
                            Ano IX - n. 48 
maio - julho 2016

Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma

sicom@paoline.org - www.paoline.org

  O humilde é aquele que, sedento de Deus,  
   através de cada coisa se aceita e a Deus  
     responde com amor agradecido,  
                                                ao amor que transborda.  
                                                O humilde é o contemplativo. 
                         Madre Ignazia Angelini
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AO LADO DAS IRMÃS  
DA VENEZUELA

Caríssimas irmãs, 
prosseguimos a nos-
sa viagem a algumas 
realidades congre-
gacionais, a fim de 
conhecer a vida das 
nossas comunidades 
e, sobretudo, para le-
var, na nossa oração 
e oferta, algumas si-
tuações particulares. 
Façamos um itinerá-

rio imaginário na Venezuela, onde nossas 
irmãs sofrem junto ao seu povo. 

«A situação na Venezuela é terrível, e a 
população passa fome», afirma a Agência 
Fides, fornecendo detalhes sobre os princi-
pais fatores de tanto sofrimento: a inflação, 
a falta de gêneros alimentícios, a insegu-
rança, a violação sistemática dos direitos 
humanos, a censura imposta pelo governo 
aos meios de comunicação. Caracas, capital 
da Venezuela, encabeça a lista de uma triste 
realidade de cidade mais violenta do mundo.

Uma Filha de São Paulo, missionária 
nessa nação nos escreve: 
 Neste momento o governo da Venezuela 

está falido e não tem condições de pagar 
as dívidas. Muitas empresas, fábricas e pe-
quenos negócios foram fechados ou estão 
fechando; faltam as coisas indispensáveis: 
luz, água, farinha, remédios, leite etc, e 
os preços aumentam diariamente. É difícil 
conseguir os bens de primeira necessida-
de, e o povo sofre muito. 

 Os funcionários do governo trabalham só 
dois dias por semana, até às 15h e, por 
isso, há longas filas para que se consiga os 
documentos fornecido pelo governo.

 Não existe segurança: a polícia e os mili-
tares roubam, em vez de proteger as pes-
soas, fazem blitz nas estradas, obrigando 

as pessoas a abrirem as malas e roubam 
o dinheiro e outras coisas que consideram 
úteis para eles. Muitos supermercados e 
lojas foram destruídos, saqueados pelas 
pessoas famintas. Também os turistas e os 
diplomatas são molestados pelos ladrões, à 
procura de bens de primeira necessidade. 
O alimento se tornou um bem tão precioso 
que precisa ser transportado com escolta 
armada.  
A crise socioeconômica da Venezuela 

influi fortemente sobre a missão paulina, li-
mita a importação de material, a atividade 
de produção e difusão, a colaboração e o 
intercâmbio de pessoas com as outras duas 
nações que compõem a delegação (Porto 
Rico e República Dominicana). Também as 
Bíblias são racionadas, para não esvaziar 
compltamente as livrarias. Nas 32 irmãs que 
atualmente compõem a delegação há, toda-
via, uma grande fé na presença do Senhor 
que guia a história, um forte zelo apostólico, 
um profundo sentido de solidariedade e aju-
da mútua para o crescimento da missão. 

A Família Paulina da Venezuela expe-
rimenta realmente a pobreza dos inícios. 
Mas não obstante tudo isso, com grande 
coragem, se prossegue a missão, sobretudo 
procurando ajudar o povo a ler a atual situa-
ção à luz do Evangelho. Escrevem as irmãs: 
«Prosseguimos, como Paulo, confiando ao 
Senhor a nossa pobreza e o sofrimento para 
que nos proteja sempre».

Agradecemos as nossas irmãs pelo tes-
temunho, pela fé e coragem apostólica. Es-
tamos solidárias e próximas a elas e a todo 
o povo com oração intensa, recordação afe-
tuosa e solidariedade concreta. 

Ir Anna Maria Parenzan
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BRASIL 
Prêmio margarida de Prata

A Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), a cada dois 
anos, nomeia uma Co-
missão Episcopal Pas-
toral para a comunica-
ção, com o objetivo de 
entregar o prêmio para 
a melhor produção 
nacional nas seguin-

tes categorias: filme, televisão, imprensa e 
rádio. Os prêmios da CNBB têm a finalida-
de de valorizar, na produção cinematográ-
fica nacional, aqueles projetos que contém 
abordagens temáticas e artísticas ricas de 
valores humanos, éticos e cristãos. O Filme 
Despertar para Sonhar, dirigido por Osmar 
Koxne e produzido pelo Instituto Paulinas 
Multimídia, em colaboração com o Instituto 
de Pastoral Vocacional (IPV) de São Paulo, 
recebeu o Prêmio Margarida de Prata. O fil-
me conta a história de três jovens à procura 
do sentido da vida. Trata-se de um incentivo 
para os jovens de hoje a comprometerem-se 
com a vida missionária, como missão evan-
gelizadora da Igreja. Na linguagem imaginá-
ria e simbólica, a história mostra que o sen-
tido missionário nasce e se desenvolve na 
comunidade. Para a Paulinas Multimídia, o 
prêmio concedido pela CNBB é um incenti-
vo para o empenho de comunicar a alegria 
do Evangelho através da imagem e do som, 
promovendo a vida e os valores cristãos.  

FILIPINAS
missão de verão 

Com grande paixão apostólica as pré
-postulantes, postulantes, noviças, junioris-
tas e algumas professas da província, rea-
lizaram uma missão, ocorrida anualmente 

no verão, dessa vez em Santa Rita Parish, 
Olongapo City. Duas semanas plenas de ati-
vidades: propaganda em domicílio, cateque-
se para as crianças e adultos, entronização 
da Bíblia, exposição de livros, visitas aos 
doentes nos hospitais.  

As missionárias paulinas se entusiasma-
ram em contato com o povo e com sua histó-
ria de vida feita de dores, sofrimentos, lutas 
e dificuldades, mas também rica de desejos, 
esperanças e sonhos. 

O pároco e os paroquianos, com imensa 
gratidão, reconheceram que sua presença 
foi um grande dom para a comunidade, uma 
presença viva e apostólica que tocou muitas 
pessoas abrindo seu coração para o anúncio 
do Evangelho.  

FRANÇA
a livraria, um local vivo

Apos três anos de sua abertura, a Livra-
ria Paulinas de Roanne, cidade próxima de 
Lion, se tornou um centro ecumênico e de 
diálogo inter-religioso, um local de encontro 
entre autores e leitores.  

A Bíblia é o livro mais vendido tanto para 
os adultos como para as crianças e os jo-
vens.

Os habitantes de Roanne reconhecem 
a importância dessa livraria na cidade, en-
quanto os livreiros da região, através de uma 
estreita colaboração e ajuda mútua, consi-
deram-na parte de sua realidade. 

«Este trabalho, uma felicidade! É extraor-
dinário poder testemunhar minha fé median-
te a paixão pelo livro». É este o testemunho 
de Marjorie Coudrey, colaboradora na Livra-
ria Paulinas de Roanne que encontrou nes-
se tgrabalho um motivo de interesse e orgu-
lho e considera o seu trabalho uma vocação 
e a livraria um lugar vivo. 
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INDIA
No aNo da misericórdia,  
as Filhas de são Paulo levam  
o evaNgelho às PeriFerias

«Entrar em contato com os menos pri-
vilegiados, para dizer-lhes que os reconhe-
cemos como nossos irmãos e irmãs em 
Cristo», com esse espírito, as Paulinas de 
Nagpur, no estado indiano de Maharashtra, 
celebraram a festa de São Paulo, juntamen-
te com outras congregações religiosas que 
atuam nas periferias da cidade para levar 
transformação espiritual e desenvolvimento 
econômico às vilas. 

As religiosas encontraram os fiéis de uma 
paróquia da Sagrada Família que se respon-
sabilizam espiritualmente por cem famílias 
católicas em duas vilas. Fundada há 150 
anos, é a segunda paróquia da arquidiocese 
de Nagpur. As Filhas de São Paulo «parti-
lharam a vida e o ministério de são Paulo 
através de um filme, informando os fiéis so-
bre o carisma da congregação. Doamos a 
nós mesmas, na nossa pobreza, e quisemos 
levar um pouco de alegria às suas vidas», 
lembrou ir. Stella Pereira, fsp. Graças à cola-
boração dos sacerdotes do Instituto Pobres 
Servos da Divina Providência, foi celebrada 
a eucaristia, na qual se recordou a figura de 
são Paulo, «incansável anunciador do Evan-
gelho» e «modelo para todos os batizados 
de hoje, chamados a ser missionários».

