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TECLA, MESTRA DE FÉ
Caríssimas irmãs,
estamos caminhando rapidamente em di-
reção ao 10° Capítulo geral. Praticamente 
foram concluídos os Capítulos provinciais  
e os Encontros de delegação e das casas de-
pendentes, vividos como momentos privile-
giados para construir comunhão, partilhar 
valores, refletir sobre as dimensões da vida 
paulina e hoje, há quase 100 anos do nasci-
mento da Congregação, “sonhar” juntas o 
futuro das Filhas de São Paulo.
Neste  momento da nossa história e à luz do 
tema do Capítulo, a memória do nascimento 
para o céu de M. Tecla se reveste de um sig-
nificado particular. Como foi bem evidencia-
do na ficha da Adoração eucarística proposta 
pela Comissão pré-capitular para o mês de 
fevereiro, «Mestra Tecla viveu de maneira 
heroica a fé, com humildade e coragem; ela 
testemunha a adesão total à vontade divina, 
e da mesma forma a obediência ao pe. Albe-
rione, exercida com força, doçura e na paz».
Fé e obediência, em M. Tecla, estão sempre 
unidas, porque o abandono à vontade de 
Deus nasce da escuta confiante e passa sem-
pre através das mediações humanas. 
 Uma vez o sr. Teólogo me disse: parece-me 

que você confia demais no Teólogo; confie só 
no Senhor. Estas palavras me fizeram pensar 
muito, e eu dizia a mim mesma: É verdade, 
tenho muita confiança no Senhor, mas tam-
bém no sr. Teólogo, porque sei que ele é en-
viado por Deus e que, por onde ele passa, 
também eu posso passar e ficar tranquila, 
porque não errarei... 

O fruto de tal confiança é uma atitude sere-
na, livre de  aflições. Uma atitude que a Pri-
meira Mestra desejava que todas as Filhas de 
São Paulo vivessem, de modo especial, no 
apostolado: 
 Também no apostolado, lhes se nos sugeris-

sen agir em determinado modo, em vez de 
dizer: «Mas é difícil, aqui não é possível, lá 
não é possível», coloquemos fé. É possível, 
porque se obedecemos com fé aquilo que nos 
foi dito, o Senhor nos dará a graça de cum-
pri-lo… Se temos fé e confiamos na graça de 
Deus, podemos tudo. É sempre assim. 

E ainda se a escuridão permanecer, somente, 
decididamente, crer, acreditar: 
 Sempre maior fé, mesmo se estamos no escu-

ro. Não pretender ver, ouvir... crer: Senhor, 
aumenta a minha fé.

Tenhamos em M. Tecla uma grande mestra 
de vida, de santidade, de fé. Empenhemo-
-nos em rezar a  ela e conhecê-la mais através 
de seus escritos. Sobretudo, tornemo-la  co-
nhecida, tomando algumas iniciativas ligadas 
ao nosso apostolado, recordando-a através 
de momentos de oração abertos aos amigos 
e colaboradores neste mês de fevereiro “de-
dicado” a ela. A presença da Primeira Mestra 
é muito mais que viva e eficaz. Isso atestam 
as muitas cartas que a cada ano chegam de 
todas as partes do mundo, citando as graças e 
favores especiais concedidos pelo Senhor por 
sua intercessão. Façamo-la “trabalhar” mais: 
estamos à espera de um milagre seu.  

À M. Tecla confiemos 
o caminho rumo ao  
10° Capítulo geral, as 
necessidades de cada 
comunidade e de cada 
uma de nós, a sede de 
Deus da humanidade. 
Sobretudo, peçamos-

-lhe que, como Mãe do Instituto, continue 
a proteger e cuidar, inspirar e acompanhar 
essa sua “criatura” que carregou em seus 
braços, que a fez crescer e pela qual ofereceu 
a vida. 
Em comunhão de afeto e oração

    Ir. M. Antonieta Bruscato
      superiora geral

Roma, 5 de fevereiro de 2013
Memória do nascimento no céu da venerável Tecla 
Merlo 
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MOÇAMBIQUE
Um raio de sol irmã Gabriela

No Centro Cultural Pau-
linas de Moçambique 
houve um encontro para 
o lançamento do livro 
Paulinas Um raio de sol 
irmã Gabriela, traduzido 
em português da edição 

italiana. Apresentou o livro o Padre José Gui-
lherme Pinilla, dos Missionários da Consolata, 
que evidenciou a atualidade dessa biografia.  
O texto, que apresenta a vida de Ir. Gabriella 
Marcazan, foi escrito em linguagem simples e 
cativante e oferece as linhas mestras para uma 
animação e um discernimento vocacional. A 
vocação religiosa dessa Filha de São Paulo se 
manifestou dentro de uma realidade que vai 
além de sua nação de origem e os países onde 
foi missionária, realizando a promessa:  Os 
vossos confins são os confins do mundo.

