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Na casa do Pai

esperança, mostrando a beleza do Deus que,
em Jesus Cristo, se revela pobre e débil, Palavra que se faz carne; anunciar a Palavra de verdade, mantendo para com os outros atitudes
de profundo respeito, humildade e diálogo.

caríssimas irmãs…

Desejo deter-me brevemente, nesta primeira
carta, sobre o que significa e comporta para
nós o ser habitadas pela Palavra. Primeiro de
tudo estabelecer uma íntima relação com a
Trindade.
No corpus paulino, o ser habitada se refere à
relação profunda com Deus Pai, com o Espírito Santo, com o Filho. São Paulo nos recorda
que somos criados para sermos morada, casa
da Trindade:

ser
habitadas pela PALAvra

− «Nós somos, de fato, templos do Deus vivente, como disse Deus: ‘Habitarei e caminharei em meio a vocês, serei o seu Deus, e vocês
serão o meu povo’» (2Cor 6,16);

Caríssimas irmãs,
retomo, nestas páginas, o diálogo com vocês,
uma comunicação, na realidade, jamais interrompida, pelo contrário, bem abundante
neste tempo de “redesenho”. Desejo, todavia, restabelecer, com esta carta, um espaço
habitual de encontro e de confronto, de busca e de partilha.

− «Se o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dos mortos habita em vocês...» (Rm
8,11);
− «A Palavra de Cristo habite em vocês com
toda a sua riqueza» (Col 3,16).

É o faço, neste ano marcado pelo Intercapítulo, seguindo e aprofundando com vocês o
tema deste importante evento institucional:
Habitadas pela Palavra, traçamos caminhos de
esperança, mas também as reflexões que dele
brotaram e que convergiram nas prioridades
assumidas.
Como já escrevi na relação apresentada no
Intercapítulo, e que logo vocês poderão ler
nos Atos, as muitas visitas fraternas realizadas nestes anos me colocaram em contato
«com irmãs doadas e motivadas, que sentem
saudade da santidade, fortemente empenhadas na vida e no apostolado». É certo, há frequentes dificuldades relacionais, vários tipos
de fragilidades, cansaço, a fadiga para integrar a espiritualidade no dia a dia e a colaborar, o envelhecimento e a diminuição das
vocações geram desânimo e desmotivação
que podem diminuir a paixão apostólica.
Mas há em todas vocês o desejo de um salto
de qualidade na fé e o empenho em reavivar
aquele dinamismo interior que torna fecunda a missão.

Quando dizemos “habitadas”, queremos
afirmar – e crer, antes de tudo − que a ação
principal não é aquela realizada por nós,
mas a que tem, como protagonista, a própria
Palavra, que é Cristo, “Verbo” do Pai. Na potência do Espírito Santo, todavia, somos nós
a fazer espaço à Palavra, a acolhê-la «com coração atento, dócil, orante», como sublinham
muito bem as nossas Constituições (art. 8).
Um coração, isto é, que se coloca à escuta,
que sabe escutar.

Todas percebemos a necessidade de responder ao desafio de habitar a“aldeia global”, colocando-nos em atitude contemplativa diante da história da humanidade; tornar visível a

E este é um dom a ser pedido ao Senhor.
Como fez o jovem Salomão, quando sucedeu
seu pai Davi. O Senhor lhe fala em sonho:
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Realizaremos isso na medida em que nos
colocarmos em estado de escuta. Como Maria.
Os Padres da Igreja viam na orelha o símbolo mariano de «fecundidade através da fé»
(Efrem, o Sírio). É quanto exprime padre
Marko Rupnik no belíssimo mosaico que
se encontra na capela Redemptoris Mater, no
Vaticano, onde a Virgem oferece a orelha ao
anjo que anuncia o nascimento do Messias.

«Pede-me aquilo que posso conceder-te». E
Salomão, diante dessa oferta incondicional,
pede simplesmente: «Dá-me um coração que
escuta» (1Rs 3,9).
Trata-se de uma escuta “ativa”, que envolve
todo o ser: o coração, na cultura semítica, é
o núcleo central da pessoa humana, onde
se concentram todas as energias: inteligência, vontade, fantasia, sentimento; é o recesso mais íntimo, espaço onde o ser humano
toma as suas grandes decisões, onde joga a
sua vida.

Manter-se em estado de escuta: é o segredo
dos santos, também dos nossos “santos”. É o
segredo de pe. Alberione e de Mestra Tecla,
essa mulher pequena e extraordinária que,
como repetimos muitas vezes nos dias do Intercapítulo, devemos empenhar-nos em conhecê-la mais de perto e torná-la conhecida,
para que outras pessoas possam pedir, com
confiança a sua intercessão.

O “serviço da Palavra”, ao qual somos chamadas, pede-nos um coração à escuta “obediente” da Palavra (na Bíblia, o termo shemá
indica seja o escutar como o obedecer). Por
isso, no salmo 40, versículo 7, se diz literalmente: «Tu me furaste as orelhas», como se
fazia com os escravos, para imprimir em sua
carne o dever de estar sempre atento e pronto à voz de seu senhor. Uma escuta que se
faz descoberta de uma relação (cfr. Dt 6,4ss.),
que nos faz ver e tocar o Verbo da vida, nos
envolve existencialmente. Para que se comunique só aquilo que se vive, como tantas vezes nos repetiu pe. Alberione:

É por isso que, no renovado “paoline online”, uma rubrica (O magistério de Mestra Tecla) é dedicada a ela, ao seu pensamento, às
coisas que disse e ensinou.
Mas, como verão, esta não é a única novidade… Cabe a vocês descobri-las.

…Enchei o vosso coração. Como o jarro,
quando é cheio de água, transborda, assim
o coração quando é pleno de Deus, transborda essa plenitude sobre os outros. E
nós transbordaremos com os meios que o
Senhor nos deu… (RA março-abril 1966).

A todas a minha saudação e os meus votos
de todo bem. Obrigada, ainda, pela disponibilidade em deixarem-se envolver no desenho do redesenho e pala paixão com a qual
estão aprofundando as Constituições. Neste
tempo de graça para todas nós, as confio ao
Senhor, com solicitude e afeto, e peço que a
Palavra as habite, motive a vida, alargue os
confins da missão.
Com afeto.

Ir. M. Antonieta Bruscato
superiora geral

Roma, 28 de fevereiro de 2011
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Polonia
Uma luz para a Europa

África do Sul
O caminho da nova delegação

De 27 de Dezembro de 2010 a 1º de Janeiro
de 2011 teve lugar em Varsóvia, o encontro
das irmãs da Delegação da Alemanha, Polônia e República Checa, na casa das Pias
Discípulas do Divino Mestre. O encontro
teve como objetivo: reforçar a colaboração e
criar bases para o ínício da nova delegação.
As comunidades desta pequena porção da
Congregação situadas no coração da Europa, se caracterizam pela internacionalidade
(as irmãs são provenientes de onze nações),
a idade relativamente jovem (entre elas estão três junioras e uma noviça), o desejo de
ser luz para que a Europa possa reencontrar
as raízes cristãs.

Aconteceu em Johanesburgo, de 28 a 31 de
dezembro de 2010, o encontro para iniciar
o caminho da nova Delegação Southern
African Delegation. Além da superiora geral, ir M. Antonieta Bruscato e ir. Samuela
Gironi, conselheira geral, participaram do
mesmo as duas comunidades das Filhas
de São Paulo: da África do Sul e de Moçambique, formadas por 16 irmãs provenientes de quatro continentes: África, Ásia,
Europa, América. Graças aos especialistas,
foi possível alargar e aprofundar a visão
da situação social, política e eclesial desses
dois países, mas também de toda a Congregação. O grande desejo de verdade e de
Deus e a presença de vocações moçambicanas são um grande incentivo para estender a evangelização além dos horizontes.
Os novos caminhos de esperança na África
austral serão traçados, seguramente, pelo
amor fraterno, pela estima recíproca e pela
colaboração ativa entre as irmãs dos diversos países para serem, hoje, Paulo vivo que
chega, de forma cada vez mais organizada,
também aos lugares mais distantes.

Como Paulinas da Europa, as irmãs sentem
a “responsabilidade histórica” que as chama
a fazer um dom total de todas as forças, toda
a criatividade, todo o entusiasmo, para que
“ninguém possa dizer esperávamos de vós
mais luz” (Bem-aventurado T. Alberione).
E olham com fé à futura delegação para ser
juntas uma presença mais coordenada, mais
significativa e fecunda.

Calendário do Governo Geral
5-20 fevereiro 2011

10 março - 14 abril

11-18 março

18-25 março

Inter capítulo

Governo geral
Superioras de circunscrição
e casas dipendentes

India

Visita fraterna

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan
sr. Luz Helena Arroyave
sr. Samuela Gironi
sr. Gabriella Santon

Kenya

Visita finalizzada

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

Moçambique

Visita finalizzada

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

Roma
Casa San Paolo
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da espiritualidade das origens: Didaqué –
Cartas de Inácio de Antioquia a Dionísio e a
Tradição apostólica.

