado a indicar como viver, como Paulinas, os desafios do nosso tempo, continuando
a nossa missão profética com os olhos fixos
em Jesus Mestre. Recolhe, portanto, algumas
propostas do último Capítulo, como «redescobrir a natureza docente do nosso Instituto»,
«fazer a todos a caridade da verdade» e viver
«uma vida de comunhão que estimule a alegria e o dinamismo apostólico».

espirituais e pastorais do Apóstolo; a refletir
sobre a identidade paulina no seu caminho
de conformação a Cristo, e o seu empenho
apostólico.
Faz, portanto, nos vários capítulos, uma
breve apresentação da vida de são Paulo,
explica a escolha do Apóstolo Paulo como
protetor da Família Paulina, o apresenta, portanto, como modelo da conformação a Cristo
e modelo do apostolado paulino, para a personalidade, a santidade, a integralidade da
vida interior e da missão, como intérprete fiel
de Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida.
Apresenta Paulo como a fôrma da Família
Paulina, porque é o discípulo que conhece a
fundo o Mestre e o vive na sua plenitude.
A Família Paulina se empenha, portanto,
para ser São Paulo vivente hoje, unindo inseparavelmente as duas afirmações: «Cristo
vive em mim» (Gl 2, 20) e «Tudo faço pelo
Evangelho» (1Cor 9,22).
Quer responder ao convite do Papa para
sair de si mesmo e ir às periferias existenciais, e despertar o mundo através do anúncio da Palavra e pelo testemunho de vida.

A CONFORMAÇÃO A CRISTO DO
APÓSTOLO PARA O APOSTOLADO
IR. ISABELLE RASOARINORO
Delegação de Madagascar

Nossos estudos

O trabalho final de ir. Isabelle é, sobretudo,
uma reflexão sobre alguns escritos do nosso
Fundador, quase um caminho feito com ele
para melhor conhecer algo sobre a herança
carismática que nos transmitiu e aprender a
vivê-la com atitude de filha. Em seu trabalho, ela se refere a duas obras fundamentais:
Apostolato stampa e Donec Formetur Christus in vobis. São dois textos básicos para a
nossa formação à vida espiritual-apostólica
paulina.
Os três capítulos que compõem a tese são
dedicados, portanto, a apresentar: a identidade e as características do apóstolo da comunicação; a conformação a Cristo, como itinerário
espiritual para adentrar o caminho da santidade paulina; a exigência da integralidade da
santificação e missão ao seguimento de Cristo, como foi vivida por Paulo no seu «fazer-se
tudo para todos», e a «companhia» de Maria,
mãe e modelo de todos os apostolados.

O ESPÍRITO PAULINO
PROPOSTO POR PE. ALBERIONE
NOS PASSOS DE PAULO
IR. ELÉO PHILIBERTINE
RAZAFITSIRAHONAN
Delegação de Madagascar
Aprofundando o espírito paulino, ir. Philibertine teve o objetivo de assumir gradualmente aquilo que havia conhecido mediante
o estudo, a escuta e a reflexão, para transformar a sua vida.
Examinou o espírito paulino nas Constituições, confrontou-se com o pensamento e
os escritos do Fundador, considerando a sua
vida em Cristo e a missão, para compreender
sempre melhor como viver e comunicar o espírito paulino hoje.
Considerou as características do espírito
paulino: espírito de integralidade e de pobreza, de sacrifício e de liberdade, de caridade e
de união, espírito de pertença e de conquista:
Esquecendo o que fica para trás, lanço-me
para frente (Fil 3, 13)
Viver e comunicar o espírito paulino hoje
significa ter a mentalidade paulina, imitando
o apóstolo Paulo, ter o seu coração, para ser
Paulo vivente hoje e dar Jesus Cristo ao mundo com o apostolado e com a vida.

PAULO, PROTETOR E MODELO
DA FAMÍLIA PAULINA
IR. ODILE RATIASOA

Delegação de Madagascar

No seu trabalho, ir. Odile empenhou-se
em descobrir, para melhor imitar, as riquezas
9
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como Maria, querer aquilo que Maria quer,
agir com Maria, ter as intenções de Maria.
Numa palavra, ser inteiramente de Maria
para ser mais perfeitamente de Jesus Cristo. Maria é a mulher nova, como modelo de
todas as mulheres, na dignidade e fidelidade
a Deus. É a mulher associada ao zelo sacerdotal, porque tem o ofício de formar, sustentar e premiar os apóstolos de todos os
tempos. Veio para dar Jesus, para trazer a
Vida às almas, para ser mediadora da graça.

A ESTUDIOSIDADE
NO PENSAMENTO DE ALBERIONE
IR. ROSA ALBA SUAREZ GUILLÉN
Delegação Venezuela - Porto Rico
Rep. Dominicana

Alberione considera a estudiosidade uma
maneira criativa com a qual a Família Paulina responde à realidade de hoje. Ir. Rosa
Alba acolhe o convite para enfrentar o desafio da responsabilidade histórica que temos, como Família Paulina e, de modo particular, nós, Filhas de São Paulo.

A Filha de São Paulo sabe que pode
gerar, mediante o apostolado os “filhos de
Deus”.

No seu trabalho anota como Alberione
observa atentamente aquilo que acontecia
em seu tempo e como procurava responder a Deus, de modo criativo, seguindo a
doutrina da Igreja e as novas invenções do
progresso humano. Isto tornou-o capaz de
dar uma resposta atualizada ao projeto de
Deus para os homens de seu tempo.

A COMUNICAÇÃO,
UM CARISMA, UMA MISSÃO
SEMPRE ATUAL
IR. LUCELLY VILLA BETANCUR
Colômbia-Equador

Nos vários capítulos considera: os ambientes formativos de Alberione e as pessoas que influenciaram sua formação; deteve-se sobre seu pensamento e sobre seus
escritos às Filhas de São Paulo a respeito da
estudiosidade; exprime, depois, a atualidade
e a validade do seu pensamento sobre o argumento; enfim, propõe algumas linhas para
favorecer essa disposição de estudiosidade
tão importante para poder enfrentar, ainda
hoje, os desafios da nossa sociedade.

Ir. Lucelly procura configurar um curso
de Exercícios espirituais para sua província,
refletindo sobre os escritos do Fundador a
respeito da formação e espiritualidade da
apóstola da comunicação. No centro há o
objetivo de entender melhor a mística apostólica como estilo de vida e favorecer a experiência de Deus na dinâmica unitária da
espiritualidade apostólica de Alberione e,
portanto, responder, com fidelidade criativa,
à realidade histórica da Igreja e da nossa sociedade.
Depois de ter apresentado as características da personalidade de Alberione no contexto histórico em que ele viveu, considera
o apóstolo da imprensa e o seu itinerário
espiritual de formação integral: mente, vontade e coração, para uma total conformação
a Cristo.