ITáLIA 
a livraria PaUlinas de Palermo  
renova-se    

O bom salão da cidade: é a expressão com a qual 
foi definida a Livraria Paulinas das Filhas de 
São Paulo, em Palermo há 83 anos. A estrutu-
ra foi totalmente renovada e hoje apresenta-
-se mais luminosa e acolhedora, com um es-
paço maior para a exposição. Única no gênero, 
a livraria foi sempre um lugar de encontro e 
de enriquecimento cultural. A celebração de 
inauguração presidida pelo cardeal Paolo Ro-
meo, arcebispo de Palermo, com a participa-
ção da Ir. Dolores Melis, superiora provincial, 
teve um sabor internacional, graças à presen-
ça de algumas irmãs da África, da Coréia, da 
Índia e do Paquistão, que acompanharam a 
entronização da Bíblia com música e danças. 
Fizeram-se presentes junto às Filhas de São 

Paulo amigos, religiosos, famílias, sacerdotes 
e membros da Família Paulina.

em roma  o encontro eUroPeU  
dos jovens de taizé 

Aconteceu em Ro-
ma, de 28 de de-
zembro de 2012 a 2 
de janeiro de  2013, 
o 35° encontro eu-
ropeu dos jovens 
organizado pela 

Comunidade de Taizé. Seis dias de oração, de 
reflexão e de vida comum. Foram 40 mil os 
jovens e as jovens acolhidos pelas paróquias, 
famílias e comunidades religiosas da diocese 
de Roma.  As orações comuns tiveram como 
lugar privilegiado sete grandes igrejas da 
cidade, entre as quais a basílica de São João 
de Latrão, Santa Maria Maior, São Paulo fora 
dos muros. Sábado, dia 29, todos estiveram 
na Praça de São Pedro para uma oração com 
o papa Bento  XVI. Nesse caminho espiritual, 
já delineado, estão inseridas as Filhas de São 
Paulo, com sua proposta de espiritualidade 
para os jovens. Três dias de reflexão sobre a 
fé com o tema: Crer é a porta aberta para o im-
possível de Deus. Essa catequese pode ser en-
contrada no blog. http://cantalavita.com/.

FILIPINAS 
a bíblia no lUGar dos detritos  
de inayawan

Os vossos confins são os confins do mundo di-
zia pe. Alberione às Filhas de São Paulo, que 
acreditaram nesta mensagem e a traduziram 
num empenho apostólico constante e gene-
roso. Um empenho que conduziu Ir. Vittoria 
Quimpan e Ir. Ling Gutierrez a levar a Bíblia 
a um mundo povoado pelos últimos, onde os 
confins são aqueles dos “detritos” de Inaya-
wan, na periferia de Cebu City, cidade entre 
as mais modernas das Filipinas. No centro D
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desta missão particular estão as famílias que 
vivem próximas a uma enorme “descarga” de 
cerca de 700 toneladas diárias  de resíduos, 
sem o mínimo respeito pela saúde das pessoas 
e o cuidado do ambiente. A alegria de apren-
der ler e rezar a Bíblia foi sentida de modo 
particular pelas mulheres que, por sua vez, 
envolveram os filhos e toda a família. Para fa-
vorecer a continuidade da lectio divina cada 
participante recebeu uma Bíblia em Cebuano, 
língua falada pela população do lugar.
Colocar-se junto aos pobres e partilhar com 
eles a Palavra de Deus, significou para as 
Paulinas, testemunhar os valores do Reino e 
também possibilitar a muitas pessoas a um 
renascimento humano e religioso.  

ARGENTINA 
as PaUlinas aPresentam a nova edição 
da Escola dE catEquEsE   

A Escola de catequese 
é um itinerário cate-
quético permanente 
para as escolas ou 
paróquias, que começa 
com a introdução (aos 
3 anos) e termina com 
a escola superior (aos 
18 anos).

Trata-se de uma verdadeira síntese da vida 
de fé e de oração, nascida da experiência de 
mais de 40 anos do Centro de Espiritualidade 
Santa Maria. Um caminho integrado, gradual 
e sistemático, organizado ao redor de objeti-
vos gerais indicados no Diretório Geral para 
a Catequese do CEA:
 1. Formação doutrinal. 2. Iniciação litúrgica. 