Bolívia
Multiplicadores da Palavra

Os e-books Paulinos são descarregáveis na
plataforma ELIBER, a primeira plataforma
web católica para distribuição e venda de ebook, realizada pelo «Mensageiro de Santo
Antonio» em parceria com LibreriadelSanto.
it e Mensageiro Distribuição.

Cada livro é disponibilizado para aquisição e o imediato download em dois formatos: ePub e pdf. A escolha do duplo formato descarregável nasceu para atender
aos teólogos, filósofos, literatos, historiadores, pesquisadores, professores e estudiosos em geral que, além da comodidade
de poder lê-los, têm um texto de referência paginado, totalmente fiel à publicação
impressa, também para poder citar corretamente as origens.

Na comunidade boliviana das Filhas de São
Paulo de La Paz, foi concluído o curso bíblico para os agentes de pastorais. O curso
deste ano teve como tema a Bíblia na comunidade. O objetivo foi o de oferecer uma visão global e profunda da Palavra de Deus.
A metodologia, participativa e dinâmica,
desvendou o livro das Sagradas Escrituras
mediante um estudo sistemático, criativo e
teórico-prático.

Brasil
O audiolivro digital

Os participantes manifestaram a alegria de
poder se tornar, graças ao percurso bíblico,
“multiplicadores da Palavra” em seus locais
de vivência: a família, a paróquia, grupos de
pastorais e onde quer que estejam presentes,
através do anúncio da Palavra.

Das circunscrições

Itália
Nascem os primeiros e-book Paulinas
Justamente na festa do Bem-aventurado
Tiago Alberione, fundador da Família Paulina, as Paulinas do Brasil lançaram quatro
audiolivros. Lembramos que o audiolivro,
sendo a gravação de um livro, narrado
por um locutor, pode propor também
conteúdo de livros já publicados. A novidade está na forma, na linguagem e, portanto, também na mensagem. Trata-se de
um progresso na cultura digital. A pessoa
pode ouvir audiolivro Paulinas em casa,
no carro, enquanto faz caminhada, durante as viagens, nos momentos de repouso
e de meditação. Uma proposta formativa
e cultural para o crescimento pessoal ou
para o tempo livre. A produção tem um
programa com mais de seis propostas editoriais para levar ao mundo aquilo que é
bom, verdadeiro e digno de ser ouvido.

Também as Paulinas participam do lançamento dos primeiros e-books católicos, previsto para o Natal 2010, com 5 títulos em
formato eletrônico, que compreendem três
textos de um famoso autor contemporâneo,
Valerio Albisetti: Felizes não obstante tudo;
Os sonhos da alma; Ser um pouco deprimidos faz bem, e duas grandes obras clássicas
6
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Livro
de Madre Teresa

A Bíblia no coração
da diocese de Macapá

O livro de Madre Teresa “The Joy of Loving,
editado em chinês pelas Paulinas de Taipé,
depois de ser classificado entre os top 10
das vendas on-line, entrou no concurso sobre a melhor capa do ano, um prêmio promovido pela Feira Internacional do Livro,
que acontece em Taipé de 9 a 14 de fevereiro. É a primeira vez que um livro católico
foi inserido na lista para a premiação gráfica, e as irmãs de Taiwan se alegraram muito com o fato de que um livro de Paulinas
tenha entrado nessa importante seleção.
No encontro diocesano de formação sobre
círculos bíblicos, com o tema A Palavra de
Deus crescia, a diocese de Macapá (capital
do estado do Amapá) lançou e apresentou aos cerca de 800 agentes de pastoral
presentes, o seu plano pastoral dedicado
à escuta da Sagrada Escritura e à formação dos círculos bíblicos.

Portugal
Uma semana bíblica
na ilha da Madeira

O círculo bíblico é uma experiência de
leitura da Palavra de Deus nascida e crescida nas comunidades de base no Brasil,
cujo objetivo é ligar fortemente a Palavra
à vida. As Paulinas participaram desse
importante evento oferecendo preciosos
subsídios a serviço da catequese e da formação bíblico-pastoral.
As Filhas de São Paulo da comunidade de
Funchal animaram com alegria e entusiasmo uma semana bíblica na Paróquia Arco
da Calheta, no bairro Calheta, na ilha da
Madeira. Um período intenso para a paróquia, em que todos tiveram a oportunidade de ler, meditar, rezar e saborear a
Palavra de Deus. Uma ocasião propiciada
pelo empenho bíblico da comunidade de
Funchal que, exatamente pela comunicação e partilha do grande dom da Escritura, pôde renovar a consciência do quanto
é importante e urgente anunciar a Palavra
de Deus. Colocar a Bíblia no centro da
vida paroquial quer dizer fazer crescer a
comunidade na fé, e esta foi a convicção
profunda do pároco de Arco da Calheta,
que há muito tempo acompanha e sustenta o serviço apostólico paulino..

Das circunscrições

Taiwan
A Bíblia para jovens em chinês

As Paulinas de Taiwan editaram em chinês
a primeira Bíblia para jovens, acompanhada
de um CD. Muitas escolas católicas adotaram o texto. Para quem vive em um contexto
não cristão, como o de Taiwan, onde a Igreja
não dispõe de muitos meios, essa publicação
representa uma importante conquista, que
enche de alegria e gratidão as Filhas de São
Paulo que atuam em terras chinesas.
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bilização, com o título “Femmini MENTE”,
promovida pela Associação Comunicação e
Cultura Paulinas ONLUS, com o patrocínio
do Secretariado Social da RAI, realizada de 2
a 9 de maio de 2010, através de uma série de
transmissões televisivas nas ondas Rai Uno,
Rai Due, Rai Tre.

PARA UMA VOCAÇÃO
ÉTICA E SOLIDÁRIA

Tal experiência permitiu uma verificação empírica de muitos elementos que emergiram
na primeira fase da pesquisa e ofereceram
novos motivos de reflexão e perspectivas futuras.

A FORMAÇÃO
Para a vida consagrada

O mundo do non profit está crescendo rapidamente em nosso país e demonstra-se
sempre mais capaz de gerar bens imateriais, novas formas de relacionalidade difusa e
novos modos de enfrentar as muitas formas
de vulnerabilidade que afligem a sociedade
contemporânea. Por que, então, fala-se tão
pouco disso? Como intervir para promover
suas potencialidades? São estas as interrogações de fundo que acompanham a tese:
“Para uma comunicação ética e solidária”,
defendida por ir. Bruna Fregni ao término de
sua tese trienal na Faculdade de Ciências da
Comunicação da Universidade La Sapienza,
de Roma.

no tempo da web

Das circunscrições

Seu caminho de busca para uma possível resposta compõe-se de duas partes: a primeira,
Terceiro setor, capital social e comunicação, é
uma pesquisa sobre o encontro das entidades
non profit com as várias formas de comunicação social. A atenção está focalizada sobre
a apresentação de dois agentes institucionais
que têm o dever de desenvolver tal encontro:
A Agência para o ONLUS e o Secretariado
Social da RAI, considerando em particular
alguns elementos de sua colaboração nos
anos 2007-2009.

É o título da tese de Doutorado em Psicologia
da Educação, defendida por ir. Pina Riccieri
na Pontifícia Faculdade das Ciências da Educação “Auxilium” de Roma. A dissertação
doutoral versa sobre a formação e a Web, um
binômio verificável na atualidade.
No trabalho, o tema da formação à vida consagrada é circunscrito e posto em relação
com as novas tecnologias comunicativas,
para decifrar a influência, quer sobre os procedimentos de compreensão quer sobre a
posição das competências transversais, que
são exigidas pela vocação e missão específica
de quem é chamado a seguir Cristo e a comunicar seu Evangelho hoje.

Deste reconhecimento é possível individuar
alguns problemas de fundo que impedem
maior presença e incidência do Terceiro Setor na comunicação do serviço público, os
quais, para serem resolvidos, exigem uma
virada cultural, um grande investimento na
formação dos comunicadores e a construção
de amplas sinergias com os vários setores da
sociedade civil.