MARIA, MULHER APÓSTOLA
NO PENSAMENTO
DE PE. ALBERIONE

Nossos estudos

IR. DULCE MARIA TRAMONTINA
Província do Brasil

Maria foi uma presença viva na vida de
pe. Alberione e na história da nossa família religiosa. Ir. Dulce trata dessa presença
recordando, entre outras coisas, o ambiente
histórico do fundador, os Santuários que estiveram no centro da sua devoção mariana e
da nossa história paulina.

É de fato desta configuração que leva
Paulo a dizer: «Não sou mais eu que vivo,
é Cristo que vive em mim» (Gl 2,20), que
se exprime a mística apostólica. Conclui a
tese com um prospecto bastante detalhado
de como conduzir o curso de exercícios espirituais, propondo algumas questões sobre
como exprimirmos, hoje, a paixão apostólica
de pe. Alberione; e como viver a nossa espiritualidade e fidelidade criativa do carisma
da comunicação para transmitir o fogo às
novas gerações.

Considera, pois, Maria, mulher apóstola,
no pensamento de pe. Alberione, modelo de
toda mulher, de toda apóstola e da vida consagrada. Recorda a sua presença na Igreja
e no Cenáculo; explica em que consiste a
perfeita devoção a Maria: ou seja, no pensar
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o mundo, sobre a realidade eclesial, sobre o
paradoxo da Cruz e sobre a mediação criadora de Cristo. A pesquisa exegética e o
esforço hermenêutico ajudaram-me a compreender mais de perto também o trabalho
imenso que se esconde silenciosamente
atrás das páginas de tantas pesquisas e comentários exegéticos.

A CRUZ DE CRISTO: JARDIM DA
“NOVA CRIAÇÃO”
IR. FRANCESCA PRATILLO, FSP

Tese de licenciatura em Teologia Bíblica

Cresceu em mim o apreço e o amor pelo
Apóstolo Paulo e por todo o Corpus Paulinum. E como Filha de São Paulo sinto
também que pertenço, por vocação, àquela
tradição paulina que conserva, alarga e estende no tempo e no espaço, o Evangelho
de Paulo, a fim de que possa ser sempre
mais aprofundado, compreendido e anunciado, continuando, assim, o seu caminho
sobre as estradas do mundo.

ITÁLIA

Em 4.000 para acordar o mundo

A tese de ir. Francesca Pratillo representa uma viagem de busca no mundo textual
e vital da enigmática Carta aos Efésios, a
partir do estudo analítico de Ef 2,13-18. Ela
se detém particularmente em considerar os
critérios de estilo e os pontos temáticos, com
atenção especial à semântica e a algumas
características textuais, gramaticais, sintáticas e retóricas. O estudo se desenvolve
através de dois pontos:

I nostri studi

A leitura exegética e detalhada do texto
grego, na segunda parte, e coloca em evidência não apenas a riqueza imensa do
texto, analisando palavra por palavra, mas
também a habilidade do autor no uso da
linguagem, técnicas e modalidades expressivas complexas; tudo...com a finalidade específica de poder comunicar à comunidade
eclesial de todos os tempos, a força salvífica
e reconciliadora da Cruz de Cristo.

De 15-19 de setembro realizou-se em
Roma o Encontro Mundial de Jovens consagrados e consagradas, tendo como
tema: Despertai o mundo - Evangelho, Profecia, Esperança.
Promovido pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades
de Vida Apostólica, dentro do Ano da Vida
Consagrada, o evento tem proporcionado
importantes aprofundamentos em chave
bíblica, teológico-carismática e eclesiológica juntamente com momentos de partilha e
celebração da vocação.
As Filhas de São Paulo foram representadas por três jovens da Europa:
sr. Verônica Bernasconi (Italia), sr. Nikki
Anne Ramos (Espanha), sr. Sylwia Skonieczna (Polônia), que pela ocasião realizaram no espaço online Paoline e Giovani
uma página no Face book para compartilhar alguns momentos através da publicação de programas, conteúdos, fotos e momentos da vida cotidiana.

As reflexões teológicas que brotam do
texto são múltiplas e mutidirecionadas, por
esse motivo, a terceira parte, reservada à
síntese teológica, se torna concretamente
uma missa focada no paradoxo cristológico
que atravessa todo o texto e que justifica
também o próprio título da tese.
Ir. Francesca apresenta assim o seu trabalho:
Estudar, meditar, refletir e rezar sobre
Ef 2,13-18 foi um trabalho dinâmico, em referência não apenas ao meu estudo, mas
também à minha vida e o meu olhar sobre
11
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está em relação – escreve o Papa no n. 92 - e
todos nós, seres humanos, caminhamos junto como irmãos e irmãs numa maravilhosa
peregrinação, entrelaçados pelo amor que
Deus tem por cada uma de suas criaturas e
que nos une, também, com terna afeição, ao
irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe
terra». Aconselho que se leia estas estupendas 191 páginas que concentram este apelo
à conversão ecológica. É um texto dirigido a
todos, porque interessa a todos, um chamado a aderir a uma «sublime fraternidade com
toda a criação» (n.221). Porque, lá onde a
natureza chora, chora também o homem. E
vice-versa.

O FUTURO DA TERRA
PARTE DAQUI:
PLANTAR ÁRVORES
A terra chegou ao fim? Não! Se plantarmos árvores! Se cuidarmos dela e a cultivarmos como à própria história. Se a respeitarmos como um dom, como uma esposa. Se
a resgatarmos do destino horrível que está
atravessando faz tempo, pois é desfrutada,
degradada, manipulada por dentro, com alterações de seu equilíbrio interno, isto é, da
sua beleza, da sua fecundidade. As ideologias não devem despojá-la de sua dignidade
natural. Tudo é interdependente. A interrogar-nos sobre este tema de interesse mundial está aí, justamente, a crise ecológica
que é, no fundo, o espelho da crise éticocultural global.
Desde sempre o centro da atenção, mas
nestes dias com maior interesse e sensibilização, a reencontramos batendo à porta de
nossas consciência, graças à nova carta encíclica do Papa Francisco, Laudato si’. Sobre
o cuidado com a casa comum, que chama a
atenção sobre o fato de que, também se não
nos damos conta ou o ignoramos, nós, seres
viventes, estamos ligados a tudo aquilo que
nos circunda, fora e ao nosso redor. «Tudo

O Papa Francisco gosta de repetir: «Deus
perdoa sempre; o homem algumas vezes, a
natureza nunca!». Dessa forma, tudo no universo está ligado por um fio sutil. Que alguns
chamem Amor Criador. Outros energia cósmica. Outros ainda Polifonia da existência.
Ou Mistério insondável. Eis porque o cuidado com a criação é um tema vital. Porque
aquilo que a parte sofre, sofre também o
todo. Jamais pensar que estamos fora disso,
ou existimos à parte, que não temos nada
em comum com os outros. Porque «O meio
ambiente é um bem coletivo, patrimônio de
toda a humanidade e responsabilidade de to12

O cuidado com a criação

dos. Quem dele possui uma parte é apenas
para administrá-la em benefício de todos. Se
não o fizermos, carregamos na consciência
o peso de negar a existência aos outros»
(n.95). O individualismo se esforça por acreditar sempre no contrário, em nome da autonomia pessoal e eficientista, que se está manifestando cada vez mais desastrosa e letal.
Mas ao longo de toda a encíclica, a verdade
é que, querendo ou não, somos conectados
uns aos outros. Por caminhos muitas vezes
inexplicáveis, indecifráveis, mas reais.