ITÁLIA
o eNtusiasmo aPostólico Não tem idade

O tema do 50º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, Comunicação e misericór-
dia: um encontro fecundo, orientou a reflexão 
das irmãs da Comunidade da Divina Provi-
dência de Roma, possibilitando àquelas que 
sentiam desejo de participar de um concurso 
que há 5 anos a equipe de animação promo-
ve por ocasião da Semana da Comunicação. 

Da leitura da mensagem do papa Fran-
cisco brotaram reflexões, orações, pinturas, 
fotos que se tornaram pôster, com os quais 
foi realizada uma exposição. 

Os trabalhos foram expostos durante 
uma semana diante da capela da comunida-
de. Os visitantes podiam exprimir o seu pa-
recer colocando diante do pôster preferido 
um selo amarelo. As irmãs da comunidade 
(com idade média acima de 80 anos) que 
participaram com entusiasmo do concurso 
foram mais ou menos 15.

A experiência foi concluída com a comu-
nicação recíproca da beleza de ser Paulinas, 
agradecendo ao Senhor pelos meios da co-
municação e pelas abundantes riquezas que 
continuamente nos concede.  

Festa da misericórdia

Na belíssima orla marítima de Salerno, 
domingo, 19 de junho, foi celebrada a Fes-
ta da misericórdia organizada pela Família 
Franciscana, com a colaboração de outros 
Institutos religiosos da diocese e com a parti-
cipação de muitos jovens, adultos e famílias. 
Cada grupo, através do próprio empenho 
missionário, tinha a tarefa de tornar visível 
uma obra de misericórdia. 

O evento, com o título Misericordiain-
tende, teve a participação ativa das Filhas 
de São Paulo a partir da fase preparatória. 
E durante o evento, com a exposição de li-
vros com o tema da Misericórdia, e um lugar 
especial reservado à Bíblia, evidenciando, 
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assim, a importância da segunda obra de 
misericórdia espiritual: Ensinar os ignoran-
tes, que as Paulinas traduziram seguindo 
o ensinamento do Bem-aventurado Tiago 
Alberione com: Fazei a caridade da verda-
de. Para esse evento, a TV diocesana en-
trevistou ir. Teresa Marcazzan, missionária e 
diretora das Edições Paulinas africanas em 
Nairóbi, no Quênia. Além disso, a Raiuno, 
no programa religioso do sábato seguinte, 
à tarde, transmitiu em nível nacional, o seu 
testemunho. 

O dia festivo foi concluído com uma Mis-
sa solene e com o agradecimento a todos 
os participantes. Uma moção especial foi 
reservada às Filhas de São Paulo pela con-
tribuição e empenho em  Fazer a caridade 
da verdade. 

a Fome vem mediaNte a leitura  

No final da missa dominical, juntamen-
te com os avisos da semana, são dados, 
também, os conselhos para as leituras. Isso 
ocorreu no verão passado em Scorzè, paró-
quia da diocese de Treviso, cidade que foi 
agrícola, mas hoje é sede de importantes 
indústrias. Em Scorzè não tem uma livraria, 
mas uma pequena cabine volante de apre-
sentação e venda de livros, colocada todas 
as semanas na igreja de São Bento abade, 
em colaboração com a Livraria Paulinas de 
Treviso.  A iniciativa se chama A fome vem 
mediante a leitura, e nasceu da ideia de 
aproximar aos livros aqueles que há tempo 
se afastaram dos livros ou que têm pouca 
familiaridade com os mesmos. A proposta foi 
pensada também para quem é leitor habitual 
e deseja encontrar sugestões e conselhos 
para alguma leitura construtiva. Os livros es-
colhidos, de fato, são os de caráter espiritual 
ou romances clássicos que estimulam refle-
xões. Tudo foi  inspirado pela convicção de 
que cultura e fé têm muito a se dizer. As su-
gestões são publicadas também nos folhe-
tos dos avisos paroquiais e o balanço, até 

agora, é mais que positivo: «Estamos con-
vencidas de que fé e cultura têm muito em 
comum – sublinha o pároco – e depois, em 
um momento em que também a editoria de-
senvolveu muito o digital, queremos defen-
der a leitura do livro impresso, introduzindo 
os jovens em alguma leitura empenhativa. 
Creio ser, também, o dever de uma paróquia 
ajudar as pessoas a cultivarem cultura e es-
piritualidade». 

Prêmio cidadão euroPeu 2016

A jovem ativista italo-mar-
roquina Nawal Soufi está 
entre os quatro vencedo-
res italianos do Prêmio 
Cidadão europeu 2016.
As Paulinas publicaram 
o livro Nawal: O anjo dos 
refugiados no qual a au-
tora Daniele Biella narra 
a vida dessa jovem que 
socorre os sírios que 

fogem da guerra. Há 27 anos ela chegou à 
Catânia bem pequena: desde então ajuda 
como voluntária milhares de migrantes a so-
breviverem da viagem desesperadora no Me-
diterrâneo e a não cederem à extorsão dos 
“exploradores na terra”.

Desde 2008, o Prêmio do Cidadão do 
parlamento europeu é concedido a pessoas 
ou grupos, organizações e associações que 
se distinguem em reforçar a integração eu-
ropeia e o diálogo entre os povos, colocando 
em prática os valores da Carta dos Direitos 
fundamentais da União Europeia. Todos os 
50 vencedores deste ano, provenientes das 
várias nações da Europa, serão depois, con-
vidados ao Parlamento de Bruxelas nos dias 
12 e 13 de outubro de 2016. 

PORTUGAL
cartiNhas ao PaPa FraNcisco 
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Calendário do Governo geral
 

Ir Anna Caiazza
Ir M. Lucia Kim

Ir Samuela Gironi

 
 Governo geral

 
Governo geral

 
Encontro Comissão preparação  

Intercapítulo

 
Visita finalizada

Exercícios espirituais
 

Intercapítulo
 

7-16 junho

 
27 junho -13 julho 

22-29 julho
 

5-20 settembro  
 

 
Roma/Casa generalícia

 
Madagascar

 
Roma/Casa São Paulo

Roma/Casa São Paulo
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Todos os anos, na Feira do Livro de Lis-
boa, as Paulinas acolhem um hóspede ilus-
tre. Neste ano, ao lado do stand Paulinas 
Editora, havia um grande cartaz com a foto 
do Papa Francisco, que sorria do balcão do 
Palácio Apostólico.

Baseando-se na feliz experiência do livro 
Letterine a Papa Francesco, realizado com 
as mensagens escritas pelas crianças e que 
as Paulinas de Portugal traduziram em por-
tuguês com o título Querido Papa Francisco, 
os pequenos visitantes eram convidados a 
escrever uma cartinha e colocá-la na caixa 
postal, bem visível abaixo da grande janela 
com a imagem do Papa. 

Carta e envelope na mão, ajudadas pe-
los pais, as crianças se empenhavam com 
entusiasmo, criando um clima de festiva co-
municação. Foram recolhidas cerca de 104 
cartinhas que serão enviadas ao Pontífice, 
no Vaticano. 

TAIWAN
Prêmio às Filhas de são Paulo  
Pelo melhor Filme vocacioNal 

Pelo dia vocacional deste ano, a Arqui-
diocese de Taipei lançou um concurso para 
um filme sobre a vocação. Ir. Teresa Huang, 
das Filhas de São Paulo, fez um pequeno 

vídeo com o título A apóstola feliz, sobre a 
vida de ir. Lauretana Murayama, uma irmã 
missionária japonesa que vive em Taiwan 
há 50 anos. Há algum tempo essa intrépida 
paulina está com o mal de Alzheimer, mas 
continua a ser uma presença de paz, alegria 
e oração para toda a comunidade, especial-
mente para as jovens em formação.

O vídeo, filmado com um simples celu-
lar, obteve o primeiro prêmio. Um reconhe-
cimento atribuído mais que às qualidades 
cinematográficas, à simples e viva mensa-
gem de ir. Lauretana, que testemunha como 
se pode ser apóstola em qualquer situação 
da vida.

Agradecimentos a ir. Teresa por ter rea-
lizado este projeto, e obrigada à principal 
protagonista: ir. Lauretana!