O subtítulo da tese, “O Podcasting como instrumento de formação: busca explorativa
com um grupo de junioristas”, evidencia
uma proposta formativa específica, objetivo e
hipóteses de todo o trabalho experimentado
com o sistema do Podcasting com um grupo
de junioristas paulinas, durante o período de
preparação à profissão perpétua. Ao longo

A segunda parte: Quando uma ONLUS entra na RAI, é dedicada ao estudo no campo
da construção de uma campanha de sensi8
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de possíveis riscos até agora desconhecidos.
No segundo capítulo se encontra um dos
núcleos centrais da dissertação, ou seja, os
processos de compreensão no mundo digital. No terceiro capítulo, rico de solicitações
para a formação (inicial e contínua) e o futuro da vida consagrada, é tratado o tema da
formação com seus desafios e perspectivas
em relação à comunicação digital e às competências necessárias para os formadores e
formadoras de hoje. Enfim, o quarto capítulo
centra-se de modo especial na proposta formativa, conduzida com as junioristas das fsp
que tiveram uma aproximação conceitual
de Podcasting e Santificação da mente. Para
delinear alguns trechos significativos que
emergiram da pesquisa, ir. Pina valeu-se de
quatro palavras-chaves: interatividade, conhecimento, partilha e discernimento.

da pesquisa foi usado um dispositivo móvel,
um leitor MP3, que oferece a possibilidade
de gravar e distribuir leituras, seminários
e conferências sob a forma de áudio ou de
vídeo-lição ou textos denominados podcast.
Daqui vem o nome do sistema de gravação
usado, ou seja, o Podcasting, uma tecnologia
ligada à Internet que permite a transmissão e
a fruição dos conteúdos multimídias em condições de “mobilidade”.

A tese é enriquecida com imagens, com numerosos gráficos e com uma biografia e citações abundantes e úteis, junto com os documentos e o DVD, contendo um vídeoclip,
realizado por ir. Pina, com a preciosa entrevista com a professora ir. Elizabeth Thoman,
pioneira atenta e inteligente da história da
educação com os mídia em nível mundial.

A intenção da pesquisa foi a de demonstrar,
através de uma nova tecnologia, a validade
da transmissão e da partilha dos conteúdos
formativos, que neste caso refere-se ao texto formativo alberioniano, Santificação da
mente. Através desta pesquisa, ir. Pina procurou focalizar os desafios e as oportunidades que a introdução dos mídias digitais,
não só o Podcasting, oferecem no percurso
formativo da vida religiosa, mostrando que
as novas tecnologias podem favorecer e potenciar também o desenvolvimento de uma
mente santificada através da assimilação de
conteúdos formativos e valores cristãos no
âmbito da vida religiosa, para além de cada
vida cristã.

Concretamente, o desejo missionário de realizar o encontro de Cristo com os homens e
as mulheres de hoje, é o impulso que motiva
para a busca de estilos formativos adequados à evolução dos tempos, que abre para
uma nova capacidade de conhecer, viver e
apresentar os conteúdos da fé na era digital.

Das circunscrições

Foco de todo o trabalho é a hipótese de que o
esforço de conhecer, integrar e valorizar a comunicação nas suas inovações tecnológicas é
uma instância urgente, também se não única, para fazer frente aos novos modelos de
aprendizado e de formação, especialmente a
intelectual, no contexto atual digital.

O HOMEM
É AQUILO QUE PENSA
Todo esforço, portanto,
seja colocado nisso:
encher a mente de bons
pensamentos; com toda
atenção, sempre e a toda hora:
de modo que não
exista espaço vazio, nem
tempo para os maus
pensamentos. Isso ocorrerá
para quem pensa em Deus,
na piedade, no estudo,
no apostolado, nos seus
deveres.

A dissertação ampla abrange múltiplos ambientes e desenvolve-se em cerca de 600 páginas, distribuídas em quatro capítulos. O
primeiro capítulo oferece uma descrição detalhada da sociedade atual na sua conotação
de complexidade e de globalização, das etapas significativas da evolução e expansão da
Internet, cuja Rede, envolvente e sedutora,
tornou-se o espaço de partilha e de encontro, de interações multíplices e diversificadas, de liberdade de expressão, mas também

(de Santificação da mente)
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Francesca Pratillo, fsp

À LUZ DA PALAVRA

de avançar para o encontro com Deus. Deus
se lhe revela como o Eterno Presente, como
«nuvem que cobre de dia e fogo luminoso
de noite» (Nm 9,16). À luz da Sarça ardente,
Moisés compreende , aos poucos, a sua história e a do povo, fruto de uma maturação
lenta e profunda.

Há quase cem anos do nascimento da Família Paulina fazemos “uma pequena parada”
para buscar água naquela fonte que dessedentou gerações inteiras que sentiam «aquilo que ele sentia» (AD 17).
Falar do nosso Fundador, no contexto do
Intercapítulo, quer dizer ter a coragem de
entrar, ainda que na ponta dos pés e com
as devidas proporções, na experiência deste
profeta do século XX para deixar-se, ainda
hoje, tocar por aquela Luz que o tornou testemunha da Palavra até os confins do mundo. A noite... foi decisiva... uma luz particular.

O segredo de Moisés passa para a experiência viva do bem-aventurado Alberione: viver
na presença de Deus para conhecer sua vontade e compreender os sinais dos tempos. Alberione entra na escola da Palavra luminosa
que o torna luz: «Olhai para Ele e sereis radiantes» (Sl 34,6). Uma palavra purificante,
transfigurante e unificante na qual encontra
plena realização a história de cada homem.
Daqui nasce aquele «sentir-se profundamente obrigado a fazer algo pelo Senhor e pelos
homens do novo século». Um fazer contemplativo que busca tornar-se, em primeiro lugar, comunicação gratuita da Palavra a todos.
Tornar Deus conhecido: eis a maior caridade.
De onde nasce o impulso de levar a todos a
Palavra que salva? Num tempo histórico em
que a Palavra vivia o exílio do silêncio?

Padre Alberione, falando da irrupção de
Deus na própria vida, coloca o acento sobre o
binômio noite-luz e para quem se deixa levar
pela Palavra de Deus, este binômio invoca
misteriosamente outras noites, outras luzes.
A primeira luz do mundo veio no meio da
noite: «No princípio, Deus disse: Haja a luz!
E a luz existiu». A luz pertence a Deus e assim também o começo e a realização de cada
coisa. A Palavra ressoa iluminando e criando onde a terra está informe e deserta, sem
nenhuma possibilidade de vida e desenvolvimento. Esta noite é a condição para todas
as outras, porque na Bíblia, quando Deus
destrói as trevas e faz surgir a luz, caminhos
novos aparecem em lugares inéditos. A confiança total no poder criador de Deus envolve a total experiência Alberioniana. «Tanto o
começo como o prosseguimento da Família
Paulina» aconteceram sempre na total obediência a Deus (AD 29).

Da mais luminosa das noites: a noite do Senhor Jesus, do amor repartido e derramado,
continuará a atingir as noites da Igreja de
cada tempo e de cada lugar com novas possibilidades de luz (Cf. Const. 8) e de força.
Jesus assume todo o sofrimento humano, na
noite em que foi traído, transformando-a em
dom e oferta da qual jorra a vida nova do
mundo. «Vinde a mim, vós que estais cansados e oprimidos» (Mt 11,28).

Mas o vento da Palavra sopra ainda, levando-nos misteriosamente à noite da libertação
do Egito que gerou o povo de Israel. Moisés
conheceu, no monte santo, a “noite luminosa
da experiência mística do divino, que fez dele
um profeta da esperança sem nunca deixar

Este mistério de amor é a fonte e o cumprimento de todas as noites da salvação, também da noite que viu nascer a Família Paulina, que no mundo tem a tarefa de «iluminar»
(AD 157) com a luz criadora, libertadora e
amante da Palavra de Deus.
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o magistério de Mestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
como é dócil esta filha!». Não obstante sua
saúde frágil, o Senhor lhe colocou sobre
os ombros uma grande responsabilidade,
uma grande missão: preparar as almas,
isto é, as companheiras, para o dia da consagração ao Senhor.
Na sua vida estava sempre preparada para
tudo, para tudo aquilo que o Senhor lhe
dispunha; não somente à obediência, em
geral, mas a tudo aquilo que tomava conhecimento de que o Senhor queria dela.
Sempre pronta; sempre pronta a tudo...
Ela devia, por um lado, ser dócil a quanto o Senhor lhe pedia pessoalmente, e por
outro, a quanto Ele lhe manifestava dia a
dia e que devia cumprir para estabelecer e
fazer o Instituto crescer. Então, como era
dócil! Sempre iluminada por Deus e sempre pronta a procurar aquilo que o Senhor
lhe manifestava (12 de fevereiro de 1964).

a mulher sem “resistências”
ao espírito
O Primeiro Mestre pôde dizer às Filhas de
São Paulo, aos 07 de fevereiro de 1964:
A Primeira Mestra não era somente uma
superiora, ela é a Mãe do Instituto. Tereis
outras superioras que cumprirão o ofício e
seguirão os exemplos da Primeira Mestra;
porém não serão as mães.
Por isso, estudar seu espírito, lembrar seus
exemplos, ler aquilo que ela escrevia e
particularmente seguir seus conselhos, os
avisos, as conferências que ela sabia apresentar no devido tempo e com tanta amabilidade e bondade, que tudo era acolhido
e levado no coração.
A experiência e os ensinamentos de Mestra
Tecla traçam caminhos de esperança para a
vida paulina de hoje.