virão depois de nós». Só quando voltarmos
a olhar Deus como Pai de todas as coisas
que nos foram confiadas, só assim a terra
voltará a respirar e a fazer-nos respirar ar
puro, a beber água em abundância, a imergir-nos nas suas magnificências sem o perigo de sermos contaminados ou nutrir-nos de
elementos tóxicos.
Tudo isso implica, inevitavelmente, sólida
«relação de reciprocidade responsável entre
ser humano e natureza» (n.67). Será uma
alegria, também, contemplar a mãe terra,
trabalhá-la e amá-la, fazer parte dela, como
a casa de nossa passagem, na dignidade
de criaturas que sabem fazer dela um hino
ao Autor silencioso. E a fé reaviva a consciência de que a natureza é um anúncio de
felicidade, porque «Não somos Deus. A terra
existe antes de nós e foi-nos dada» (n.67).
Está nesse preceder o segredo para chegar
a fundar uma ecologia humana e cultural no
cotidiano, onde a política e a economia mirem a força profética do Bem comum. Eis,
pois, as três regras de ouro da encíclica:
«A criação só se pode coceber como uma
realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal (n.76); Não
renunciemos a perguntar-nos pelos fins e
o sentido de tudo (n.113); Devemos fazer a
experiência de uma conversão, de uma mudança de coração (n.218)». Plantemos, pois,
a árvore da justiça e da verdade no coração
do homem, para que a natureza ofereça
sustentação a todos os povos da terra. Nas
suas leis e com todo o seu esplendor, que
tem a sua gênese no sorriso de Deus criador, que sempre “destrói a potência do mal
com a onipotência do amor» (Bento XVI).

O mundo está doente porque o coração
humano se ensoberbeceu. Muitas vezes o
papa nos repete que não podemos nos salvar sozinhos, construindo muros, adotando
formas egoísticas, insistindo em separações
e fragmentações. E no n.159 a análise é
muito mais explícita: «As crises econômicas
internacionais mostraram, de forma atroz,
os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, do
qual não podem ser excluídos aqueles que

S.E. dom Giancarlo Maria Bregantini
Arcebispo de Campobasso - Boiano
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truída quase que exclusivamente com a confiança na Providência. Naquele tempo, a Fé
funcionava exatamente assim.

NARRO SOBRE MIM,
PARA NARRAR SOBRE ELA!

Aos 16 anos, com a formação recebida,
decidi fazer a vestição do hábito das Filhas
de São Paulo. Com tantos empenhos não
sobravam muitas horas livres para serem
dedicadas ao repouso e à diversão, fora
aquela hora de recreação depois do jantar, nas noites de verão, quando a Primeira
Mestra Tecla, com grande alegria de todas,
nos convidava a relaxar depois de um dia de
trabalho apostólico (brochura, legatoria, tipografia etc.) escolhendo feijão ou lavando a
verdura da nossa horta.
Entre nós, era proverbial a frase: Coragem! Repousaremos no Paraíso! Vivia-se
num clima de simplicidade, de sincera fraternidade e de perfeita união entre os princípios
de formação humano-cristã, que nos eram
inculcados pelas mestras de formação. Primeira entre estas era, obviamente, Mestra
Tecla, mãe, mestra e cofundadora do Instituto! Mulher ideal! Da mulher ideal, Tecla Merlo possuía as virtudes: a fé e as características humanas. Mulher sensível que a cada
acontecimento se fazia dom, isto é, “mãe”.

E

ntrei na Congregação em Roma, com a
idade de 11 anos, em 4 de novembro do
ano santo de 1933. Depois de ter feito com
meus familiares a última visita ao cemitério,
para saudar com o coração despedaçado,
a minha mãe que, não sei por quais misteriosas complicações, havia dado a vida por
mim. Não sabia quem fosse as irmãs e jamais as havia visto, a não ser a minha irmã,
Ir. M. Irene, que algumas vezes, de Alba,
fazia uma visita rápida à nossa casa para ver
meu pai, que havia ficado sozinho. No mês
de novembro do ano santo de 1933, a minha
irmã que, em Alba, já havia feito a primeira
profissão, estava destinada à nascente comunidade de Roma. Mestra Tecla lhe disse:
«Antes de ir para Roma, passe em sua casa,
despeça de seu pai, pegue a sua irmãzinha
e leve-a para Roma».

Realmente assim foi também para mim.
E estou certa de que sempre me seguiu.
Posso testemunhar preocupações maternas que ainda hoje me comovem. A Primeira
Mestra Tecla, além de preocupar-se com a
saúde física de suas irmãs, se preocupava,
obviamente muito e também com a formação moral, espiritual, intelectual: isto é, com
o crescimento de toda a pessoa.
Para mim, a Primeira Mestra Tecla foi um

Foi assim que cheguei ao mundo ‘encantado’ da cidade (e que cidade!!!) entre pessoas desconhecidas e, para mim, estranhas,
porque não havia jamais visto irmãs nem sabia que existiam. Os primeiros seis meses
foram de choro contínuo. Sentia-me sozinha
e perdida como um passarinho. Minha irmã
ia todos os dias à propaganda porque, além
do ideal apostólico, era necessário enfrentar
os gastos de uma grande casa sendo cons14
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‘magistério’ vivente, em tudo:

mim era um encontro... energético, porque
enquanto me transmitia um sentido de serenidade e paz, com o seu olhar profundo infundia uma carga interior que era um estímulo a viver a vida com empenho e serenidade.

Na oração
No encontro com o seu Senhor se afastava realmente de tudo; entrava no mundo
misterioso do sobrenatural tanto que nos
preocupava se a devêssemos chamar por
alguma urgência nos momentos de seu colóquio com Deus. Recordo de uma vez que
tive de puxar seu véu muitas vezes para
chamá-la à realidade.

Na audácia apostólica
A maior prova de coragem e de fé que deveria viver Tecla Merlo foi certamente quando o incansável Fundador incluiu o cinema
entre os meios mais céleres e eficazes para
a difusão da Palavra de Deus e isto, obviamente, comportava uma nova ‘forma mentis’
tornada possível em força daquele ‘Sim’ inicial, mas total, pronunciado na pura Fé.

Na caridade com o próximo
Era grande de coração para com os necessitados. As famílias da colina Volpi, em
Roma, encontraram nela uma mente aberta
e um coração generoso que as socorreu em
momentos de dificuldades. Não permitia jamais que alguém saísse sem sua ajuda.

Agrada-me concluir com um testemunho
do Fundador que ouvimos muitas vezes,
mas que sintetiza toda a sua vida: «A Primeira Mestra doou-se totalmente a Deus, com
dedicação absoluta. Não havia uma só fibra
de seu organismo que não fosse orientado
segundo a razão do espírito». E ainda «Tereis outras Primeiras Mestras, mas apenas
ela foi, sobretudo, Mãe do Instituto».