3. Formação às virtudes e aos valores cris-
tãos. 4. Percurso didático adapto à idade. 5. 
Cunho missionário na base da proposta das 
Pontifícias Obras Missionárias. 6. Experiên-
cia de grupo, comunidade, Igreja, aberta ao 
diálogo ecumênico e inter religioso.

A proposta para cada ano inclui o seguinte ma-
terial: 
Livro para a criança, guia para o professor/ca-
tequista, opúsculo para os pais; atividades, jo-
gos e canções no site das Paulinas.
A novidade desta proposta é, realmente, a in-
teratividade disponível no site web.

Para maiores informações:  
www.paulinas.org.ar 

ESPANHA
Para além das exPectativas

Na livraria das Paulinas de Barcelona, acon-
teceram dois encontros sobre temáticas re-
lativas à Sagrada Escritura. No primeiro, foi 
lançado o livro com o título A Bíblia partilhada, 
editado pela São Paulo e pela Escola de Ani-
mação Bíblica de Barcelona, uma novidade 
editorial de grande amplitude pastoral e de 
colaboração eclesial, fruto do trabalho bíblico 
de nove autores com diversas especializações. 
Grande foi o interesse dos participantes, que 
compareceram em grande número. O mes-
mo entusiasmo, com maciça participação, 
aconteceu também no segundo encontro com 
o tema: Abraão, pai na fé, que abriu a quinta 
semana bíblica de Barcelona. Semana ofere-
cido a todos aqueles que desejam conhecer a 
Bíblia: conferências sobre a fé, lectio divina, 
celebrações e concertos.

PERU
Um livro a serviço da Paz   

As Paulinas do Peru 
editaram e lançaram 
um livro significati-
vo, não somente por 
seu conteúdo, mas 
também pelo serviço 

que a própria autora oferece ao mundo das 
relações internacionais. Trata-se do livro: São 
Francisco de Assis, medieval e atual, da escrito-
ra Florina Nicolae, mulher do embaixador 
da Romênia, no Peru. A introdução do bispo 
auxiliar de Lima acompanha o texto, que se 
apresenta ao público vestido de uma clara 
mensagem de paz: a paz vista como harmonia 
das relações que São Francisco estabeleceu 
consigo mesmo, com os outros e com Deus. 
Entre os que participaram da apresentação, 
diversos foram os embaixadores e as perso-
nalidades diplomáticas que enriqueceram o 
evento, evidenciando a atualidade e a urgên-
cia que hoje reveste a paz no mundo das rela-
ções públicas e mediáticas.  D
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COM FÉ AUDAz E PROFÉTICA,
façamos a todos a caridade da verdade   
(I parte)

Comentando o slogan do 
próximo Capítulo geral, 
«Cremos, e por isso falamos»,   
debruçamo-nos   sobre a   
dimensão    bíblico- teoló-
gica do texto de São Paulo 
(cf. 2Cor 4,7-9.10-15).

Paulo procura delinear os traços do ministé-
rio apostólico e indicar em quais condições 
sente-se no dever de exercitá-lo, qual sua fi-
nalidade e qual sua utilidade para as pesso-
as às quais é enviado. De tudo isso podemos 
deduzir quais são os elementos fundamentais 
que devem caracterizar a nossa diaconia na 
Igreja.
É fácil compreender entre quantas tribula-
ções, dificuldades e contradições se desen-
volveu o ministério de Paulo, e quantos so-
frimentos precisou suportar. Tinha, portanto, 
todos os motivos para desanimar, para deixar 
tudo de lado. Não tomou essa atitude porque 
tinha consciência de que no fundamento do 
seu ministério estava a iniciativa gratuita, 
amorosa de Deus, que não desistiu diante da 
debilidade e da culpa. Paulo – bem o sabe-
mos – em Damasco, onde o Senhor o chamou, 
tinha as mãos sujas de sangue. Ele mesmo 
recorda: «eu era um blasfemador, um perse-
guidor, um violento. Mas, o Senhor usou de 
misericórdia para comigo...» (1Tm 1,3). 
É a misericórdia do Pai que lhe dá força e co-
ragem, permitindo-lhe ver o seu ministério, 
verdadeiramente, como fulgor da luz divina 
(2Cor 4,6), como uma nova criação.
O Pai que revelou o fulgor de sua pessoa, 
manifestou a luz de sua glória, fazendo-a res-
plandecer, em primeiro lugar, sobre o rosto 
de Cristo. O Pai revelou-se através do rosto 
de Cristo, e assim, Paulo pôde, deste modo, 
encontrá-lo.      