O primeiro “sim”

Toda sua vida nas mãos de Deus

Teresa, depois de muitos anos, lembrava-se
que aquele primeiro sim havia dado uma reviravolta inesperada em sua vida. Lemos em
seus caderninhos:

Quando p. Alberione tentou descrever o perfil da Primeira Mestra, delineou-a como a
mulher “sem resistências” ao Espírito:

28 de junho de 1961

O Senhor fez dela o que quis, porque nunca colocou resistências, porquanto me
consta, ao querer de Deus.
Oh!, a sua vida! Toda nas mãos de Deus,
na vontade de Deus. Desde o início foi fiel
à direção espiritual; desde que entrou no
Instituto até o momento em que o Senhor
a chamou ao eterno repouso, na glória.
Vós sabeis que no último tempo de sua doença, ela não tinha outras expressões que:
«A vontade do Senhor; aquilo que agrada
ao Senhor; seja feita a vontade do Senhor»
(...). Sempre docílima. E quem, no início,
dirigia, dizia muitas vezes: «Como é boa,

Lembranças: aos 27 de junho de 1915 fui
junto com a mãe falar com o Primeiro Mestre, que ainda não conhecia; aos 28, fui
para casa buscar algumas roupas e voltei.
Perdi a carruagem, que na época era puxada por cavalos, e então fui no dia seguinte,
aos 29, e voltei no mesmo dia ou na manhã seguinte. Agora, após 47 anos, isso me
volta à mente para agradecer de modo
particular s. Pedro e s. Paulo.
Quantas graças nesses anos! e quão pouca
correspondência! Se ainda estou na congregação, é tudo misericórdia de Deus.
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Eu, a primeira de sete irmãos, deixei a mãe
doente e precisando de ajuda, Gino, a cidade onde estava ativamente inserida, certa de
que o Senhor me levaria para uma terra de
missão, onde a vida paulina seria mais exigente, mas totalmente gasta por Ele e pelos
povos que se tornaram a minha profunda
atração num serviço de comunicação vital.
Ele foi fiel, magnífico. Continuou a chamarme constantemente. Acompanhou-me nos
primeiros 15 anos na Nigéria, Tanzânia e
Quênia, onde me enamorei profundamente
dos africanos e me alegrei pela eficácia da
comunicação social entre os pobres. Quinze
anos de serviço em meio a guerra da Biafra,
uma enorme pobreza, mas também tanta
graça experimentada com a chegada das primeiras vocações e uma abundante difusão
através de novas iniciativas, bem acolhidas
pela Igreja local.

As surpresas de Deus
na minha vida

Era um esplendor de vida paulina na Nigéria! Mas, após o Concílio Vaticano II e o
discernimento pessoal, algumas irmãs (italianas, americanas e irlandesas) deixaram
a África e a congregação. Tornou-se impossível continuar a missão neste país, porque
não se conseguiam novos vistos por motivo
da guerra. Precisamos fechar a comunidade
e passar as aspirantes para uma congregação
local. Só Deus sabe e compreende o sofrimento, a dor, a humilhação, a fadiga e as
lágrimas derramadas. Quantas, quantas por
ter sido a fundadora e a “desfundadora” da
casa de Lagos na Nigéria.

Valéria é o meu nome de batismo. Era uma
menina feliz, no ambiente camponês de Farfengo, uma cidadezinha da província de
Brescia (Itália), era alegre e festiva com as
amigas e os amigos. Bem orientada a casarme e oferecer meus vinte anos ao melhor
rapaz da cidade: Gino, excelente cantor e
padeiro.
Jesus, porém, seduziu-me e raptou-me...
De modo inesperado para Gino e para mim.
Recém- noiva, ao primeiro beijo, ouvi forte a
sua voz: “Não aqui, não assim, te farei minha para uma missão”. E assim não tive mais
nenhum relacionamento, nem com Gino ou
com outros rapazes que me desejavam como
esposa.

Mas, continuam as surpresas de Deus... Enamorada pela África estava feliz no Quênia,
onde fui enviada depois da Nigéria. Chega,
porém, de improviso, o pedido da Superiora
geral, ir. Maria Cevolani: «Deixa a África».
Meu Deus, que novidade! E depois de dois
anos na “Escola de fé” em Friburgo, fui enviada à desconhecida, difícil e nunca sonhada terra: Paquistão.

Minha irmã Irene era “criança” (12 anos) e
estava entre as Filhas de São Paulo, em Alba.
Ela “batalhava” e eu me irritava, “porque a
vida – dizia – não deve ser desperdiçada entre os muros de um convento...” Mas um dia
compreendi – Só Deus sabe como exatamente no “convento” das Filhas de São Paulo,
Deus me chamava para uma missão especial,
preciosa, significativa para a humanidade de
hoje. E então fui decidida também com Gino,
demonstrando a todos que devia partir logo
para empenhar a fundo os meus 20 anos. Daquele dia em diante, na igrejinha da cidade,
onde ardia fervor missionário, não cantava
mais: “Manda aqueles que ensinam o caminho do Céu”, mas: “MANDA-ME com aqueles que ensinam o caminho do Céu”.

Milagre e graça! Ele, a quem constantemente pedia para aprender o valor do desapego,
tirava-me, aos poucos, a ambição de passar a
vida inteira na África e me assegurava uma
nova missão no Paquistão.
Vivo há 30 anos nesta terra. É difícil até para
mim compreendê-lo, mas hoje estou mais
enamorada do Paquistão que da África. A
difícil missão nesta terra islâmica, valoriza
muito a minha vida paulina. Sinto-me privilegiada por viver entre esses caros cristãos
12
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ca cheia de belas experiências, relações, vocações, formação e leadership em Lahore, a
Superiora delegada me disse: «Calça os sapatos e vai para Karachi». Agora vivo aqui
há pouco mais de um ano, nesta cidade onde
o terrorismo e o fundamentalismo tornam a
vida insegura e difícil, especialmente para os
cristãos, abertamente perseguidos.
Sinto-me privilegiada em continuar o sonho
e o amor da Mestra Tecla pelo povo pobre e
agitado do Paquistão.
Tecla e Alberione estão nos demonstrando
proteção e amor, e o Senhor está mantendo
nossa fé no Pacto, protegendo-nos nos graves perigos que enfrentamos cada dia. Por
isso vivo com amor e comunhão a graça
da missão no Paquistão, onde as jovens vocações dão esperança e vitalidade, apesar da
miséria e das fadigas.

perseguidos, que com sua fé e testemunho
me evangelizam.
Como paulinas temos uma tarefa, um trabalho, uma missão apostólica significativa.
Sentimo-nos e somos reconhecidas como Irmãs da Bíblia, que trabalham para chegar ao
povo com a Palavra de Deus. Um dom para
a nossa vocação, um empenho, uma paixão,
uma escolha do coração.

Já tenho 80 anos e sou ainda missionária. Feliz de poder chegar a um grande número de
pessoas com a Palavra de Deus, de semear
entre os alagados um livro de orações, de
cantos ou o crucifixo. Pequenas coisas que
eles guardam como tesouros mais preciosos
que o alimento, porque são linfa vital da vida
cristã e esperança.

Ele me conduziu em todos esses anos; deume alegria, amor e graça. Seu modo espiritual é inconfundível: chama à missão por
meio de não poucos sacrifícios e pede sempre desapego.
Acreditais? Pediu-me ainda mais um, formidável. Depois de 27 anos de vida apostóli-

Daniela Baronchelli, fsp

a fundação em PAKISTAN
Mestra Inácia, na sua carta de Mumbai,
em 28 de novembro de 1964, escrevia:

Chegou a autorização do governo. Venham
com o passaporte e lhes daremos o visto.

Na escala feita em Karachi pensei, ao vêla, que as nossas irmãs destinadas ao Paquistão não chegariam até ela, e joguei um
pouco de água benta, passando diante do
aeroporto, como penso que faria a Primeira Mestra.

Em 15 de agosto de 1965, as primeiras Filhas de São Paulo chegavam a Karachi. O
arcebispo, os missionários, as irmãs, as receberam com um solene boas-vindas. Diziam: “Finalmente nossas orações foram
ouvidas”.

Em 29 de junho de 1965, chega a Roma um
telefonema da embaixada do Paquistão:

O arcebispo, de fato, havia pedido que todos rezassem para que fosse concedido o
visto às Filhas de São Paulo.

Quem fala é o primeiro secretário da Embaixada. Vi, no calendário, que hoje é a
festa de vocês. As nossas repartições estão
todas fechadas, porque na Itália é festa
obrigatória, porém, tenho uma notícia a
comunicar-lhes que, tenho certeza, tornará
a festa de vocês muito mais bela. Finalmente vocês poderão entrar no Paquistão.