No comportamento exterior
Sempre controlado, dignitoso, feminino.
Tocava-nos seu olhar intuitivo, doce, mas
profundo e repleto de humanidade. Agradava-me encontrá-la quando saía do Santuário
depois da hora de adoração da tarde... Para

Ida Conti, fsp

PARA O PAPA O PRÊMIO ABOLICIONISTA DO ANO

É o Papa Francisco o Abolicionista do
ano, segundo a associação Nessuno
tocchi Caino, a liga internacional de cidadãos e parlamentares ativistas pela
abolição da pena de morte no mundo,
que a cada ano atribui
o reconhecimento à
pessoa que mais se
destacou no empenho
contra a pena capital e
os tratamentos desumanos e degradantes.
Este ano, portanto,

o prêmio irá para o
Pontífice, “cujo pontificado – explica a organização – foi inaugurado com a abolição
da prisão perpétua e a
introdução da tortura como crime no
ordenamento do Estado do Vaticano”.
O Papa, pois, “se pronunciou de forma clara e forte não apenas contra a
pena de morte, mas também contra
a morte como pena, e a pena até à
morte”.
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Conto-lhes a minha história

tantos golpes no estômago, deixava marcas
no meu coração. Interrogações aos montes
perturbavam a calma, e as dúvidas no meu
coração se agitavam sempre mais ameaçadoras. Mas, será que errei tudo? Por que
agora o Senhor não sustenta e não aplaina
o caminho que estou percorrendo em seu
nome e pelo seu nome?
Conscientizei-me, no entanto, de que não
havia sido vigilante o suficiente. Parecia-me
ter feito tanto por Ele, com efeito, tinha deixado tudo, não? Mas não havia deixado a mim
mesma.
Curada e liberada pelo Mestre da Vida, retomei o dom da missão e senti que a missão
não é simplesmente uma possessão, uma
habilidade cultivada como se cultiva uma arte
ou interesses, mas um dom recebido gratuitamente do Senhor. Não uma conquista pessoal, não é um lugar, é uma Pessoa viva que
através de você e com você continua a fazer
discípulas todas as pessoas e você deve ser
sua testemunha.
Um dia, uma jovem me perguntou se eu
não sentia saudade dos meus pais e do meu
país de origem e eu respondi que sim, que era
forte, assim como era forte o amor que sentia
pelos meus entes queridos. Com olhos interrogativos me pediu por que eu ainda permanecia em um país tão diferente, tão distante
das pessoas que eu amava. A única resposta
que pude dar foi aquela que Ele me havia feito descobrir: “Permaneço aqui porque Deus
me escolheu e me enviou e Nele encontrei
tudo aquilo que deixei e muito mais”. A sua
resposta foi: “O seu Deus deve ser muito importante e grande para poder superar os afetos naturais assim profundos”.
Hoje, não obstante a minha debilidade,
sinto verdadeiras as palavras do papa Francisco: «Não percam, jamais, o impulso de
caminhar pelas estradas do mundo, a consciência de que caminhar, ir, mesmo que com
passos incertos ou mancando, é sempre
melhor que estar parados, fechados nos próprios questionamentos ou nas próprias seguranças. A paixão missionária, a alegria do
encontro com Cristo que as impele a partilhar
com os outros a beleza da fé, afasta o risco
de permanecer fechadas no individualismo».
Que o Mestre nos ajude a segui-lo sempre
com fidelidade, com íntima alegria e sustente
«a nossa vigilia noturna, até às luzes do alvorecer, à espera do novo Dia».

É BELO ESTAR AQUI:
A ALEGRIA DA MISSÃO
«Você quer ir para
Taiwan? As irmãs
necessitam de ajuda, e eu pensei em
você». É a voz da
Superiora
geral.
Missão em Taiwan?
No Oriente? O sonho cultivado desde
os meus primeiros
anos se realiza. O
passaporte, os vestidos brancos, a
despedida dos pais e parentes, tudo transcorre velozmente e, finalmente, em 30 de
novembro de 1976, coincidentemente, dia do
meu aniversário, parti para o Oriente.
Era a primeira vez que eu saía da Itália e
era, também, meu primeiro voo. Sentada no
avião, enquanto olhava as pessoas subirem,
sentia dentro de mim emoções, medos, recordações e muitas interrogações se entrecortavam e se acumulavam no meu coração em
ritmo alucinante como o som dos motores do
avião, elevado ao máximo antes de decolar.
Senti que também para mim havia chegado o momento de desapegar-me da minha terra, a separação das pessoas amadas, conhecidas, que haviam marcado a minha história.
Senti como um tremor que atravessou toda a
minha pessoa e me vi obrigada a segurar-me
fortemente na cadeira para sentir-me ancorada a esta terra, e uma dúvida povoou a minha
mente: serei capaz de tal desapego? Senti o
calor das lágrimas que, espontaneamente,
desciam pelas minhas faces. Enquanto as
sentia descer conscientizei-me de quanto era
precioso aquilo que deixava e como parecia
incerto aquilo que encontraria.
O encontro com as irmãs da comunidade,
o som de uma língua totalmente desconhecida, o alimento, modos e costumes novos, tudo
se tornou motivo de maravilha, supresa, curiosidade, alegria e desejo de absorver e fazer
meu esse mundo para realizar o sonho cultivado e sustentado com muitos e pequenos obséquios e orações, mortificações e sacrifícios.
Mas, como todo sonho, também o mais
belo tem sempre o momento do despertar e
este, para mim, não foi fácil. Estava em KO,
cada aspecto da realidade, pouco por vez,
perdia a magia do atrativo, e a monotonia do
repetir-se as coisas corroía a alegria e, como

Giulietta Loda, fsp

16

Ágora da comunicação

e acontecimentos, mas ao mesmo tempo, a
renunciar à nossa privacidade. Com o wi-fi
livre, pode-se ser informados em tempo real
daquilo que acontece no outro lado do mundo. A outra face da medalha, que não conseguimos mais ver um por de sol, sem tirar
uma foto ou de ver um filme, sem responder
ao amigo no WhatsApp, aterorizada quando onde nos encontramos não há “campo”.
Portanto, a constante possibilidadede de ser
encontrado, induziu todos os comunicadores a se tornarem obstinados, agilizando os
nossos estilos de vida. Ao mesmo tempo, a
comunicação de vertical se transformou em
horizontal, e como assinala um notável movimento político, a rede, ou seja, o povo, tem
a última palavra.

COMO PEDRO,
LANÇAMOS AS NOSSAS REDES

P

alavra de ordem. Viver a Rede! Rede
compreendida como web e em especial, falamos de “Redes sociais”, mais conhecidas como Social Network. Odiadas ou
amadas, segundo a geração, se nativos ou
imigrantes digitais, não importa, o que conta
é estar em rede. Mas como se vive e se
constrói essa rede?