CONVENÇÃO  
INTERNACIONAL DA  

WIKIPEDIA 
Esino Lario, pequeno vilarejo de 760 
habitantes ao sul do Lago de Como, 
acolheu, durante uma semana, a reu-
nião mundial da Wikipedia 2016, a enci-
clopédia mais amada e clicada da web. 
Até 28 de junho, mais de 700 colabora-
dores se confrontaram para afrontar to-
dos os temas que estão mais em moda 
no monumental conjunto de saber em 
que todos podem contribuir. 
Depois de ser considerado o maior even-
to, ultrapassando o realizado em Mani-
la, os habitantes dessa pequena cidade 
realizaram um verdadeiro milagre dan-
do vida a um evento difuso que ocupou 
estradas e praças com convenções e 
manifestações. 
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OS COOPERADORES  
NA FAMÍLIA PAULINA
ir. rita JosePh adambuculam, ÍNdia

Baseando-se na sua ex-
periência com os Coo-
peradores Paulinos da 
província indiana, Ir. Rita 
procurou aprofundar a sua 
compreensão do termo 
cooperação e colabora-
ção segundo o ensina-
mento de Alberione, para 

crescer juntos na comunhão. Na sua tese 
procurou redescobrir o signficado desses 
dois conceitos no Evangelho, nas Cartas 
de São Paulo e nos textos de pe. Alberio-
ne. Para o Primeiro Mestre, a cooperação é 
união para a missão, símbolo de unidade, 
dedicação plena ao Evangelho. Exprime-se 
na oração, na oferta e nas obras. Como na 
Eucaristia, Jesus dá a si mesmo para ser a 
nossa Vida. 

Com o seu trabalho, ir. Rita espera ofe-
recer uma análise histórico-carismática últil 
para a Família Paulina e para a formação 
dos Cooperadores Paulinos na Igreja da Ín-
dia. Concluiu o seu trabalho reproduzindo al-
guns testemunhos de Cooperados indianos. 

AS FILHAS DE SÃO PAULO  
NO PAQUISTÃO
ir. ghazia akbar, Paquistão

Trata-se de uma breve 
história que compreen-
de o período da primeira 
fundação, em 1963, até 
1986, quando foi cons-
tituída a Delegação pa-
quistanesa das Filhas de 
São Paulo. 
É considerado o início 

do apostolado paulino com a tipografia; o 
desenvolvimento do apostolado em um país 
islâmico, através das livrarias; as visitas às 
famílias e as várias formas de difusão; a 
formação das primeiras candidatas à vida 
religiosa paulina; a constituição das primei-
ras duas comunidades no Paquistão como 
Delegação. Em 2015, as FSP do Paquistão 
festejaram 50 anos de fundação, com a pre-

sença de 23 jovens em formação, 3 profes-
sas temporâneas e16 professas perpétuas, 
das quais 3 italianas e 1 filipina. 

O desejo ardente é de que essa história 
se estenda também no futuro. 

A MÍSTICA APOSTÓLICA NO  
PENSAMENTO DE PE. ALBERIONE
ir. Pelagie baNze mukaNgala, coNgo 

A tese, em três capítulos, 
considera a origem e o 
desenvolvimento do im-
pulso místico na Família 
Paulina. Apresenta a di-
nâmica da santidade de 
Alberione como força do 
Espírito que nos trans-
forma e torna frutuoso o 

apostolado; considera a prática e as devo-
ções para viver a mística apostólica, e final-
mente, as dificuldades e prospectivas para 
renovar constantemente o impulso místico. 
Entre essas últimas sublinha a importância 
de crescer na identidade paulina, de  «sentir» 
com Cristo, com são Paulo, com a Igreja. 

Emerge, portanto, a necessidade de cul-
tivar a vida interior, para manter-se no pro-
cesso de cristificação e de santificação. O 
apostolado se tornará, assim, um lugar de 
testemunho de vida e de santidade, para 
contagiar também as pessoas que encontra-
mos na nossa missão.  

A NOITE DE LUZ
ir. elisabeth JohN Jothee, malásia

Pe. Alberione, projetan-
do-se no novo século, o 
900, compreende sempre 
melhor a experiência e 
a mensagem do Mestre 
para a missão de novos 
apóstolos para os novos 
tempos. 
No primeiro capítulo, ir. 

Elizabeth apresenta o background de pe. 
Alberione e as pessoas que o influencia-
ram. No segundo, narra a história da Noite 
de Luz, o convite da Igreja através do papa 
Leão XIII; o encontro de Alberione com Je-
sus Mestre na palavra «Vinde a mim todos»; 

Teses das participantes do Curso do Carisma 2015-16
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a nova compreensão da sua vocação sacer-
dotal e do dever de servir-se dos meios de 
comunicação para a difusão do Evangelho. 
No terceiro capítulo, apresenta a espiritua-
lidade de Jesus Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida; a centralidade da Eucaristia e o pro-
cesso de transformação em Cristo. Enfim, 
no quarto capítulo, considera a exigência de 
uma organização, indispensável no uso da 
mídia e das novas invenções do comunicar 
para a obra de evangelização. 

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA  
NA VIDA DE ALBERIONE
ir. mary NduNge kioko, quêNia

Ir. Mary, na sua tese, 
evidencia o papel da fa-
mília e como ela influen-
ciou a vida e a vocação 
de Alberione. Apresen-
ta, portanto, a impor-
tância e a influência da 
família na pastoral vo-
cacional e considera os 

modos práticos para sustentá-la na África, 
sublinhando a importância da formação para 
a fé e a necessidade de oferecer às famílias 
a Palavra de Deus através das várias inicia-
tivas bíblicas e de animação.  

Ir. Mary reconhece, além disso, a exigên-
cia da promoção vocacional através de uma 
cuidadosa programação de propostas para 
a animação nas escolas e paróquias, visitas 
às residências, dias de convivência e retiros. 
A pastoral vocacional é um grande desafio 
e responsabilidade. Ao lado do empenho de 
tornar conhecido o nosso Fundador, sobre-
tudo aos jovens, é necessário unir o teste-
munho da beleza do chamado de Deus à 
vida consagrada paulina. 

A MISERICÓRDIA  
NA FAMÍLIA PAULINA
ir. caroliNe muthoNi Nieru, quêNia

A tese pretende ser uma 
viagem voltada para 
a compreensão mais 
profunda da misericór-
dia na Família Paulina, 
para ajudar-nos a re-
descobrir a paixão pela 
benignidade de Deus 
na nossa vida e missão. 

Partindo das Escrituras, do Catecismo e 
do pensamento do Papa Francisco, Ir. Caro-
line procura estabelecer uma compreensão 
comum da misericórdia. Ilustra, portanto, al-
guns eventos históricos do período fundacio-
nal que poderiam ser definidos experiências 
de misericórdia.   Esta é reconhecida como 
uma presença constante na vida espiritual, 
mas muitas vezes também na vida concre-
ta. A misericórdia na espiritualidade paulina 
fundamenta suas raízes nos mesmos as-
pectos da universalidade, no espírito de har-
monia com todas as coisas, as pessoas, as 
situações, a realidade da vida, a criação, os 
pensamentos, as intenções, os sentimentos, 
com Cristo. Como Paulinas, reconhecemos 
a necessidade que temos de misericórdia e, 
portanto, devemos viver no espírito de contí-
nua conversão. 

HERMENÊUTICA DO  
TESTAMENTO ESPIRITUAL  
DE MESTRA TECLA
ir. quele cristiNaviaNa, brasil

Ir. Quele procurou co-
nhecer melhor a pessoa 
de Mestra Tecla, a sua 
espiritualidade, o seu 
caminho rumo à santida-
de e a missão apostólica 
paulina, indo às raízes 
do nosso carisma à luz 
dos seus escritos. De-

pis de ter acenado ao seu caminho huma-
no e cristão com a família, deteve-se sobre 
o encontro com pe. Alberione e sobre sua 
escolha de vida, sobre sua nomeação como 
superiora geral do Instituto e a sua contri-
buição para toda a Família Paulina. Mestra 
Tecla sente sua debilidade e pequenez, mas 
tem plena confiança no Fundador, a quem 
se confia. E continua o seu crescimento es-
piritual na plena adesão à vontade de Deus, 
empenhando toda a vida por Deus e pelo 
anúncio do Evangelho. 