Foram hóspedes das irmãs belgas “Filhas
da Santa Cruz” que ofereceram às missionárias paulinas o andar superior do
seu Dispensário e o decoraram com todo
o necessário. Foi um ato de caridade extraordinário.
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vens do curso médio, o Movimento Estudantil da Ação Católica, para os estudantes
do nível superior, o grupo dos jovens doutorandos ou das primeiras experiências de
trabalho, o grupo de animação litúrgica,
empenhado em animar as celebrações eucarísticas que, sobretudo as dominicais, são
frequentadas por numerosíssimos jovens, e
um grupo de jovens famílias crescidas naquela realidade.

irmãs Apostolinas em Pisa

O nosso empenho não para aqui, porque a
diocese nos convida, também a um intenso
trabalho na Pastoral da Juventude e vocacional nos Centros pastorais, nos quais podemos dizer que estamos bem inseridas …
talvez até demais… considerando tantas solicitações!

Certamente não é fácil exprimir em palavras
toda a riqueza e intensidade da experiência
empenhativa, exigente e apaixonante que a
nossa comunidade apostolina, constituída
por três irmãs, está vivendo na diocese de
Pisa, e em particular na igreja universitária
de São Frediano, há pouco mais de um ano.
Moramos no centro da cidade, no coração das
várias faculdades da Universidade de Pisa,
nessa paróquia universitária que há muitos
anos está a serviço dos jovens estudantes pisaneses e dos de fora, provenientes de toda a
Itália, sobretudo do sul, e do exterior.

Que dizer agora? Que as horas do dia e mesmo da noite não bastam para chegar a tudo
e a todos, mas nos apegamos com confiança,
ao espírito do Pacto, a Jesus Mestre, a ele que
sabe como multiplicar o tempo, as energias,
os recursos…
A ele a nossa gratidão pelo dom dessa experiência apostólica tão bela e preciosa, que
confiamos também às orações de vocês, para
que nossa “semente” seja fecunda de vida e
de vocações para toda a Igreja e para toda a
Família Paulina.
Marialuisa Peviani, ap

A nossa presença a serviço dessa realidade
eclesial e universitária é uma pequenina semente, se pensamos que em Pisa há 54.000
jovens universitários, mas com humildade e
a fé de quem acredita no gesto gratuito e generoso do “Bom Semeador”, deixamos que
ele semeie através de nós, cada dia, na vida
de tantos jovens que encontramos… de mil
maneiras!

Rumo ao Capítulo geral
das Pias Discípulas

A nossa comunidade, que deseja oferecer antes de tudo o testemunho da beleza da vida
cristã e religiosa, está sempre aberta para
acolher os jovens que, com a vida entre as
mãos, frequentemente ferida, pedem escuta,
partilha, ajuda no discernimento das escolhas cotidianas e de vida, sustento nos compromissos, também na fadiga do estudo e
dos exames a serem prestados.

As Pias Discípulas
do Divino Mestre
vivem a imediata
preparação ao seu 8°
Capítulo geral, que
ocorrerá em Roma,
na Casa Betânia, Via
Portuense, 741, de 19 de março a 16 de abril
de 2011. Serão 53 as participantes; tema: Pão
dividido e partilhado para a vida do mundo.

Procuramos, assim, doar-lhes o nosso tempo e o nosso coração, sobretudo na oração
e no acolhimento, para que possam encontrar o clima aconchegante de uma família,
para muitos deles distantes, e depois, nos
colóquios pessoais, que empenham grande
parte de nosso dia, e no cuidado com o seu
crescimento e formação, seja pessoal como
de grupo.

Unimo-nos em oração às nossas irmãs, certas de que, como sublinhou ir. M. Regina Cesarato, superiora geral das Pias Discípulas,
«o Espírito Santo pode transformar a nossa
pobreza e orientar-nos decididamente para
o bem da Igreja, para a humanidade de hoje,
em comunhão com toda a Família Paulina,
no triênio de preparação ao centenário de
Fundação».

Na realidade de São Frediano vivem e atuam
outros grupos, a partir de um grupo de jo14
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Sudão Sul:
Referendo – Um sonho realizado

Uma janela sobre a igreja
Convocado para assis um encontro
interreligioso, após 25 anos
do que foi promovido por Wojtyla

Os dias 9-15 de janeiro de 2011 foi um período crucial para o futuro do Sudão. Conforme
o estabelecido pelos Acordos de paz de janeiro de 2005, firmados pelo governo de Khartoum com o Splm (Movimento de libertação do
povo sudanês), os cidadãos do Sul do Sudão
foram chamados a expressar-se sobre a sua
independência mediante um voto que, com
o escrutínio praticamente encerrado, enfim
sancionou a separação dos territórios meridionais do resto do país.
Os 99% da população que tinham direito ao
voto foram às urnas: são os dados difundidos pela Comissão para o referendo no Sudão Sul.

Em 1° de janeiro de 2011, Dia Mundial da
Paz, Bento XVI convocou para outubro, no
25° aniversário do primeiro encontro interreligioso para a paz, promovido pelo papa
Wojtyla, um simpósio em Assis, para que
os cristãos de diversas confissões, e os fiéis
de diversas religiões possam «renovar solenemente o empenho dos crentes de cada
religião a viver a própria fé religiosa como
serviço pela causa da paz». Diante «das discriminações, das injustiças e intolerâncias
religiosas que atingem os cristãos, não bastam apenas palavras».

O chefe sul - sudanês, Salva Kiir, porém,
lançou um apelo à população para que esteja
pronta a perdoar o Norte pelas mortes infligidas à população meridional do país, durante
quase cinqüenta anos de guerra. E os bispos
católicos, empenhados há décadas no processo de paz e de formação das consciências, na
última carta pastoral escreveram: «A separação é uma divisão de terras, não de pessoas.
Cooperação e colaboração deverão continuar
em um espírito de boa vizinhança».
O referendo, portanto, é apenas uma etapa.
Agora começa o lento e paciente trabalho de
reconstrução do país e de resolução das questões ainda abertas. Todos devem colaborar
nisso.

Uma janela sobre o mundo

Neste momento o nosso pensamento se
volta também para nossas irmãs Filhas de
São Paulo presentes em Juba, há três anos,
e empenhadas, com os instrumentos do
apostolado paulino, na educação da fé e
promoção humana e cultural do povo

É italiano o novo reppresentante OSCE contra a perseguição religiosa
O presidente de turno do OSCE (Organização
para a Segurança e a Cooperação na Europa), para o ano de 2011, nomeou o italiano
Massimo Introvigne «representante OSCE
para a luta contra o racismo, a xenofobia e a
discriminação, com uma atenção particular à
discriminação contra os cristãos e membros
de outras religiões».
O sociólogo das religiões, Massimo Introvigne, que nasceu em Roma em 1955, e vive
e trabalha em Turim, é autor de numerosas
publicações, muitas das quais dedicadas ao
pluralismo e à liberdade religiosa. Há anos
se empenha na denúncia das perseguições
contra as minorias religiosas, especialmente
as que atingem os cristãos.
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que existe entre os jovens e a oportunidade
que a Internet e os network oferecem para
comunicar-nos em nível planetário.

Defendamos a dignidade da mulher

Porém, as novas tecnologias «precisam ser
postas a serviço do bem integral da pessoa
e de toda a humanidade». Daqui o convite a
uma comunicação que dê a imagem correta
de si, que não seja um refúgio num mundo
virtual e paralelo e, sobretudo, que não desvie da vida cotidiana concreta ou que substitua o contato humano direto.
O que Bento XVI define como «estilo cristão
de presença no mundo digital» concretiza-se
numa forma de comunicação «honesta e aberta, responsável e respeitosa pelo outro». Não
é uma simplies inserção de conteúdos, mas
um «testemunhar com coerência... chamados
a oferecer uma resposta a quantos buscarem
a razão da esperança» que há em nós.

No momento em que os recentes fatos da
imprensa, na Itália, projetam sombras sobre
a mulher e sua dignidade, repercutimos as
reflexões de Ir. Eugênia Bonetti, missionária
da Consolata e responsável pela Entidade
“Tráfico de mulheres e menores”, da União
de superioras maiores da Itália (USMI), uma
consagrada empenhada há anos na luta contra o tráfico de mulheres e menores, sobretudo para a exploração sexual.

O modelo a que o Papa nos remete é aquele
de Jesus, «quando se fez companheiro dos
discípulos de Emaús». Trata-se, diz Bento
XVI, de desafiar «algumas lógicas, típicas da
Web» conscientes de que a verdade não busca seu valor na popularidade, que a verdade não não é amenizada por consensos mais
fáceis, não é atração momentânea, mas alimento cotidiano; não é objeto de consumo,
mas dom.

Enviamos, por isso, o site das Missionárias da Consolata (www. consolazione.org),
onde é possível, também, ler a carta aberta de Ir. Rita Giarretta, das Ursulinas do S.
Coração de Maria, que com três coirmãs
fundaram, em Caserta, a “Casa Rut”, um
centro de acolhimento para jovens mulheres migrantes, sozinhas ou com filhos, em
situações de graves dificuldades.