Mas esse povo deve ser guiado, ou melhor direcionado, justamente por quem é
comunicador por vocação. Multiformes e variadas, estas “próteses” tecnológicas, deveriam ajudar quem trabalha na comunicação
e não desorientar. A quem critica o aspecto
ambíguo que poderia representar os social
network, respondo com uma frase que o
bem-aventurado Tiago Alberione, fundador
da Família Paulina, gostava de repetir, «lembrem-se de que vocês estão no mundo, mas
não são do mundo».

Uma imagem dela, carregada de significado e que, evangelicamente falando, nos
recorda aquelas redes que Jesus ordenou
a Pedro que as lançassem ainda uma vez,
quando o apóstolo se encontrava na barca
depois de uma noite infrutuosa, e que depois
se encheram de peixes. Mas a web pode ser
comparada, também, a uma porta, ou seja,
a uma praça/agorà, típica da cultura mediterrânea, desde sempre parte integrante e fundamental da vida civil das nossas cidades.
Hoje, esse espaço, que se povoa de pessoas virtuais, nos estimula a refletir sobre o
nosso papel de comunicadores, valorizando
qualidades positivas e analisando os defeitos desses instrumentos comunicativos.

Portanto, agir com consciência e respeito, ou seja, com discrição e, ousaria dizer,
também com discernimento. Técnica esta,
típica de um trajeto espiritual, que em geral,
quem abraça a vida consagrada conhece
bem. Portanto, quem comunica não pode
e não deve se valer da força e do fascínio
que a mídia esconde. No fluxo comunicativo
encontramos de tudo e agora, o Google se
tornou a bíblia do homem moderno, onde se
pode encontrar de tudo e muito mais. Compreender que quem sabe comunicar bem é

Devemos reconhecer, pois, que sempre
mais a delicada questão dos social media tenha entrado para valer no debate cultural, e
para quem trabalha com os novos meios de
comunicação, o tema não pode ser evitado.
Em pouquíssimos anos os social network
se tornaram parte integrante da nossa vida,
e quem não quer entrar e fazer parte dele
esteja consciente de que será excluído de
uma boa parte de processos comunicativos.
Basta pensar no uso dos social diretamente nos nossos dispositivos móveis, que nos
permitem não interromper jamais o processo
comunicativo, como se estivéssemos vivendo em um perene fluxo de imagens, palavras
17
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ta de rostos, mas que muitas vezes é carente de conteúdos e indiferente em relação às
sensibilidades pessoais, basta pensar no fenômeno do cyberbulismo.
Não podemos continuar a pensar que a
rede seja uma duplicação da nossa existência, ali devemos ser nós mesmas e alimentar
os nossos processos comunicativos, partindo do novo humanismo, que caracteriza o
agir cristão.
Portanto, aquelas redes lançadas por
Pedro, hoje são redes invisíveis, que deslizam sobre fios sutis de ondas magnéticas
e que nós, profissionais da comunicação
social, somos chamados a preencher de
conceitos e utilizá-los da melhor forma possível, para poder recolher, também nós, novos peixes. Se o advento dos social media
nos está estimulando sempre mais a uma
mudança, não apenas dos nossos hábitos
e do nosso modo de viver, mas também da
leitura do mundo, não podemos permanecer alienados. Por isso, quem atua na cultura e na comunicação social, deve estar
consciente de que essas linguagens não
devem assustar e desorientar, mas enriquecer quem está à procura do Evangelho, e
veicular a sua mensagem.

também aquele que sabe quando e como
fazê-lo e que, sobretudo, se requer espaços
de silêncio, porque «quando palavra e silêncio se excluem mutuamente, a comunicação
se deteriora, ou porque provoca certo transtorno, ou porque, ao contrário, cria um clima
de frieza; quando, ao invés, se integram, a
comunicação adquire valor e significado». 1
Partilhar o nosso cotidiano não é suficiente, mas devemos suscitar pontos de refexão
e debate que possam ajudar a reforçar a
nossa identidade cristã. Há uma rede famin-

Francesca Baldini
Jornalista e Cooperadora paulina

Benedetto XVI, Messaggio per la XLVI Giornata
Mondiale per le Comunicazioni Sociali 2012
1

BRASIL

Livros para a infância
A Fundação Nacional dos livros para a infância e a juventude (FNLIJ) organiza cada ano uma seleção dos
melhores livros produzidos pelas editoras do Brasil.
Quatro títulos das Paulinas foram selecionados para fazer parte dessa seleção: Borbofante, Sapatos trocados:
como o tatu ganhou suas grandes garras, Lembranças
de menina – Momentos marcantes, Crônicas de Natal.
Para a Editora Paulinas é um grande reconhecimento
pela qualidade das suas publicações e o empenho na
formação cultural e humanística das crianças e dos jovens do Brasil.
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mentos de meditação. Entre as canções se
destacam textos particularmente significativos como: Não temais, Magnificat, Um amor
celestial para você, Jesus Mestre, Caminho,
Verdade e Vida. Os textos são cantados e
executados com particular harmonia e requinte musical por um coro composto por
oito jovens Paulinas. O disco compacto quer
ser uma mensagem de fraternidade a um
mundo em caminho para a paz.

BRASIL
Relíquias dos Bem-aventurados Tiago
Alberione e Giaccardo na igreja de Itapajé

ITÁLIA
A Paula Baldo fsp, o Primeiro Prêmio
do concurso Toblinarte

A igreja mãe da cidade de Itapajé, no estado do Ceará, situado na costa atlântica na
parte norte-oriental do país, festejou seus
150 anos com o solene rito da dedicação,
presidido pelo bispo dom Antônio Roberto
Cavuto, de um altar consagrado ao culto divino. Na oportunidade, o bispo colocou sobre o altar sete relíquias de santos, entre os
quais as dos Bem-aventurado Tiago Alberione e Timóteo Giaccardo.
Momento de grande alegria para a comunidade das Filhas de São Paulo de Fortaleza
por terem visto reconhecidos e venerados
também os dois bem-aventurados da Família Paulina, que no mistério da comunhão
dos santos continuarão a iluminar, inspirar
e sustentar o povo que crê, da arquidiocese
do Ceará.

Participou da 2ª edição do
Concurso Toblinarte de arte
e fotografia sobre a exploração da Conca de Toblino de
Trento, Ir Paola Baldo, conseguindo o Primeiro Prêmio
com uma pintura do castelo, em acrílico sobre a tela.
Estas foram as palavras de Ir. Paola: «Sou
ligada a esse monumento desde a minha infância. Nasci a 2 quilômetros de distância,
e desde pequena para mim, era o local dos
passeios e visitas frequentes. Para além do
reconhecimento, estou muito lisonjeada de
ter participado desse concurso pela ligação
a esse belíssimo lugar, que me faz sonhar
desde menina». O histórico Castel Toblino,
surgido em 1500 em uma pequena ilha do
Lago de Toblino, se espelha no homônimo
lago. O castelo que hoje podemos visitar e
admirar é fruto da reedificação pedida pelo
cardeal Bernardo Clesio, no século XVI.
Castel Toblino é o mais célebre dos castelos
Tridentinos. Deve a sua fama à sua posição
singular e ao belíssimo ambiente que o circunda. As nossas congratulações e augúrios
a ir. Paola.