Do testamento espiritual, com a oferta 
da vida, emerge a preocupação de Tecla 
por todas: fazer-se santas paulinas. O tes-
tamento permanece, também hoje, sempre 
atual e nos pede renovado empenho forma-
tivo espiritual, cultural, comunitário e apos-
tólico, para um contínuo caminho rumo à 
santidade, verdadeiro fundamento da mís-
tica apostólica.
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A BELA OBRA  
DO HUMILDE AMOR

O nascimento e a for-
ma da vida religiosa no 
Ocidente estão ligados 
à figura de um “vir Do-
mini”, um homem de 
Deus oriundo da antiga 
Roma: Bento de Nor-

cia. Com ele se manifesta na Igreja uma sín-
tese espiritual que, recolhendo o conteúdo 
de uma época, de uma cultura que exauriu 
o seu curso, e preanuncia tempos novos, 
emergidos do enraizamento do Evangelho 
em terras do Ocidente. 

A sua intuição fundamental é que o huma-
no consiste no coração que escuta, no olhar 
apaixonado, voltado para Jesus, tornado 
humilde. Do núcleo focado do coração “uno” 
(isto é, monaco) se irradia uma figura nova, 
que traz em si a atmosfera dos mártires: a 
bela obra do humilde amor. O humilde ato 
de amor tem fundamento num dinamismo de 
vida comum, de casa comum, de civilização, 
de cultura. A sucessiva releitura da intuição 
espiritual de Bento chega a condensá-la, 
numa síntese extrema, numa espécie de 
mantra que tradicionalmente identifica Bento 
e a sua tradição espiritual: «ora et labora». 
O que significa: um estilo de contemplação 
que, da plenitude da escuta de Deus, produz  
um olhar radiante e mãos operosas, que co-

loca raízes na terra e faz florescer o deserto. 
A dimensão contemplativa que vivifica 

cada vida humana, no estilo espiritual ama-
durecido no âmbito monástico beneditino, 
assume, assim, uma conotação típica que – 
através da idade – irradia a ressonância do 
Evangelho em toda a Igreja e não apenas no  
Ocidente. 

É necesario, de fato, precisar a catego-
ria “contemplação” no sentido genuinamente 
cristão, aproximando-a do fundamento da 
fé: «Caro cardo salutis». Contemplar é in-
separável do “tocar com as nossas mãos” 
(cf. 1Jo 1,1), escutar, ver, perceber, sentir. A 
oração se expande e floresce, adorante, na 
boa ação.

Portanto: a contemplação cristã, expe-
riência do mistério da encarnação na decli-
nação monástica beneditina, tem um estilo 
marcado de modo característico na impres-
são da “carne” como plasmabilidade. 

O monastério propicia a difícil liberdade 
amadurecida na condição do “terreno”, lu-
gar de ligações confiáveis, fraternas, hospi-
taleiras, em nome de Jesus. Dessa forma, 
contemplação, nesse âmbito espiritual, de-
safia, desorganiza o espaço da pura visão 
intelectual e do perfeito conhecimento. É 
contemplação através da nudez da carne, 
que, portanto, descombina todas as defini-
ções construídas mentalmente. Abre, no es-
curo abismo da carne, a transcendência da 
escuta.

Mãos  contemplantivas

Primeira parte
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É a escuta, na contemplação cristã, a 
experiência originária que gera a visão: é a 
escuta – através da leitura da Palavra escrita 
– que gera sabedoria, o gosto de contemplar 
termos impossíveis; é a escuta que reaviva 
todos os sentidos espirituais para um novo 
sentir – «em Cristo Jesus» (Fil 2,5). Maria de 
Nazaré não vê, mas não experiencia e canta 
o impossível depois de ter escutado a Pa-
lavra? E imediatamente, depressa, a escuta 
gera a saída de si para um ato de amor. 

a coNtemPlação:  
ver além

São dois, para Bento, os pontos de luz 
fundamentais e inseparáveis para aquele 
“ver além” no qual consiste a contemplação 
(na acepção literal: delinear o espaço do céu 
no qual colher divinos prognósticos de futu-
ro): a oração e o trabalho. Oração: imersão 
no horizonte da escuta de Deus que fala, ce-
lebração dos divinos mistérios. Trabalho: en-
tranhar as mãos na terra e nos seus ritmos, 
no entrecruzar-se das relações. 

Dito de outra forma: a humildade de estar 
à escuta de cada voz – porque para o ho-
mem de Deus preparado para ler as Escritu-
ras Santas «nada é sem voz» (1Cor 14,10) 
– e, em estreita dependência da escuta, a 
humildade de dar-se conta da obra de Deus, 
na criação e nas relações, de geração em 
geração. O humilde é aquele que, sedento 
de Deus, através de cada coisa se aceita e 
a Deus responde com amor agradecido, ao 
amor que transborda. O humilde é o con-
templativo. 

A visão antropológica antiga era inclina-
da a ver uma contraposição entre o homo 
cogitans, ou também orans e o homo faber. 
A contraposição tinha em si uma inflexão de 
olhar negativo sobre a atividade “exterior”. O 
agir, nessa visão um pouco estática, era vis-
ta como pura possibilidade, expressão por 
parte do sujeito de servil submissão à neces-
sidade ou de capacidade empreendedora. 

Não existe espaço, fora da forma cris-
tã, para a ideia de um ato através do qual 
o sujeito procura a própria verdade, procu-
ra Deus: adora. Aqui está, pois, o horizonte 
do agir evangelicamente interpretado: «faze 
isto e viverás» (Lc 10,37), e é também o ho-
rizonte da prática no contexto simbólico da 
vida monástica. 

Agostinho, mas sobretudo Gregório Mag-
no – e com ele toda uma linha de padres es-
pirituais – colocavam a questão da relação 
entre momento contemplativo da vida e mo-
mento prático em termos tendencialmente 
conflituosos (basta pensar no prólogo do Li-
vro dos Diálogos). Bento, por sua vez,  intuiu 
um horizonte novo, aberto justamente pela 
surpreendente irrupção do Evangelho, o ho-
rizonte aberto pela intencionalidade teologal 
do agir: nada há de mais importante do que 
Cristo, e o mostra em cada atitude e ato, em 
cada obra e em cada provação cotidiana. 

A Regra beneditina, na realidade, pas-
sou à história como inspiradora de um novo 
equilíbrio, dinâmico, entre as duas dimen-
sões do ânimo humano: o meditativo e o 
prático. Na realidade, Bento herda essa 
sabedoria espiritual dos padres do deserto. 
Pensa-se no primeiro provérbio de Anto-
nio eremita, segundo a coleção alfabética. 
Abba Antonio era assediado pela tentação 
de julgar que sua vida era inútil, chorava e 
pedia ajuda a Deus, pedindo-lhe como sal-
var-se. 

De repente – diz o texto – lhe aparece ao 
lado «um outro como se fosse ele», talvez 
um anjo. Esse “outro como ele” (é impor-
tante sublinhar as duas dimensões presen-
tes: da afinidade e a da alteridade) rezava, 
depois interrompia e começava a trabalhar, 
entrelaçando tudo como numa trama, para 
depois, novamente, imergir na oração: e as-
sim aconteceu durante todo o dia, os dois 
momentos vitais se alternando em um ritmo 
que dá nova harmonia à vida. «Faça assim, 
e será salvo», é o ensinamento do outro 
como ele.

Se este é o estilo originário de Bento, ho-
mem de Deus, hoje, porém, surge a pergun-
ta: como o princípio monástico sustenta as 
articulações quando é envolvido num con-
texto cultural moderno, e inclinado ao perso-
nalismo totalmente particularizado, e ainda 
mais em contraste com o contexto pós-mo-
derno?  

Madre Ignazia Angelini,
abadessa do Mosteiro beneditino 

 de Viboldone (Milão)
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 A segunda e  última parte deste artigo será publicada no 
próximo número de Paolineonline.
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…NO RESTO PENSO EU!

Falar de Mestra Te-
cla é como fazer 

memória da própria 
mãe. E a Primeira 
Mestra Tecla foi para 
mim não apenas a su-
periora geral a quem 
se devia respeito, obe-
diência e docilidade 
nas orientações, mas 

“a mãe”, uma mãe que compreendia as ca-
pacidades e as fragilidades das pessoas que 
a Providência lhe confiava. 

A minha vida religiosa paulina foi profun-
damente marcada pela sua sensibilidade 
e grande humanidade. Conheci a Primeira 
Mestra Tecla nos anos da minha formação 
em Roma, quando passava visitando os gru-
pos e as repartições do apostolado; amavel-
mente se detinha para breves saudações 
carregadas de afeto materno, aberta à es-
cuta e à partilha das nossas experiências. 
Com seu modo simples de ser, decidido, es-
pontâneo e acolhedor, infundia serenidade 
e confiança. Amava as recreações alegres, 
animadas; sabia entreter-nos com frases hu-
morísticas, com piadas e com pequenos jo-
gos; ria espontaneamente e as belas risadas 
revigoravam o corpo e o espírito. 