Portanto, para quem se dedica à comunicação
e à evangelização através destes novos intrumentos que a tecnologia coloca à disposição,
o Papa afirma que não se trata apenas de
«satisfazer o desejo de estar presentes», mas
de «anunciar a nossa fé que Cristo é Deus, o
salvador do homem e da história».

Uma janela
Sobre a comunicação
Verdade e anúncio em tempos da web

O arcebispo Claudio Maria Celli, comentando a mensagem do Papa, anunciou um documento que dará as linhas mestras para a
presença dos católicos na Web. De fato, circulam na Rede numerosos sites que se fazem
passar por católicos, mas que são fruto de
ambientes integralistas e saudosistas, às vezes agressivos e violentos, enquanto o Papa
recomenta aos católicos para manter sempre
um estilo respeitoso com os outros, na lógica
da partilha e não da prepotência. Eis porque
também na comunicação pela Internet exigese «profunda consciência» e «escrupuloso
profissionalismo».

Na mensagem pelo 45º Dia mundial, tradicionalmente celebrado na festa de s. Francisco de Sales, patrono dos jornalistas, o Pontífice realça a fome de comunhão e de diálogo

À luz das considerações até aqui refletidas
entende-se o sentido do título da mensagem: «Verdade, anúncio e autenticida16
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de na era digital». Na medida em que, a
verdade é Cristo que é anunciado, especialmente com a autenticidade da própria
vida, sem enganar com uma representação
virtual que não corresponde ao que somos
e ao que realmente trazemos em nós como
comunidade de crentes.

de criar os filhos, de alimentá-los e de educálos, de aprender e de ensinar.
Descrever os jovens, hoje, requer um esforço
notável de conhecimento e de compreensão
das linguagens, das formas de comunicação
e expressão que lhes são próprias. O jovem
de hoje se conecta de forma múltipla e se
move através de espaços descentralizados e
ambivalentes. Em todos os meridianos e paralelos, os ambientes que frequenta são cada
vez mais espaços onde o tempo e o consumo
de bens, reais e virtuais, se fundem e se confundem.

Giusto Truglia, ssp

Os jovens e a comunicação

A cosmovisão juvenil se configura a partir de
intercâmbios comunicativos planetários. Os
jovens experimentam uma sensação de ubiquidade, movendo-se através das diversas
culturas e geografias virtuais, entrando em
relação com outras línguas, outras culturas,
tornando-se protagonistas de um aprendizado híbrido.
Eles “são” a comunicação hodierna, nasceram nela, amam-na, consomem-na e a produzem.
A geração Y aguça a sensibilidade e os processos cognitivos, parte da imagem. É uma
geração habituada a colocar em comum as
experiências, a confrontar-se de forma direta, a darem-se conselhos e a dialogar simultaneamente. O seu dia transcorre de um
teclado a outro: passam velozmente do celular ao computador, ao iPod (esta atividade
se chama multitasking) vivendo (ou melhor,
atravessando) múltiplas experiências. Contemporaneamente estudam, entram no chat,
ouvem música, respondem ao celular, assistem televisão (pela web, obviamente).

Das crianças entre 2 e 5 anos, 58% jogam videogame, sabem distrair-se com o iPad, mas
não sabem andar de bicicleta, e l’11% não
sabem amarrar os sapatos e não sabem responder corretamente quando lhes é pedido
o endereço da própria casa. É o destino da
screen generation que, a partir dos primeiros
meses de vida, tem o que fazer com os display do computador, videogame, celular e
dos dispositivos touch como tablet e smartphone antes de ter aprendido habilidades
úteis na vida diária.

O tecido social é, agora, dividido em dois
grandes grupos culturais: os digital natives
(nativos digitais), eles, os jovens, que nasceram no mundo da tecnologia digital, e os
digital immigrants (imigrantes digitais), nós,

São apenas os últimos dados de uma pesquisa que pretendia monitorar como mudou a
interação entre as crianas e as tecnologias.

A geração Y
A era digital é caracterizada por uma geração
jovem que nasceu com as novas tecnologias, é
por elas plasmada, usa-as com grande desenvoltura e, infelizmente, também, com grande
indiferença e inconsciência dos mecanismos
que as regem, atentos a um uso apenas oportunista, funcional. Mudam o modo de comunicar, a percepção do tempo e do espaço, o
conceito de realidade, como também o modo
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A fratura é gerada por uma alteração das
ligações neurais do cérebro das jovens gerações, que modifica e transforma as tradicionais diferenças geracionais em algo novo:
uma voragem, que os cientistas chamam de
brain gap. Nas crianças que têm uma interação
precoce com a televisão e com o computador, as conexões cerebrais se desenvolvem
de forma diferente em relação a quem exercita uma atividade de leitura e de redação,
ou uma atividade corpórea. Particularmente
hoje, na escola (mas não só) os professores se
encontram com alunos que, por suas experiências cognitivas precoces, têm estruturas
cerebrais diferentes e por isso dialogam com
grande dificuldade

Os jovens servem-se disso para controlar
os “movimentos” dos próprios contatos,
“traçar” os deslocamentos dos amigos e conhecidos: trata-se de fechar o círculo de amizade em uma continuidade online e off-line.
Através dos SN os jovens “tomam conta” dos
amigos, organizando verdadeiras “sociedades” consolidadas em torno de seus interesses comuns: uma forma de continuar a sentir
que “todos estão próximos”. Os SN ativam e
cultivam o desejo de manter sempre aberta a
comunicação com os próprios amigos, permanecendo sempre conectados, acessíveis e
disponíveis durante boa parte do dia.
É “o não sentir-se jamais sozinhos” e isolados, mas sempre no centro dos pensamentos
da própria rede de amizades. Finalmente,
através dos SN os jovens se tornam “autores”
de comunicação, produtores de conteúdos
áudio, vídeo, textos, imagens que podem ser
partilhadas por interesses e manter os relacionamentos. Um exemplo claro é a “distribuição” dos arquivos musicais através de suportes digitais portáteis, como o Ipod e que,
mediante a rede, são depois distribuídos e
“ouvidos” em grupo.

Esta verdadeira e específica mutação antropológica se traduz em uma necessidade de
lateralizar-se, de estar continuamente conectados no contexto corrente da informação.
A centralidade dos social network
A web 2.0 sinaliza a passagem da primeira
forma de Internet (a web 1.0 com as páginas
web, os sites estatísticos, as correntes de busca etc.) ao social network (SN), isto é, ambientes como Wikipedia, Google, YouTube,
Facebook, Twitter ecc., caracterizados pela
sociabilidade, interatividade, multimidialidade, hipertextualidade, partilha dos conhecimentos, facilidade do uso, autoria dos
usuários na produção da comunicação mesma (user generated content).

Os jovens vivem a comunicação em rede
continuamente: o online e o off-line não são
mundos paralelos, mas um único espaço
“real” de experiência, diversamente articulado e unificado pelas práticas e pelos relacionamentos. A centralidade da relação é
jogada nas dinâmicas do reconhecimento e
da confiança como chaves de acesso às buscas sociais, que constroem relações estáveis,
preservam memórias e se abrem às potencialidades do futuro. Emerge uma verdadeira capacidade de “estar-com”, de partilhar,
de acompanhar-se reciprocamente, seja em
momentos passageiros da vida, seja no dia
a dia. Neste caso, as palavras (escritas e faladas) valorizam e tecem um espaço comum
e criam as condições para dar e receber gratuitamente a capacidade de falar de si com
confiança, construindo um ambiente em que
a dimensão pessoal é colocada em comum.

A centralidade dos SN na vida dos jovens é
essencial. As plataformas para a sociabilidade em rede se inseriram fortemente no dia
a dia dos jovens, e seus serviços se tornam
cada vez mais “indispensáveis”, enquanto
ligados a uma contemporaneidade acelerada
e complexa, que necessita de instrumentos

Foto: Mary Lou W., fsp

foco na atualidade

que simplificam e estabilizam relações e tempos, aumentando a multiplicidade do real e
as ocasiões de relacionalidade.

que fomos projetados (ou arremessados), os
adultos.
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Riscos e ambiguidades
Diante dessas que são “boas notícias”, é importante não esquecer os riscos e as ambiguidades que derivam, sobretudo, da veloci-

Foto: Andrea Hyblova, fsp

A multiplicação das amizades online podem
ser a perda de uma profundidade de tais relações, porque fundadas sobre motivações
fracas. Misturar-se com uma ou mais identidades digitais, enquanto de uma parte revela
a extrema versatilidade dos jovens em “estabelecer” contatos, do outro, amedronta, pelo
perigo que a identidade, ainda em fase de
consolidação, sobretudo na pré-adolescência, se pluralize em uma miríade de comunidades virtuais, também elas declinadas no
plural, onde se apóiam na colaboração e na
interação social, mas onde, no entanto, está
presente a “con-fusão” entre a dimensão pública e a privada.