COREIA
Um novo CD para o Centenário

Por ocasião do Centenário da fundação
das Paulinas em terra-coreana foi lançada
uma nova proposta musical intitulada Um
amor celestial para você. Músicas e canções compostas pelas Filhas de São Paulo
e as Pias Discípulas do Divino Mestre. Um
CD original, muito útil para a oração e mo19
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Um lenço para Francisco

UMA JANELA SOBRE A IGREJA
Dois séculos de Magistério pontifício

Partiu da Coreia a
iniciativa juvenil Um
lenço para Francisco. A
campanha eco-solidária
com o slogan – Enxuguemos as lágrimas da
Terra, como Verônica
enxugou o rosto de Jesus – foi lançada pelos jovens coreanos que
prestaram seu serviço por ocasião da visita
do Santo Padre em agosto do ano passado.
O lenço do tema quer representar a carta,
como elemento simbólico para o respeito ao
ambiente e a salvaguarda da criação. Na
oportunidade, foi aberta, também, uma página Facebook. É possível aderir on-line e
adquirir os lenços através da Casa Editora
Católica da Arquidiocese de Seul. O que for
arrecadado será destinado aos projetos do
meio ambiente e aos pobres.

em uma biblioteca online

Graças ao site www.chiesaecomunicazione.com, com um clic estarão à disposição
todas as Encíclicas da história. Um grande
arquivo online sobre o magistério pontifício,
gratuito e acessível aos interessados, inclusive aos que não têm grande familiaridade
com a web. Visitando o site www.chiesaecomunicazione.com será possível obter os textos integrais das encíclicas e de outros documentos pontifícios, apenas digitando o título.
Através da busca avançada, poder-se-á,
também, selecionar documentos em base
ao pontificado, ao período da história, ao autor, ao título ou ao tipo de documento. Os
textos à disposição dos usuários online são
mais de 1.100, em várias línguas, do primeiro até o século XXI.

Descrição do logotipo
O logotipo e o lema colocados juntos oferecem
uma feliz síntese do Ano
jubilar. O lema Misericordiosos como o Pai
(retirado do Evangelho
de Lucas, 6,36) propõe
viver a misericórdia no
exemplo do Pai que
pede para não julgar e
não condenar, mas perdoar e dar amor e perdão sem medida (cfr. Lc 6,37-38). O logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik
– apresenta-se como uma pequena suma
teológica do tema da misericórdia. Mostra,
na verdade, o Filho que carrega aos seus
ombros o homem perdido, recuperando uma
imagem muito querida da Igreja primitiva,
porque indica o amor de Cristo que realiza
o mistério da sua encarnação com a redenção. O desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca profundamente a
carne do homem, e o faz com tal amor capaz
de lhe mudar a vida. Além disso, um detalhe
não é esquecido: o Bom Pastor com extrema
misericórdia carrega sobre si a humanidade,
mas os seus olhos confundem-se com os do
homem. Cristo vê com os olhos de Adão e
este com os olhos de Cristo. Cada homem
descobre assim em Cristo, novo Adão, a

Os destinatários são todas as pessoas interessadas no tema mas, sobretudo, aqueles que trabalham nos centros de estudos e
de formação da Igreja, e que não dispõem
de uma biblioteca.
Promovido pelo Pontifício Conselho da
Comunicação Social, o projeto está a cargo
do pe. Franco Lever e Paolo Sparaci, professores da Faculdade de Ciências da Comunicação social da Pontifícia Universidade
Salesiana, que utiliza os recursos da própria
Universidade e da preciosa colaboração da
Livraria Editora Vaticana e do site vatican.va.
O projeto foi batizado com o nome do padre Enrico Baragli sj (1908-2001), autêntico
pioneiro do estudo das comunicações sociais da Igreja.
Trata-se de um dispositivo significativo,
na medida em que mostra como a Igreja
Católica, desde os seus inícios, tem sempre
«procurado confrontar-se com as mudanças
dos meios e das formas de comunicação
que plasmaram a cultura e a sociedade humana», partindo da cultura oral das origens,
até aos atuais meios digitais de massa.
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própria humanidade e o futuro que o espera,
contemplando no Seu olhar o amor do Pai.

do. Foram as motivações que decretaram o
projeto Scholas Occurrentes, a rede mundial de escolas no encontro promovido pelo
Papa Francisco, vencedor do Prêmio Unicef
Comitato Spagnolo Moviliza.

A cena é colocada dentro da amêndoa,
também esta figura cara da iconografia antiga e medieval que recorda a presença das
duas naturezas, divina e humana, em Cristo.
As três ovais concêntricas, de cor progressivamente mais clara para o exterior, sugerem
o movimento de Cristo que conduz o homem
para fora da noite do pecado e da morte. Por
outro lado, a profundidade da cor mais escura também sugere o mistério do amor do Pai
que tudo perdoa.

A honraria, conferida a projetos ou iniciativas desenvolvidas com o objetivo de sensibilizar a opinião pública sobre a infância e
seus direitos, foi concedida ao diretor geral
das Scholas, José María del Corral, em Madrid, pelas mãos da rainha Letizia. As Scholas partilharam o prêmio com o curta-metragem Não fui eu, produzido pela Africanauan.

Dia da Paz 2016:
Vença a indiferença e conquiste a paz

UMA JANELA SOBRE O MUNDO
Jornalistas amigos do padre Dall’Oglio
Jornalistas amigos
do padre Dall’Oglio,
é este o nome da
associação nascida
há dois anos quando do sequestro,
na Síria, do missionário jesuíta padre Paolo
Dall’Oglio, ocorrido em Raqqa, no dia 29 de
julho de 2013, criada por um grupo de jornalistas amigos do sacerdote. Recordar o seu
empenho para o diálogo entre cultura e religião, recordar o seu empenho civil, social
e espiritual. Pode-se sequestrar um homem,
mas não se pode sequestrar o seu pensamento. Esta é a mensagem dos jornalistas
da associação. «Quem raptou o padre Paolo – dizem a uma só voz os promotores –
não sequestrou o seu testemunho de fé, o
seu empenho, o seu serviço».

A indiferença nos confrontos dos graves
problemas do nosso tempo «é uma das principais causas da falta de paz no mundo.
A indiferença, hoje, está relacionada a
diversas formas de individualismo que produzem isolamento, ignorância, egoísmo e,
portanto, descompromisso». Para combater
este estado de coisas «é indispensável o
contributo de todas as pessoas de boa vontade, em particular aquelas que atuam na
instrução, na cultura e na mídia». É o que
escreve o Pontifício Conselho de Justiça e
Paz para apresentar o tema escolhido pelo
papa Fancisco para o Dia da Paz de 2016:
Vença a indiferença e conquiste a paz.

Prêmio Unicef às Scholas Occurrentes

O Dia, instituído pelo bem-aventurado
Paulo VI, é celebrado no primeiro dia do ano
e – segundo o comunicado – «traça a linha
diplomática da Santa Sé para o ano que se
inicia». O próximo, de 1° de janeiro de 2016,
será a 49ª edição. Depois da fraternidade e
das modernas escravidões, Francisco escolheu um tema que o acompanha desde o
início de seu pontificado: o da «globalização da indiferença» denunciada em diversas
ocasiões e definida como «praga da era moderna».