Sua grande alegria era manifestada, tam-
bém, no dia da vestição e da profissão, sau-
dava e abençoava as jovens “irmãzinhas”, 
prontas para serem enviadas nas várias ati-
vidades apostólicas. Também naquelas oca-
siões a sua alegria era repleta de gratidão e 
reconhecimento ao Senhor.  

Pessoalmente experimentei a sua gran-
de humanidade quando fiquei doente. Eram 
tempos em que a seleção era realizada es-
crupulosamente e com muita facilidade não 
era permitido, a muitas jovens, continuar na 
vida paulina. Também eu corri esse risco! 
Mas, não obstante a saúde precária, Mestra 
Nazarena me permitiu completar o ano de 
noviciado canônico, mesmo não tendo sido 
logo admitida à profissão. 

Durante os exercícios espirituais antes 
da profissão, encontrei a Primeira Mestra em 
Ariccia. No diálogo que tivemos, ela se infor-
mou sobre minha saúde (da qual ela já tinha 
conhecimento); fez-me algumas perguntas e 
me tranquilizou com estas palavras: «Não se 

preocupe, reze. Por enquanto, faça sua pro-
fissão no coração, depois eu pensarei nisso. 
Por enquanto, faça aquilo que Mestra Naza-
rena disser». 

Fui a última noviça a ser recebida pela 
Primeira Mestra, porque à noite retornou 
para Albano, onde começaram a manifes-
tar-se nela os sinais de espasmo cerebral, 
primeiros sintomas da trombose.  Durante 
aqueles momentos de sofrimento, repetia 
sempre «Pobrezinha, pobrezinha, mas se 
realmente não é possível, paciência!», alu-
dindo ao nosso diálogo, a não admissão à 
profissão por causa das minhas condições 
de saúde. Particulares, estes, que eu vim 
a saber por Mestra Nazarena e por Mestra 
Constantina, superiora da comunidade. 

Havia concluído o noviciado e, enquanto 
as minhas conoviças se preparavam para 
a profissão religiosa, Mestra Nazarena me 
acompanhou a Albano (onde ainda me en-
contro) para fazer tratamento. E foi justa-
mente nessa casa que tive oportunidade 
de vê-la seguidamente e de gozar de sua 
presença. Ela, a esse ponto, falava pouco 
e com dificuldade, mas o seu olhar vivo e 
penetrante deixava transparecer a sua força 
interior, a sua sede de santidade, a sua viva 
participação na vida da congregação. 

Sentada no terraço perscrutava o hori-
zonte exclamando: «Oh! Lá longe, além da-
quele mar, tantas Filhas estão empenhadas 
no apostolado, quanto bem fazem, que o Se-
nhor as abençoe!». Ou então, fixando as es-
trelas, repetia: «Estas estrelas são as mes-
mas que as Filhas veem em muitos países 
distantes», e recitava jaculatórias, pedindo 
luz, força e graças para todas.  
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Quando a saúde lhe permitia, visitava as 
doentes em seus leitos e para todas tinha 
um sorriso, uma palavra de encorajamento e 
de conforto, também para as irmãs de outras 
congregações, sem distinção, éramos como 
uma única família, e ela era a Primeira Mes-
tra de todas.  Participava ativamente das 
recreações que as doentes organizavam. E 
era rodeada não apenas dos cuidados a ela 
necessários, mas por tanta atenção e afe-
to. O Primeiro Mestre vinha seguidamente, 
permanecia com ela, celebrava a Santa Mis-
sa, fazia a meditação e visitava as doentes. 
Com o Fundador, tive também a alegria, em 
Albano, de acolher Paulo VI. 

Não obstante todos os cuidados, chegou 
o momento em que sua peregrinação terre-
na chegava ao fim e ela, serena e compos-

ta em seu leito, com a bênção do Primeiro 
Mestre, pronunciou o seu último “eis-me”. O 
seu grande coração, repleto de amor e ter-
nura e rico de iniciativas apostólicas, parava 
de bater. 

Por experiência própria, por isso, desejo 
testemunhar a ação da Primeira Mestra na mi-
nha vida, desde quando, no encontro em Aric-
cia, pronunciou a frase «no resto penso eu». 

Ela pensou realmente na minha história 
vocacional, não obstante as muitas dificul-
dades e tentativas. Depois de um ano fui 
admitida à profissão, e Mestra Nazarena me 
ofertou a cartela com o nome “Maria Tecla”, 
como sinal de reconhecimento à pessoa e a 
obra da Primeira Mestra.

M. Tecla Ferrante, fsp 
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PRIMEIRA PROFISSÃO 2016
Feitosa Bezerra Gabrielle  12-06-2016 São Paulo - Brasil 
Freire da Silva Ilvania  12-06-2016 São Paulo - Brasil 
Haingoarifidy Jeannine Vololonirina 30-06-2016 Antananarivo - Madagascar 
Katungu  Kisokolo Ghislaine  30-06-2016 Kinshasa - Congo
Bolunda  Baambo Cécile  30-06-2016 Kinshasa - Congo
Koïla Yolande   30-06-2016 Kinshasa - Congo
Gimbo Violet   30-06-2016 Kampala e Nairóbi
Muindi Jacinta Mukai  30-06-2016 Kampala e Nairóbi
Mutenyo Lucy Nasimiyu  30-06-2016 Kampala e Nairóbi
Mumbe Elizabeth Mueni  30-06-2016 Kampala e Nairóbi
Casayas Ana Maria   30-06-2016 Lipa - Filipinas
Chantharathongkhan Manassanan 30-06-2016 Lipa - Filipinas

PROFESSÃO PERPÉTUA 2016
Lutaaya Ir. Bernardette  11-06-2016 Kampala - Uganda
Ibok Ir. Veronica   11-06-2016 Kampala - Uganda
Okwor Ir. Amarachi Cecilia  12-06-2016 Abuja - Nigéria
Omeje Ir. Justine   12-06-2016 Abuja - Nigéria
Muadi Kanda Ir. Anuarite  12-06-2016 Kinshasa - Congo
Forchap Ir. Neville   18-06-2016 Manfe, Camarões – Estados Unidos
Burca Ir. Paula   18-06-2016 Bucareste - România
Jurado Ir. Johana   19-06-2016 Bogotá - Colômbia
Ruiz Ir. Andrea   19-06-2016 Bogotá - Colômbia
Acosta Ir. Simona Rosario  26-06-2016 San Juan - Porto Rico
Tyler Ir. Kelly Andrew Marie  26-06-2016 Houston, TX – Estados Unidos
Tablante Ir. Josephine  29-06-2016 Manila- Filipinas
Lee Ir. Susanna   29-06-2016 Seoul - Coreia 
Bae Gi Sun Y. Ir. Magdalena  29-06-2016 Seoul - Coreia
Choi Yun J. Ir. Clara   29-06-2016 Seoul - Coreia
Eom Hye Jin Ir. Helena  29-06-2016 Seoul - Coreia
Lee Young Jin Ir. Elisabeth  29-06-2016 Seoul - Coreia
Andrade Ir. Sara Gilvaz  03-07-2016 Madrid - Espanha
Anggie Ir. Laura   09-07-2016 Tambunan, Saba - Malásia
Huang Ir. Agnese   16-07-2016 Ásia – Taiwan - Taipei
Liu Hsing Pei Ir. Rosa  16-07-2016 Ásia – Taiwan - Taipei
George Yasmen Ir. Fouzia  27-07-2016 Lahore - Paquistão
Medeiros de Araújo Ir. Fabíola  06-08-2016 São Paulo - Brasil
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VIRÁ O TEU TEMPO 

Aquilo que me havia fascinado os olhos e 
o coração adolescente, até fazer-me de-

cidir entrar entre as Filhas de São Paulo com 
apenas 14 anos, foi um filme que mostrava 
irmãs e jovens trabalhando na máquina de 
imprimir. E, justamente com essa máquina, 
iniciei o apostolado paulino, na grande co-
munidade de Alba.  