É tempo de educadores
e comunicadores testemunhas
A pessoa é, e permanece, uma criatura da comunicação que, como dizia Mounier, é «menos frequente que a felicidade, mais frágil do
que a beleza; basta um nada para detê-la ou
parti-la entre dois sujeitos». A comunicação
é, portanto, um fenômeno complexo, no qual
se misturam elementos naturais e convencionais, sintáticos e semânticos, pragmáticos e
emotivos.

Ao mesmo tempo, formas de banalização
para evitar o conflito ou de homologação,
onde não se exprimem posições dissonantes a respeito daquele grupo; a expressão de
intimidade que passa através de modelos
“adaptados” ao grupo, ou se exprime prevalentemente de forma indireta e mediata;
a prevalência de uma palavra puramente
dita, que empobrece a troca e torna impossível o encontro, para além do estar-com; a
amizade que se constrói sobre bases de semelhanças e afinidades, deixando fora tudo
aquilo que é “outro” (por idade, autoridade,
diversidade de histórias e visão; alteridade
em relação à dimensão do íntimo; à dimensão da imanência).

Os processos, e as atividades, comunicativos são tecidos por metáforas, significados,
códigos, intenções, projetos, finalidades e
aspirações, vontade de colaboração e envolvimento dos participantes que fazem deles
uma das dimensões humanas mais belas e
ao mesmo tempo, fatigosas. A comunicação
conduz os dialogantes a um contínuo controle e ajuste da interação e da partilha, à
construção de convergências mutáveis e empáticas.
Na era digital, portanto, se as nossas competências comunicativas não evoluem, cedo
ou tarde, nos encontraremos fora do jogo,
sentadas em um banquinho e... não teremos
mais nada a dizer, porque nos faltarão as categorias de “como” dizê-lo.

Sem uma abertura à alteridade dificilmente
pode existir encontro e comunicação, o não
querer “emergir” como pessoa inibe a responsabilidade, o testemunho; não conseguir
articular a dimensão privada com a pública,
em vista da participação a uma sociedade civil digital.

Foto: Andrea Hyblova fsp

foco na atualidade

dade da interação, da rapidez da difusão de
informações e da construção da comunicação
em rede, que suprimem a dimensão temporal, anulando o passado e arriscando anular
todo o presente.
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Temos necessidade de educadores e comunicadores que testemunhem o entusiasmo e
a determinação interior para enfrentar o mar
aberto da transformação; que sejam eles, os
primeiros homens e mulheres de aventura,
exploradores humildes e perseverantes, que
saibam fixar o olhar sobre uma terra firme,
que permanece, porém, sempre futura, para
frente; que não possuem sempre todas as respostas, mas conhecem algum segredo prático e concreto para viver sem tanto medo e
para continuar a confiar na rota que, à noite,
nos oferece apenas a estrela polar.
Maria Antonia Chinello, fma

eventos e encontros

25° de consagração religiosa
NOME

Primeira Prof.

Comunidade

ANZANO sr. Rebecca
DIANZON sr. Bernardita
DUIA sr. Carolyne Mary
HUNT Anne Marie sr. Marie James
KOTHAKULATHIL R. Leela sr. Prasanna Thomas
LIM Swee Cheng sr. Theresa
LIVINGSTON Jane sr. Jane Raphael
MATSUOKA Yoko sr. Maria Francisca
MAYER Sean sr. Sean Marie David
MELETTU Rosa sr. Rosina Joseph
NG Lai Fan sr. Helen
PADILLA sr. Mary Anne
PALOMA sr. Praxedes
TERON sr. Felicita
THEKKETHOTYIL Elizabeth sr. Liza Luis
TRAN Maria Teresa sr. Maria Bernard
VINOYA sr.Noemi
YOUSAF sr. Shamim Agnes

29-06-1986
29-06-1986
30-06-1986
28-06-1986
30-06-1986
25-01-1986
28-06-1986
30-06-1986
28-06-1986
30-06-1986
25-01-1986
29-06-1986
29-06-1986
30-06-1986
30-06-1986
28-06-1986
29-06-1986
24-01-1986

Albano
Pasay D.M.
Mumbai
Boston
Guwahati
Singapura
Charleston
Roma CG
Boston
New Delhi
Hong Kong
Cag.de Oro
Pasay D.A.
Roma CG
Mumbai CP
Taipei CD
Lipa
Albano

30-06-1961
30-06-1961
19-03-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
08-12-1961
08-12-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
08-12-1961
08-12-1961
30-06-1961
07-10-1961
30-06-1961
30-06-1961

Roma CG
Roma DM
Santiago FL
Faro
Albano
Nürnberg
Legaspi
Pasay D.A.
Albano
Roma RA
Roma RA
Verona
São Paulo CR
Arezzo
Lecce
Bacolod
Mumbai
Roma DP
Tokyo
Albano
Roma DP

50° de consagração religiosa
ALEANDRI sr. Maria Pia
BALDO Anna sr. Paola
BEHRENS CORTES Encarnacion M. sr. Josefina
BERTA Catarina Zelinda sr. Andreia
BISOTTO Lucia sr. Anna Teresa
BOLOGNANI Rita sr. Maria Donata
BRONDIAL Fidencia sr. Maria Michelina
CADAWAS Maria Carmen sr. Maria Benigna
CANE Anna Maria Consolata sr. Carla Maria
CAPALBO sr. Battistina
CORDA Undicilla sr. Anna Luisa
CORNALBA Maria sr. Maria Luisa
CORRARELLO sr. Elza Maria
CORREDDU Raffaella sr. Maria Marina
CRESCINI Anna Maddalena sr. Maria Rosanna
CRUZ Socorro sr. Maria Gerarda
D’SOUZA sr. Alice
DI CESARE Angela sr. Maria Felicina
EBISUMOTO Chieko sr. Maria Aurelia
EHLERT Elizabeth Judith sr. M.Auxiliadora
FAA sr. Chiara
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FACHIN sr. Lourdes
FARIAS Gertrudis Del Carmen sr. Maria Tecla
FERNANDES DE OLIV. Juvaldise sr. Aparecida M.
FONSECA Maria De La Luz sr. Maria Estela
GHISLANDI Olide sr. Maria Celeste
GRECO Diega sr. Maria Albina
GUGLIELMACI Lucia sr. Piermaria
IMMEDIATA Antonietta sr. Maria Beatrice
LORU Assunta sr. Maria Lucina
MACCARI Zelia Maria sr. Natalia
MANFIO sr. Neli
MANGANARO Maria Jolanda sr. Maria Jole
MEINERO Mirella sr. Maria Lorenza
MONTECILLO Penafrancia sr. Maria Nives
MURA Elisa sr. Maria Giuliana
NAGAHAMA Akiko sr. Maria Celeste
NISHIKAWA Shigeno sr. Maria Alma
OKADA Harumi sr. Maria Fides
PALPACELLI Anna Maria sr. Maria Assunta
PASQUALE Ippolita sr. Maria Tarcisia
PETTITI Delfina sr. Maria Giovanna
PEZZATO sr. Bruna
PULICKEL Annie sr. Mary Bernarda
PULITA Elide sr. Terezinha
RODRIGUES Carmine sr. Mary Lorenzina
RONCONI sr. Alessandra
ROTOLO Croce sr. Salvina Maria
SAITTA sr. Italia
SANTACA’ sr. Luciana
SHINDO Tsuneko sr. Maria Leonia
SILVIA Giuseppina sr. Maria Aurelia
SIMULA Maria Teresa sr. Maria Celina
STEIN sr. Ana Rosaria
STRAZZARI Maria sr. Maria Caterina
TETI Giovanna sr. Maria Sara
TONET Maria sr. Maria Ottavia
VIVAS Juana Maria Edith sr. Maria Ruth
WATANABE Hiroko sr. Maria Graziana
WICKENHISER Margaret sr. Mary Mark
YANAGIZAWA Chie sr. Anastasia
ZUCCHETTI Ada Maria sr. Maria Emilia

30-06-1961
19-03-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
08-12-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
08-12-1961
30-06-1961
08-12-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
08-12-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961
30-06-1961

Assente
Santiago FL
Porto Velho
Mexico
São Paulo TM
Taranto
Albano GA
Milano PU
Livorno
Roma CG
Manaus
Roma DP
Alba
Cag.de Oro
Treviso
Hiroshima
Tokyo
Tokyo CP
Reggio Emilia
Arezzo
Alba SG
Reggio Emilia
Mumbai
Bogotá O
Guwahati
Trieste
Palermo
Roma DM
Ferrara
Osaka-Kobe
Roma RA
Lyon CD
São Paulo CR
Alba SG
Albano GA
Alba
Tucuman
Osaka-Kobe
Boston
Tokyo-T
Milano PU