O empenho para a educação inclusiva, o
trabalho para a integração de diversas comunidades, especialmente aquelas com menos recursos, e o papel fundamental como
projeto de mobilização pelo direito ao estu21

Foco na atualidade

os católicos podem partilhar, discutir, aprender e difundir os temas principais relativos
à fé católica». Apresentando o social mídia
à imprensa, dom Martins evidenciou sua importância, ligando-a, porém, a uma utilização
positiva, em favor da missão evangelizadora da Igreja. A exortação se volta, pois, às
instituições, sejam eclesiais ou leigas, a fim
de que colaborem no campo da informação
midiática, tendo presente a centralidade das
novas formas tecnológicas da comunicação.

UMA JANELA
SOBRE A COMUNICAÇÃO
A força de Malala
em um filme verdadeiro

«Não me importa
se preciso sentarme no chão de uma
escola. Tudo o que
mais desejo é instrução. E não tenho
medo de ninguém».
Esta é uma das frases mais famosas
de Malala Yousafzai, a mais jovem
vencedora do prêmio Nobel da Paz 2014.
Ela completou 18 anos recentemente e dedicou a sua jovem vida à luta pelo direito à
instrução das mulheres paquistanesas tornando-se um modelo para meninos e meninas de todo o mundo. Em 2013 foi publicado
o seu livro autobiográfico, intitulado Eu sou
Malala. Agora, a história dessa jovem paquistanesa se tornou um filme. Com a direção de Davis Guggenheim, o documentário
foi realizado em parte com tomadas ao vivo
em Birmingham durante a celebração dos 16
anos de Malala, com material recolhido da
intensa atividade da jovem, e com algumas
reconstruções (também na animação) dos
momentos que nenhuma telecâmera pôde
filmar, como o trágico momento do atentado
no ônibus que a levava para a escola.

O TEMA DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
2016
Comunicação e Misericórdia:
um encontro fecundo

Nigéria: em Lagos nasce
o social network Catholic Agorà

A escolha do tema deste ano, foi certamente determinada pelo Jubileu extraordinário da Misericórdia e sem dúvida, o Santo
Padre almejou que o Dia Mundial das Comunicações Sociais, oferecesse uma ocasião
propícia para refletir sobre as sinergias profundas entre comunicação e misericórdia.

Chama-se The Catholic Agorà o primeiro social mídia privado católico da Nigéria e
de toda a África, acessível mediante o site
web www.Catholicagora.org e uma página
Facebook correspondente. Foi lançado pela
arquidiocese de Lagos, incentivado por dom
Alfred Adewale Martins. «Catholic Agorà –
vê-se no site – é um espaço público no qual

Outra vez, Papa Francisco, ajuda a descobrir que no coração da comunicação existe, antes de tudo, uma profunda dimensão
humana. Comunicação que não é somente
uma “atual ou moderna tecnologia, mas uma
profunda relação interpessoal.

O Tema evidencia que uma boa comunicação pode abrir um espaço para o diálogo,
para uma compreensão recípocra e a reconciliação, permitindo que desta maneira brotem encontros humanos fecundos. Em um
momento no qual nossa atenção, tantas vezes se volta a natureza centralizada e arbitraria dos múltiplos comentários das mídias
sociais, este tema quer concentrar-se sobre
o poder das palavras e dos gestos, para superar as incompreenções, para curar as memórias, para construir a paz e a harmonia.
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Eventos e encuentros

PRIMEIRAS PROFISSÕES 2015
HWANG Hye Jin – Francisca			
KIM Hyun Jung - Adria
KIM Hye Yeon - Martha
KIM Min Hee - Theresa
AKOMBO Sarah Nguhemen
AMADI Eunice Chidimma
NANYANGI Edreen
ODUOR Merceline Awuor
UDO Mary Magdalene
TESHA Benedicta
ARBOLEDA FLOREZ Mariluz
ARCELLA Carly Elizabeth - Carly Paula
DAVIS Chelsea - Chelsea Bethany
DE SANTANA APOLINARIA Suzane
KHASOUSHO Catherine Veisouma
LOBO Savitha Maria
TIRKEY Mariya
LOBATO Fatima da Conceicao
MUCUSSETE Quita Ramos
RANDRIANASOLO Nassah Lucie

25-01-2015
25-01-2015
25-01-2015
25-01-2015
28-06-2015
28-06-2015
30-06-2015
30-06-2015
28-06-2015
30-06-2015
28-06-2015
15-08-2015
15-08-2015
28-06-2015
14-06-2015
14-06-2015
14-06-2015
28-06-2015
28-06-2015
28-06-2015

Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
Colômbia-Equador
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Índia
Índia
Índia
África Austral
África Austral
Madagascar

PROFISSÕES PERPÉTUAS 2015
ALIBO Mary Jane				
13-06-2015
LORILLA Maria Jose				
13-06-2015
CHEN Roseling Siaw				
30-06-2015
AMAECHI Angela				
13-06-2015
KENFACK Kensta - Norine
		
13-06-2015
BULAI Ana Maria				13-06-2015
CHAN Lee Ying - Lynette Constance		
13-06-2015
NGUYEN Thuy Thao Trang - Teresa		
13-06-2015
ENG Eu Tian Karen - Karen Theresa		
13-06-2015
JAMES Rubbacca				 13-06-2015
SALAMAT Nazia				13-06-2015
KAKUNDI KYEMBE Marie Madeleine - Fanny
13-06-2015
NTAMBO KABAMBA Lydie - Lydie Agnes
13-06-2015
PITALUA QUIÑONEZ Bertha Sofia		
13-06-2015
RAMANAMIHAJA Sylviane Elisa			13-06-2015
RANDRIAMIHAJAMANANA Virginie Zafiarisoa
13-06-2015
RASOARIMANANA Lala Hortancia 		
13-06-2015
RAVOLOLONIAINA Eva Virginia 			13-06-2015
BRATT MATSUI Emi - Emi Magnificat		
27-06-2015
SARDINHA ADELINO Esmeralda		
23-08-2015
KIM Do Hyeon - Maria			
07-09-2015
KIM Hee Jung - Veronica			07-09-2015
LEE Ji Yeon - Cecilia				07-09-2015
LEE Min Seon - Marie Madeleine		
07-09-2015
LEE Su Jin - Maria Gemma			
07-09-2015
MIN Kyoung Hwa - Serena			
07-09-2015
PARK Jin Hye - Stephania			07-09-2015
SIN Ji Eun - Victoria				07-09-2015
HYBLOVA Andrea				 12-09-2015
DA SILVA Alice Cristina			
13-12-2015
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Filipinas- Malásia- Papua N.G.- Tailândia
Filipinas- Malásia- Papua N.G.- Tailândia
Filipinas- Malásia- Papua N.G.- Tailândia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
África Oriental-Nigéria- Sul Sudão-Zâmbia
Romênia
Est Ásia
Esst Ásia
Cingapura
Paquistão
Paquistão
Congo - Costa do Marfim
Congo - Costa do Marfim
Colômbia-Equador
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Estados Unidos
África Austral
Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
Coreia
Europa Central
Brasil