Transcorri com entusiasmo os anos de 
formação, descobri que não eram somente 
as máquinas de imprimir, mas também havia 
outras expressões e instrumentos de apos-
tolado. Atraía-me a propaganda e esperava 
ansiosamente que chegasse o meu tempo 
para alçar o voo e levar, eu mesma, a Boa 
Notícia nas paróquias, nas casas, nas esco-
las, em todos os ambientes habitados. 

Feita a vestição, fui enviada a Veneza e ali 
tive a possibilidade de desenvolver esse ma-
ravilhoso aspecto do nosso apostolado. Com 
grande tristeza, porém, depois de três meses 
fui chamada de volta para Alba, porque a irmã 
encarregada da impressão estava doente. 
Disse a mim mesma: “Paciência, ficará para 
depois do noviciado!” Desilusão, crise…

No dia seguinte à profissão, enquanto 
cumprimentávamos Mestra Nazarena, a nos-
sa formadora, que partia para a Sardenha, ir. 
Fatima Malloci disse: «Mestra Nazarena, não 
dizes nada a Valeriana?». Ela me olhou e res-
pondeu: «Amanhã partes para Alba». 

Olhei-a desconcertada, depois me es-
condi atrás da porta das escadas e chorei 

todas as minhas lágrimas. Esse sofrimento, 
pela renúncia à propaganda, acompanhou-
me por três anos, até quando Mestra Cecilia 
Calabresi me disse decidida: «Chega, este é 
o teu apostolado!». 

Também um outro evento me fez com-
preender, finalmente que o Senhor me que-
ria no apostolado técnico. Mestra Amalia 
Peyrolo estava visitando Alba e, encontran-
do a comunidade, comunicou que algumas 
irmãs seriam enviadas em missão. 

Senti despertar em mim o grande dese-
jo de sair, sair, sair... Levantei-me e disse: 
«Mas será possível que muitas vão em mis-
são e eu devo permanecer sempre aqui?». 
Ela me olhou com o rosto sério e respondeu: 
«Tu permanecerás aqui até os 70 anos». 
Desiludida, disse a mim mesma: “Basta! Não 
pedirei mais. Calarei para sempre”. Depois 
de algum tempo, veio a Alba a Primeira Mes-
tra Tecla. Quando estava pegando a mala 
para partir, precipitei-me em sua porta e lhe 
perguntei: «Primeira Mestra, quando irei em 
missão?». Mestra Tecla sorriu-me, com um 
sorriso materno enquanto me dizia: «Por en-
quanto faça bem o seu dever, depois virá o 
seu tempo». 

Mais uma vez desiludi-me. Mas, depois 
de quatro anos de sua morte, realizou-se, 
finalmente o meu sonho missionário e parti 
para o Congo com o coração repleto de en-
tiusiasmo e de desejo de levar o Evangelho 
a todos. 

Permanecendo tantos anos em Alba, 
tive a graça de ver muitas vezes a Primeira 
Mestra Tecla e de conversar com ela. O seu 
sorriso, a sua simplicidade, todo o seu ser 
emanavam amor e confiança.

Obrigada, Primeira Mestra, pelo bem que 
nos quis e nos quer. Eu te sinto sempre junto 
a mim.

Valeriana Poletto, fsp
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HUMANIDADE, EDUCAÇÃO,  
CIDADANIA
Paradigmas Para uma Nova cultura midial

Não existe pessoa, independentemente 
de sexo, idade ou grau de cultura cuja 

existência não tenha se deparado com as 
questões da mídia. Mas o que é um meio? É 
um instrumento determinante como susten-
tava McLuhan? Ou é um ambiente hospita-
leiro e real como os contatos mais recentes 
parecem propor-nos? Ambas as propostas 
interpretativas resultam parciais e apre-
sentam uma problemática de fundo: quer 
seja instrumento ou espaço da existência, 
o meio é considerado um sujeito, o critério 
do homem que se reencontra, absorvido 
em uma dimensão cultural que o aprisiona 
no papel de coadjuvante. Este processo 
sufoca idealmente algumas prerrogativas 
humanas e decisivas na ligação entre indi-
víduos e tecnologia. Antes de tudo a criati-
vidade que, com a cultura digital, se impõe 

prepotentemente. Em segunda instância, a 
liberdade, que renomeia conceitos da con-
temporaneidade midial como personaliza-
ção e individualização. 

O meio (a explosão do digital favoreceu 
esta tomada de consciência) não é senão 
uma intervenção do homem que escolhe 
(livremente e com criatividade) “utilizá-lo” 
como próprio reflexo e projeto para qualquer 
circunstância e necessidade. É o indivíduo 
que dispõe com liberdade de sua existên-
cia valendo-se desse suporte. São estes os 
pressupostos para a elaboração de uma teo-
ria social chamada humanidade midial (Ce-
retti&Padula, 2016). Ela se baseia sobre a 
certeza de que a um certo ponto da história, 
a pessoa coexiste e convive com a mídia. 
Não pode eximir-se do ser midial, indepen-
dentemente da competência, do domínio e 
utilização ou propriedade. Ser midial signi-
fica viver períodos da existência com e nos 
mídia. Significa habitar um social network, 
mas também construir opiniões e orientar es-
colhas lendo um jornal ou vendo televisão. O 
homem midial não é um indivíduo (re)cons-
truído pelas tecnologias, mas um homem 
que toma consciência da própria identidade 
profundamente  radicada na mídia. E esta 
proximidade se traduz na ideia de “mídias 
projetivas”: a mídia pode ser compreendida 
como projeções (do latim prōiectus, projeto) 
do humano, como representação da nossa 
qualidade ética, como reflexos das nossas 
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alegrias e das nossas tristezas, como refle-
xos dos nossos desejos e das nossas inten-
ções. É a própria humanidade, portanto, a 
projetar a si mesma na mídia. Atenção, po-
rém, para não confundir a mídia como um 
espelho, um elemento limitante, um filtro dis-
torcido. Não é essa a chave de interpretação 
da humanidade midial. A sua compreensão 
mais autêntica reside em uma expressão tão 
simples quanto radical: a mídia somos nós. 
É o homem quem dá sentido ao conteúdo, 
ao fazer-se mensagem, ao criar e recriar 
através de um meio. 

A humanidade midial permanece, por-
tanto, humanidade: ou seja, um conjunto de 
mulheres e de homens que se relacionam, 
aprendem, crescem e erram. Se na vida 
material (offline) as oportunidades de co-
laboração recíproca, de bom senso e boa 
educação são favorecidas pela relação inter-
pessoal, na online frequentemente se anu-
lam diante da infinitude e do caos. A ilimitada 
disponibilidade da web produz, muitas ve-
zes, uma atitude de radicalização da própria 
existência e de extremismos dos próprios 
comportamentos. O homem midial perma-
nece um homem com as potencialidades e 
os riscos que caracterizam a sua existência. 
Todavia, a humanidade midial se reduz a 
mera utopia se é vivida de forma inoperosa, 
se é subestimada, se não é acompanhada 
por uma reflexão estruturada. É necessária 
uma intensa participação educativa a fim de 
que a humanidade midial saiba utilizar-se 
das potencialidades comunicativas/repre-
sentativas da mídia digital. Indicaremos esta 
ação pedagógica que investe o indivíduo 

enquanto homem midial com o neologismo 
meducação. Com esta palavra quer-se indi-
car o processo de media education da hu-
manidade midial, ou seja, aquele conjunto 
de práticas e formatos que investe o homem 
integralmente não limitando-o à sua presen-
ça na web, mas abraçando-o na sua totalida-
de existencial. Também neste caso a passa-
gem de paradigma é sugestiva: não se trata 
mais de educar-se para o meio tecnológico; 
os primeiros educandos são exatamente a 
mídia enquanto nossas projeções. A mídia 
somos nós. Se o homem é meducado (para 
o belo, para o verdadeiro, para o justo) tam-
bém a mídia o será. 

O advento do digital remodulou e trans-
formou a ligação entre homem e mídia. Se 
antes a relação se limitava a um dúplice pa-
pel (produtor de conteúdos/usuários-recep-
tor), hoje se assiste a um curto-circuito dos 
papeis. O usuário não usufrui apenas, mas 
cria, produz, consome sem limites. São es-
tes os motivos que sustentam a mudança de 
paradigma para essa nova midialidade. 