19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951
19-03-1951

Alba SG
Albano TM
Albano TM
Madrid
Milano PU
Roma DP
Alba SG
Albano
Brasilia
Palermo
Porto
Albano TM
Albano
Roma DP
São Paulo SP
Alba

60° de consagração religiosa
BALDI Enrichetta Emilia sr. Maria Beatrice
BALDINI Luigina sr. Maria Augusta
BARON TOALDO Clara sr. Maria Cecilia
BARRIUSO PEREZ sr. Mercedes
BORGHETTI Maria Virginia sr. Maria Cristina
BOSIO Bruna sr. Maria Grazia
BOVIO Maria sr. Delia Maria
BUGNOLA Giovanna sr. Maria Donata
CANALI Irma Gema sr. Maria Assunta
CARLEO sr. Lucia
CARMINATI Francesca Teresa sr. Franca
CHIONNA Vincenza sr. Maria Lucis
COIS Maria Teresa sr. Maria Angela
CONTI Luigina sr. Maria Teresita
CORREIA NOGUEIRA Clelia sr. Maria
CREMON Cesarina Maria sr. Maria Agnes
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CUSCITO Angela Maria - Maria Silvana
19-03-1951
D’OTO Elena sr. Maria Dorotea
19-03-1951
DARIVA sr. Selestina
19-03-1951
DE CASTRO Maria Amalia sr. Bernardette
19-03-1951
DE STEFANI Maria sr. Maria Renata
19-03-1951
FABBRI Colomba sr. Paola Maria
19-03-1951
FERRANTE Assunta sr. Maria Danila
19-03-1951
FRA sr. Maria
19-03-1951
GALLESI sr. Silvia
19-03-1951
GARCIA ALVAREZ Adela sr. Maria De Los Angeles 19-03-1951
GIORDANI Celina sr. Giampaola Maria
19-03-1951
KLOSTER sr. Maria Monica
15-08-1951
KOLAR Catherine sr. Mary Paula
01-07-1951
LABAY Anacleta sr. Maria Assunta
19-03-1951
LENTI Tommasina sr. Maria Virginia
19-03-1951
MAGLIANO Emma sr. Myriam
19-03-1951
MASSARETTI Aurelia sr. Maria Dolores
19-03-1951
MAZZUCATO Maria sr. Virginia Romana
19-03-1951
MENOSSI sr. Leonilda
19-03-1951
MORETTI sr. Angela
19-03-1951
NAVELLI sr. Maria
19-03-1951
ODDI Helen sr. Mary Louise
01-07-1951
PEROTTO Candida sr. Escolastica
19-03-1951
PINTUS sr. Maria Antonia
19-03-1951
POTRICH Teresinha sr. Gabriella
19-03-1951
RODRIGUES MAR Maria sr. Maria Ines
19-03-1951
SALA Anna Margherita sr. Maria Palma
19-03-1951
SALMASO sr. Teresa
19-03-1951
SCURTI Leontina sr. Maria Fides
19-03-1951
SONEGO Cecilia sr. Luiza
19-03-1951
ZACCAGNINO Maria Incoronata sr. M. Daniela
19-03-1951

Albano TM
Kwang Ju
Curitiba
São Paulo CR
Alba
Albano GA
Alba
Roma Masch.
Roma RA
Madrid
Trento
Mendoza
Boston
Pasay D.A.
Roma CG
Roma DP
Manaus
Roma DP
São Paulo SP
Niteroi
Albano TM
Boston
São Paulo CR
Reggio Emilia
São Paulo CR
São Paulo DM
Roma DP
Marseille
Roma DP
São Paulo CR
Albano TM

70° de consagração religiosa
CONTI Maria sr. Maria Ida
CURTI Laura sr. Maria Carla
D’ETTORRE Concetta sr. Eulalia
FESTARI Giuseppina sr. Maria Speranza
LOVATO Augusta sr. Maria Nazarena
MEDAGLIA Anna sr. Gaetanina
MILANI Vittoria sr. Maria Fedele
PANARO Giulia Rosa sr. Maria Ernesta
QUEBOLI sr. Clara
REBELLATI Zoraide sr. Pasqua

19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941
19-03-1941

Roma CG
Albano GA
Napoli C
Albano GA
Alba
Alba
Alba
Alba
Madrid
Albano GA

21-08-1936
20-08-1936

Roma RA
Albano GA

75° de consagração religiosa
BALESTRA Anna sr. Giuseppina Maria
TERRIACA Tommasina sr. Franceschina

Primeira Profissão Coreia
Seoul, 25 de janeiro de 2011

Novas
PROFissões
Profissão perpétua Filipinas
Pasay City, 25 de janeiro de 2011

- Sr Mary Ann Lamprea Salvilla
- Sr Janith Batoy Tinong
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Lee Young Jin
Jeong-Hye Elisabeth
Bae Gi Sun – Yeung-Deok Magdalena
Choi Yun Jeong - Clara
Eom Hye Jin - Helena
Lee Ji Yeon - Susanna

Foto: Emmanuel Alves, fsp

na casa do Pai

Filhas de São Paulo
Sr Diomira Francesca Trolli, di anni 96 - 15.12.2010 Roma AP, Italia
Sr Rina Ivana Prandi, di anni 77 - 21.12.2010 Langley, Gran Bretagna
Sr Teresina Dina Margherita Bonini, di anni 86 -22.12.2010 Alba, Italia
Sr M. Cristina Ramona Olga Godoy, di anni 82 - 29.12.2010 Buenos Aires, Argentina
Sr M. Gregorina Leticia Padrigon, di anni 76 - 07.01.2011 Pasay City, Filippine
Sr Rosa M. Magdalena De Jesus, di anni 97 - 09.01.2011 São Paulo, Brasile
Sr Veronica Kovalski, di anni 79 - 10.01.2011 Lubumbashi, Rep. Dem. Congo
Sr Domenica (Mimma) Zagara, di anni 82 - 16.01.2011 Albano Laziale, Italia
Sr Ursula Anthony Marthi, di anni 42 - 06.02.2011 Mumbai, India

pais das irmãs
Sr Deborah Thomas Halpin (Papà Thomas Leo) della comunità di Boston
Sr Anne Masafu (Papà Dosithé) della comunità di Kinshasa, Congo
Sr Rita Yamba Papà Godefroid) della comunità di Nairobi, Kenya
Sr Maria Chiara Ruiu (Mamma Pasqualina) della comunità di Alba SG, Italia
Sr Johanna, sr Natalis Mishima (Mamma Nami) delle comunità di Tokyo e Nagoya, Giappone
Sr Donna Giaimo (Papà Damiano) della comunità di St. Louis, USA
Sr Lina Zanetti (Mamma Caterina) della comunità di Trieste, Italia
Sr Maria Kadalikattil (Papà Kuriakose) della comunità di Mumbai, India
Sr M. Dolores Barco (Mamma Rosa Maria) della comunità di Medellin, Colombia
Sr M. Anselmina Piquit (Mamma Agripina) della comunità di Pasay R.A., Filippine
Sr Chiara Su (Mamma Shiow Lian) della comunità di Kaohsiung, Taiwan
Sr Rosa Alba Martino (Mamma Carmela) della comunità di Albano Laziale, Italia
Sr M. Eugenia Salazar Portuguez (Papà Felipe) della comunità di Monterrey, Messico

Família Paulina
Fr. Ottorino Lino Gandellini ssp, di anni 84 - 04.12.2010 Alba, Italia
Sr M. Venanzia Anna Scotto pddm, di anni 97 - 05.12.2010 Sanfrè, Italia
Sr M. Ernesta Anna Maria Bearzotti pddm, di anni 96 - 4.01.2011 Albano Laziale, Italia
Fr. Mario Luigi Prando ssp, di anni 77 - 05.01.2011 Roma, Italia
Sr M. Teresa Herminda Castro pddm, di anni 57 - 12.01.2011 Bucaramanga, Colombia
Don João Manuel Gomes Filipe ssp, di anni 75 - 21.01.2011 Lisbona, Portogallo
Fr. Umberto Giacinto Oggero ssp, di anni 88 - 24.01.2011 Alba, Italia
Sr M. Angela Zaira Serpieri pddm, di anni 100 - 24.01.2011 Albano Laziale, Italia
Fr. João Da Cruz Acácio Paulino Pinto, di anni 88 - 06.02.2011 São Paulo, Brasile
Fr. Francisco Javier Martinez De Antoňana ssp, di anni 60 - 09.02.2011 Madrid, Spagna
Don Miguel Rojo Serna ssp, di anni 73 - 13.02.2011 Las Rozas (Madrid), Spagna
Sr M. Anna Grazia Fazio pddm, di anni 100 - 14.02.2011 Palermo, Italia
Don Giovanni Battista Carlo Di Cesare ssp, di anni 89 - 18.02.2011 Albano Laziale, Italia
Sr M. Auxilia Isabel Fernandez pddm, di anni 73 - 18.02.2011 Buenos Aires, Argentina
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