Na casa do pai
FILHAS DE SÃO PAULO
Ir M. Armanda Luigia Beghelli, de 85 anos- 03.05.2015 Bologna, Itália
Ir M. Roberta Rosetta Sguazzardo, de 83 anos- 06.05.2015 Albano GA, Itália
Ir Delia M. Maria Bovio, de 87 anos- 11.05.2015 Alba, Itália
Ir Agnese Fortunata Sandri, de 94 anos- 17.05.2015 Roma AP, Itália
Ir Zunilda Raquel Romero, de 72 anos- 23.05.2015 Buenos Aires, Argentina
Ir Esther Guzman, de 84 anos- 21.06.2015 Barranquilla, Colômbia
Ir Margarita Esther Jacinta Fracaroli, de 85 anos- 06.07.2015 Buenos Aires, Argentina
Ir Mary Gabriella Violet Tubick, de 81 anos- 16.07.2015 Boston, Estados Unidos
Ir Agnese Antonietta Zanchetta, de 91 anos- 18.07.2015 Albano GA, Itália
Ir M. Concordia Corazon Sanchez, de 77 anos- 19.07.2015 Albano, Itália
Ir Lidia Giuseppina Fulvi, de 91 anos- 31.07.2015 Albano, Itália
Ir Luigina M. Domenica Pignoloni, de 95 anos- 01.08.2015 Albano GA, Itália
Ir Agnes Clotilde Leto, de 95 anos- 03.08.2015 Roma AP, Itália
Ir Margherita M. Maria De Angelis, de 88 anos - 09.08.2015 Alba, Itália
Ir M. Letizia Agatona Ganalon, de 89 anos- 10.08.2015 Pasay City, Filipinas
Ir M. Bernardetta Gemma De Biasi, de 75 anos- 15.08.2015 Albano, Itália
Ir Angelina Antonia Pegorer, de 79 anos - 18.08.2015 São Paulo, Brasil
Ir M. Dionisia Lydia Ausa, de 78 anos- 20.08.2015 Mandaluyong, Filipinas
Ir M. Laurentia Paola Francesca Casamassima, de 93 anos- 23.08.2015 Alba, Itália
Ir Maria Egidia Mazzoni, de 82 anos- 23.08.2015 Albano, Itália
Ir Leonita Leona Bautista, de 78 anos- 24.09.2015 Pasay City, Filipinas
Ir M. Luciana Onoria Boison, de 92 anos- 28.09.2015 Albano GA, Itália
Ir M. Emilia Erina Tenaglia, de 94 anos- 03.10.2015 Albano GA, Itália
Ir Francesca Kiyoko Miyata, de 77 anos- 10.10.2015 Tokyo, Japão
Ir M. Eusebia Teresa Marcazzan, de 83 anos- 11.10.2015 Mantova, Itália
Ir Assunta M. Maddalena Becchis, de 89 anos- 11.10.2015 Alba, Itália

PAIS DAS IRMÃS
Ir Giuseppina (Pina) Riccieri (Pai Giovanni) da comunidade de Roma DM, Itália
Ir Celestina Jeong (Pai Seon Jo Simon) da comunidade de Seong Nam (Pundang), Coreia
Ir Evangelina Kim (Mãe Chong Ja Rosa) da comunidade de Daegu, Coreia
Ir Pushpa e Sr Rosely Cheeramkunnel (Mãe Teresia) das comunidades Nairóbi e Mumbai
Ir Theresina Thenasseril (Mãe Elizabeth) da comunidade de Mumbai, India
Ir Julia Karina Hernandez (Pai José Luis) da comunidade de México, México
Ir Asrita Kerketta (Mãe Philomena) da comunidade de Nagpur, India
Ir Jenni del Socorro Veira Preciado (Mãe Julia) da comunidade de Medellin, Colômbia
Ir Fatima M. Cerbaro (Pai Laurindo Severino) da comunidade de Curitiba, Brasil
Ir Rosa (Ari) Sheu (Pai Sing Je Giuseppe) da comunidade de Taipei, Taiwan
Ir Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru (Mãe Zipporah) da comunidade de Nairóbi, Quênia
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Ir Donald Maria Lynch (Pai Donald) da comunidade de Boston, Estados Unidos
Ir Carolyne Duia (Mãe Ester) da comunidade de Mumbai, India
Ir Karen Joseph Hamm (Pai William) da comunidade de Boston, Estados Unidos
Ir Vimala Savarimuthu (Mãe Rosammal) da comunidade de Bangalore, India
Ir Amelia Bezerra Monteiro (Pai Joaquim) da comunidade de São Paulo- CP, Brasil
Ir Luz Helena Arroyave (Mãe Esther) da comunidade de Bogotá-Magdala, Colômbia
Ir Apollonia Sarueda (Pai Verculo) da comunidade de Pasay RA, Filipinas

FAMÍLIA PAULINA
Fr Songkyun Francesco Lim ssp, de 50 anos- 07.05.2015 Seul, Coreia
Ir M. Stella Waka Juliana Doi pddm, de 91 anos- 08.05.2015 Tóquio, Japão
Ir Emanuela Rosa Giovanna Tonon sjbp, de 86 anos- 15.05.2015 Negrar, Itália
Ir Celeste Mercedes Cearon sjbp, de 83 anos- 16.05.2015 Caxias do Sul, Brasil
Ir M. Laurenzia Caterina Piumatti pddm, de 87 anos- 23.05.2015 Sanfrè, Itália
Ir M. Liliana Angela Favaro pddm, de 88 -anos 07.06.2015 Sanfrè, Itália
Ir M. Floriana Maria Luisa Masetto pddm, de 70 anos- 18.06.2015 Roma, Itália
Ir Alfonsina Pasqualina Fadda sjbp, de 77 anos- 23.07.2015 Albano Laziale, Itália
Fr Marco Ugo Giraldo ssp, de 82 anos- 23.07.2015 Catania, Itália
Ir M. Pierpia Anna Brondino pddm, de 84 anos- 27.07.2015 Sanfrè, Itália
Ir M. Montis Emilia Costantino pddm, de 91 anos- 08.08.2015 Sanfrè. Itália
Pe Antonio Teofano Girlanda ssp, de 85 anos- 28.08.2015 Alba, Itália
Pe Michele Angelo Leone ssp, de 69 anos- 02.09.2015 Briis-sous-Forges, França
Pe Fernando Giorgio Belletti ssp, de 87 anos- 19.09.2015 Alba, Itália
Pe Francisco Bernardo Alcaraz Zavala ssp, de 76 anos- 19.09.2015 Guadalajara, México
Ir. M. Yolanda Maria Nilda Bernahola pddm, de 69 anos- 19.09.2015 Cordoba, Argentina
Pe Marino Alfredo Enrico Clerico ssp, de 72 anos- 26.09.2015 Cinisello Balsamo, Itália
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