Antes de tudo é imprescindível repor-
tar à luz a dimensão humanizante do meio 
que outra coisa não é senão uma projeção 
daquele homem que o idealizou, projetou, 
enfim, utilizou. Em segundo lugar, é funda-
mental repensar a dimensão educativa que 
deve englobar o homem enquanto midial e 
não prendê-lo em um critério setorial que 
não pode mais refletir as instâncias do ce-
nário atual. Tomar consciência dessas duas 
grandezas constitutivas da sociedade mi-
dial (ou não), é o primeiro passo para co-
locar as bases para uma verdadeira e justa 
cidadania midial, para uma comunidade so-
cial na qual cada um vive corresponsavel-
mente em relação ao outro e contribui para 
o crescimento de uma sociedade sadia e 
aberta à partilha.

 
Massimiliano Padula

Presidente nazional AIART  
Associação de expectadores

Ág
or

a d
a c

om
un

ica
çã

o 



17

NA ITÁLIA, EM ROMA,  
SOLENIDADE DO APÓSTOLO 
PAULO

«É uma grande emoção para mim cele-
brar a Eucaristia com vocês, Família Pau-
lina, expressão da vida do Apóstolo Paulo, 
hoje». 

Com estas palavras, o abade da Basílica 
de São Paulo, Dom Roberto Dotta, iniciou a 
sua homilia durante a celebração eucarísti-
ca pelo Jubileu da Misericórdia da Família 
Paulina. Um evento esperado e muito aco-
lhido para viver juntos a passagem pela  
Porta Santa, expressão do nosso caminho 
de conversão, acolhendo a misericórdia do 
Pai. Estiveram presentes muitos membros 
da Família Paulina, juntamente com todos 
os superiores maiores da Sociedade São 
Paulo, unidos aos cinco superiores gerais. 

Pe.Valdir José De Castro, agradecendo ao 
abade e a todos os presentes terminou as-
sim sua alocução: «Rezemos para que, a 
exemplo do Apóstolo possamos testemu-
nhar, também nós, a bondade e a ternura 
de Deus, e toda a riqueza de graça que re-
cebemos neste Ano Santo da Misericórdia, 
por meio do nosso testemunho pessoal e do 
nosso apostolado».

NO BRASIL, EM SÃO PAULO,  
SOLENIDADE DOS SANTOS 
APÓSTOLOS PEDRO E PAULO

No Santuário são Judas Tadeu, no bairro 
do Jabaquara, em São Paulo, a Família Pau-
lina se reuniu para celebrar juntas o Jubileu 
da Misericórdia. Depois de ter passado a 
Porta Santa, segundo o rito próprio, os parti-
cipantes se reencontraram para a Eucaristia, 
presidida pelo vice-provincial, pe.Valdecir 
Pereira Uveda, ssp.

Um momento intenso no qual se fez me-
mória da nossa história carismática, recor-
dando as palavras do bem-aventurado Fun-
dador: «Se para atender-vos, ele quisesse 
narrar-vos alguma coisa do quanto ainda 
recorda e crê ser útil para a Família Paulina, 
deveria narrar uma dúplice história: a histó-
ria das Divinas misericórdias para cantar um 
belo “Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus”. Por outro lado, a história humi-
lhante da incorrespondência ao excesso da 
divina caridade e compor um novo e doloro-
so “Miserere” “pro innumerabilibus negligen-
tiis, peccatis et offensionibus”» (AD 1). 

A nossa vocação de Família Paulina é 
fruto da Misericórdia divina. É fruto do olhar  
misericordioso do Mestre e Pastor; é dom de 
Deus na e à Igreja. 

Jubileu da Misericórdia da  
Família Paulina

Esse importante momento jubilar foi vivido 
em alguns países do mundo em nível de Família Paulina.

Recordamos dois desses significativos eventos.
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UMA JANELA SOBRE A IGREJA
a bÍblia traduzida em emoJi

A Bíblia, um dos tex-
tos mais populares e 
mais traduzidos do 
mundo, se aproxima 
dos jovens e é conta-
da com emoji, isto é, 
com as expressões 

usadas para o chat e as redes sociais. O re-
sultado da experiência é um livro de 3.300 
páginas que tem como título A Escritura para 
as Gerações Net, isto é, os jovens nascidos 
dos anos oitenta em diante, que é possível 
encontrar também no iTunes e no Twitter.

Não é a primeira experiência neste sen-
tido. Há algumas semanas atrás, três pes-
quisadores italianos traduziram Pinóquio 
em emoji graças à ajuda e às sugestões 
dos usuários do Twitter.  No ano passado 
o cotidiano O Guardião traduziu o discurso 
sobre o Estado da União de Barak Obama, 
enquanto o artista chinês Xu Bing conseguiu 
escrever um romance diretamente em emoji 
com o título Uma história sem palavras.

coNcÍlio PaN-ortodoxo

Foi concluído no dia 26 de junho, com 
a celebração da Divina liturgia, o Santo e 
Grande Concílio da Igreja ortodoxa. «Escre-
vemos uma página da história», disse o Pa-
triarca ecumênico de Costantinopla, Bartolo-
meo, na conclusão dos trabalhos. As Igrejas 
decidiram convocar um Concílio a cada 7/10 
anos. E na mensagem final escreveu: «Esta-
mos atentos à dor, às angústias e ao grito de 
justiça e de paz dos povos».

malásia: Primeira versão áudio  
da bÍblia em lÍNgua tribal 

Às vezes, uma simples inovação pode 
aproximar e tornar o texto sagrado da Bíblia 
um instrumento que todos podem entender, 

também as etnias menores. É o que ocorreu 
no estado de Sabah, na Malásia, onde foi 
apresentada uma versão áudio da Bíblia em 
Kadazan, língua tribal oficial local.

O arcebispo Joseph Marino, núncio apos-
tólico na Malásia, apresentou o projeto defi-
nindo-o um «evento significativo para a vida 
da Igreja Kota Kinabalu». Segundo o bispo, 
«esse instrumento áudio permitirá a muitas 
pessoas ter acesso à Bíblia, que é a fonte 
das histórias de nossa fé, relativas à histó-
ria da salvação. É a fonte da nossa vida, da 
Igreja que sai de si mesma para encontrar o 
mundo e ser missionária».

O projeto, que durou um ano e meio de 
trabalho, é fruto de pesquisas feitas pelos 
fiéis de Kota Kinabalu, os quais se deram 
conta de que não existia ainda uma versão 
do NovoTestamento nas línguas Kadazan e 
Dusun. Portanto, coordenados por Louise 
Rose del Fcbh, produziram 10 mil textos dos 
Evangelhos em Kadazan, lidos e dramatiza-
dos por 30 pessoas que lhes emprestaram a 
própria voz. As gravações em Dusun ainda 
não terminaram e devrão serfinalizadas até 
o final deste ano.   

UMA JANELA SOBRE O MUNDO
Festival de caNNes: Prêmio ecumêNico  
a Juste la fin du monde
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“Aquilo que não pode ser dito com pala-
vras, é comunicado com o rosto, foi a reto-
mada de Xavier Dolan. Naquilo que não é 
dito, nos gritos e nos olhares encontramos 
a história de uma família em que o amor é 
silencioso e onde as pessoas gritam por não 
revelar aquilo que é essencial. No seu retor-
no Luis, o filho pródigo que veio anunciar a 
sua morte iminente, ao invés, escolhe ins-
pirar amor e esperança aos seus parentes.” 
Com este  julgamento, o júri ecumênico do 
Festival de Cannes 2016, deu o seu prêmio 
a “Juste la fin du monde”, filme do canaden-
se Xavier Dolan,  também premiado pelo 
festival Grand Prix. 

religiosos coNtra o tráFico  
de seres humaNos

Com a aproximação 
do dia 5 de agosto, 
data do início das 
Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, cresce 
o empenho contra o 
tráfico de pessoas 
nas suas diversas 
formas.  Embora as 

Olimpíadas sejam um momento de cresci-
mento econômico para o país que a acolhe, 
estas se transformam, também, em ocasião 
propícia para a criminalidade, principalmen-
te para os traficantes de seres humanos 
com  finalidade sexual ou de trabalho es-
cravo. Por essa razão a campanha Play for 
Life (Jogue a favor da vida) tem o objetivo 
de informar e responsabilizar os cidadãos, 
a imprensa e as agências de viagem sobre 
um fenômeno que pode ser prevenido e im-
pedido. 

Quem sustenta essa campanha é a Tali-
tha Kum, Rede internacional da Vida Consa-
grada contra o tráfico de pessoas, e a União 
internacional dos Superiores gerais. A cam-
panha é realizada com atividades, principal-
mente de prevenção, de divulgação de ma-
teriais por ela produzidos, mas também com 
atividades do tipo educativo voltadas sobre-
tudo para os jovens e adolescentes, que são 
os principais grupos de risco do tráfico. 
Um trabalho ecumênico de qualidade feito 
juntamente com diversas igrejas, mas tam-
bém de colaboração com as organizações 
governamentais voltadas a um trabalho con-
tra o tráfico. 

católicos, budistas e iNduÍstas:  
um Pacto iNter-religioso Pela terra

Realizado um “pacto” entre católicos, bu-
distas e induístas pela terra, “preciosa casa 
da vida” na preocupação comum de prote-
gê-la das ameaças de um clima que muda 
velozmente, dos estilos de vida que dela 
desfrutam e sistemas econômicos que pro-
vocam na população sofrimentos, pobreza, 
migrações forçadas. Ao lado desse empenho 
comum pelo ambiente, ocorreu em Roma um 
dia de encontro inter-religioso com o título 
Qual o futuro para a casa comum? – Expe-
riências e reflexões inter-religiosas sobre o 
homem e o meio ambiente, promovido pelo 
Secretariado Cei pelo ecumenismo e o diálo-
go inter-religioso, do Pontifício Conselho para 
o diálogo inter-religioso, pela União budista 
italiana e pela União induísta italiana.

A ideia principal da iniciativa é a de en-
contrar um fio condutor que una as três fés 
religiosas num discurso de atenção e respei-
to do ambiente e do homem. 

UMA JANELA SOBRE  
A COMUNICAÇÃO
rádio Jyoti: a Primeira rádio católica  
de baNgladesh

Chama-se Rádio Jyoti (Luz)  a primeira 
rádio católica de Bangladesh. É uma rádio 
online e pode ser ouvida também através do 
smartphone. A estação radiofônica está lo-
calizada dentro da Igreja católica de Emaús, 
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em Bogra, na diocese de Rajshahi, e res-
ponde a uma finalidade bem específica: tor-
nar conhecido Cristo e a Igreja, no país e no 
exterior.  

Dom Gervas Rozario, bispo da diocese, 
afirma: «Através da rádio queremos informar 
as pessoas que vivem em Bangladesh e no 
exterior. Divulgaremos os valores da Igreja, 
hinos e textos teatrais, fundamentos mo-
rais e éticos; incentivaremos a proteção das 
crianças, mulheres e ambientes; preservare-
mos a cultura bengalesa».

Para contratá-los como locutores, a dio-
cese formou 25 jovens da cidade, a maior 
parte do local. Por enquanto os programas 
durarão uma hora por dia, mas futuramente, 
afirma o bispo, «queremos aumentar a du-
ração das transmissões de forma a difundir 
ainda mais as notícias cristãs, a Igreja no 
mundo, o nosso país».

 Festival Internazionale  
do Filme Católico

Foi realizado de 20 a 23 de junho, em 
Roma, o Mirabile Dictu, Festival Internacional 
do Filme Católico, completando neste ano 
sua sétima edição. Entre as mais de mil pelí-
culas enviadas à secretaria do Festival, o júri 
concedeu ao espanhol Pablo Moreno, parti-
cipando com Poveda, o prêmio como melhor 
filme. O melhor curta-metragem foi The Con-
fession, de Johnn La Raw, enquanto o prêmio 
de melhor documentário foi concedido ao Life 
is Never Wasted, um filme polonês de Krzysz-
tof Tadej. Mirabile Dictu é um festival que teve 
o privilégio de ter dado identidade e voz a um 
gênero de filme que está se tornando sempre 
mais uma realidade importante na produção 
cinematográfica mundial. 

zâmbia: são iNiciadas as traNsmissões 
da lumeN tv, Primeira tv católica 
NacioNal

Ainda no decorrer de 2016 terão início, 
em Zâmbia, as transmissões da Lumen 
TV, primeira tv católica nacional. O nome 

já existe: Lumen TV Zâmbia, mas as trans-
missões deverão ser iniciadas antes do final 
deste ano. Dentro de poucos meses, por-
tanto, esse país da África meridional deve-
rá ter uma televisão católica com condições 
de transmitir para todo o território nacional, 
projeto que há anos a Igreja local espera 
realizar. De fato, desde 1994, ano do pri-
meiro Sínodo africano, que os bispos zam-
bianos iniciaram uma reflexão sobre o uso 
dos meios de comunicação de massa para 
a evangelização, apoiando, inicialmente, 
sobretudo o rádio. O resultado foi a criação 
de uma série de estações diocesanas, que 
até este momento representam o meio mais 
eficaz para a comunicação da mensagem 
do Evangelho e a formação dos leigos. Os 
programas estritamente religiosos, porém, 
serão apenas uma parte do que oferecerá a 
Lumen TV, que prestigiará, também, a infor-
mação e a educação para a práticas de de-
senvolvimento social, por exemplo, no âmbi-
to sanitário: um prolongamento, portanto, da 
ação que a Igreja já desenvolve há anos no 
território nacional. 

ITÁLIA

CONCEDIDO AO PADRE MARKO 
IVAN RUPNIK O PRÊMIO  

PAULINAS COMUNICAÇÃO  
E CULTURA 2016

Ao padre Rupnik o Prêmio Paulinas Comu-
nicação e Cultura 2016, «por haver conse-
guido – assim diz a motivação – renovar a 
tradição da arte sacra, fazendo falar a pe-
dra e a cor, o Ocidente e o Oriente. Consi-
derando, sob essa ótica, o seu empenho na 
realização do Logo e da Frase do Jubileu 
da Misericórdia, queremos manifestar o re-
conhecimento à sua obra convictas de que o 
bem, para ser considerado tal, tem necessi-
dade de manifestar-se como beleza».
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Eu sou 
a ressurreição

 e a vida; 
quem crê em mim, 
ainda que morra,

 viverá.

João 11,25
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FILHAS DE SÃO PAULO
Ir M. Maddalena Teresa Ricon, 84 anos - 23.04.2016 Pasay City, Filipinas
Ir M. Dolores Aurelia Massaretti, 83 anos- 29.04.2016 São Paulo, Brasil
Ir M. Mercedes Filippa Randisi, 85 anos- 10.05.2016 Albano, Itália
Ir M. Lorenza Mirella Meinero, 80 anos- 12.05.2016 Alba, Itália
Ir M. Flaviana Erminia Cavallin, 86 anos- 22.05.2016 Albano, Itália
Ir Natalia Vivian, 88 anos- 27.05.2016 Alba, Itália
Ir M. Beatrice Sadako Miyamoto, 89 anos- 01.06.2016 Hiratsuka, Japão
Ir Maria Teresa Pascuina Voltarelli, 88 anos - 07.06.2016 São Paulo, Brasil
Ir M. Angela Maria Teresa Cois, 86 anos- 03.07.2016 Albano, Itália

PAIS DAS IRMÃS
Ir Maria Gorete Orfao Mendes (Mãe Maria Grazia) da comunidade de Funchal, Portugal
Ir M. Carmela Braganza (Mãe Marciana) da comunidade de Pasay CP, Filipinas
Ir Ofelia Dondoyano (Mãe Mercedes) da comunidade de Valencia, Espanha
Ir Luz Marina Plata (Pai Gregório) da comunidade de Bogotá O, Colômbia
Ir Janice Bernardis (Mãe Olimpia) da comunidade de São Paulo TM, Brasil

FAMÍLIA PAULINA
Ir M. Bernard (Flordelis) Oballo pddm, 70 anos- 23.04.2016 Antipolo, Filipinas
Ir M. Joan Dharmai pddm, 63 anos- 09.05.2016 Bangalore, Índia
Ir Silvia Anna Salmistraro sjbp, 83 anos- 13.05.2016 Negrar, Itália
Ir M. Francesca Antonietta Chiesa pddm, 87anos - 19.05.2016 Sanfrè, Itália
Ir Nicolina Maria Margherita Squarzon sjbp, 79 anos- 26.05.2016 Negrar, Itália
Ir M. Celina Beatriz Sena pddm, 87 anos- 03.06.2016 Córdoba, Argentina
Ir. M. Josè Elima Estarofilda Romero pddm, 61 anos- 08.06.2016 Corrientes, Argentina
Ir Shirley Torrente sjbp, 55 anos- 28.06.2016 San Fernando, La Union, Filipinas
Fr. Massimo Luigi Benedetto Comarin ssp, 86 anos- 05.07.2016 Bari, Itália