Na base de seu chamado ao ministério apos-
tólico estão, portanto, dois elementos: a admi-
rável iniciativa do Pai e a dimensão da nova 
criação. Isso lhe faz dizer aos Coríntios: «Se 
alguém está em Cristo é uma nova criatura» 
(2Cor 5,17), isto é, um novo mundo.
Os instrumentos que Deus escolhe, porém, 
são sempre instrumentos débeis, frágeis, ina-
dequados, insuficientes. Na 2Cor 4,7 lemos: 
«Nós carregamos esse tesouro em vasos de 
barro». Paulo não se orgulha, ele bem sabe as 
condições e as circunstâncias nas quais Deus 
faz com que uma pessoa – o instrumento – 
realize a missão: «para que apareça que esse 
poder extraordinário vem de Deus, e não de 
nós». A dignidade excelsa do ministério evan-
gélico é exercida na debilidade da condição 
humana! É a pedagogia de Deus que prefere 
servir-se de instrumentos frágeis, débeis, «in-
capazes e insuficientes em tudo».
Conhecemos muito bem essas expressões e 
também a confissão do nosso Fundador: «Se 
Deus tivesse encontrado um instrumento 
mais indigno, incapaz, o haveria escolhido». 
Tudo isso para que ninguém se orgulhe e, ao 
contrario, saiba «que esse poder extraordi-
nário pertence a Deus e não vem de nós. Em 
tudo somos atribulados, mas não esmagados; 
somos arrasados, mas não desesperados, per-
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seguidos, mas não abandonados, sofridos, 
mas não mortos».
Pedro Rossano, um excepcional comentarista 
das cartas de são Paulo, referindo-se à metá-
fora dos vasos de barro, diz: «A metáfora da 
luta poderia ser sugerida por aquela dos va-
sos de barro. Lembrem-se, de fato, que antes 
da luta os atletas, ungidos com óleo, sujavam-
-se de terra argilosa, para aparecer aos expec-
tadores como autênticos vasos de barro». Pa-
rece que Paulo tenha estado presente a esses 
jogos. Mas isso acontece também em nossa 
vida: é um esporte, mas é também a nossa 
condição habitual. Ninguém deve surpreen-
der-se se há incompreensões, dificuldades, 
tribulações, resistências...
Como tudo isso foi vivido por Paulo? Aqui 
aparece uma das expressões mais sublimes e 
mais iluminantes do Apóstolo: «levando sem-
pre no nosso corpo mortal a morte de Jesus» 
(2Cor 4,10). O Senhor prolonga a sua paixão 
no coração daquele que crê, que aceita os di-
ferentes modos ou motivos  de sofrimento e 
de colaboração apostólica. Jesus prolonga sua 
paixão e morte salvadora «para que também 
sua vida se manifeste em nosso corpo», tudo 
é sempre orientado para a vida.
Há, também, o aspecto transitório; há a vida 
de Jesus que passa aos outros. «De fato, nós, 
que estamos vivos, somos expostos à morte 
por causa de Jesus». Nós, que vivemos, esta-
mos expostos aos perigos e aos riscos da pre-
gação, de modo a reproduzir a atitude con-
tínua do Cristo sofredor, «para que também 
a vida de Jesus se manifeste em nossa carne 
mortal». Através do contínuo “morrer” dos 
apóstolos está envolvida  a vida dos irmãos, 
das irmãs, dos interlocutores de nossa mis-
são que recebem a “vida” espiritual que 
vem diretamente de Jesus que continua seu 
sofrimento, sua paixão oferecida ao Pai atra-
vés de nossa pessoa. Isso não significa que 
nossos sofrimentos não existem mais; o mal 
continua existindo; o sofrimento e a dor exis-
tem, mas adquirem uma dimensão totalmen-
te propositiva e apostólica.
O apóstolo revive a experiência de fé profun-
da do salmista (116,10) que, mesmo no meio 
de grandes tribulações, louvava o Senhor 
(«nós também cremos, e por isso falamos»). 
Paulo continua a falar, a anunciar, a cumprir 
a sua missão, permanecendo fiel à missão 
recebida de anunciar Jesus, a boa notícia do 
Pai. Porque Paulo é alguém que acreditou, 
que verdadeiramente se entregou a Deus, a 

Jesus. É muito convicto que nele tudo nasceu 
de uma iniciativa gratuita e misericordiosa 
do Pai.  É muito convicto de que, através da 
iluminação de Damasco, ele tinha renacido  
para uma existência nova, um mundo novo. 
É muito convicto de que existem circunstân-
cias difíceis, duras, fadigosas; porém, tem a 
certeza de que nessas circunstâncias o Senhor 
Jesus prolonga sua experiência da paixão e da 
morte positiva, de modo que através de seu 
sofrimento chegue a vida para as outras pes-
soas. 
Paulo evidencia também outro aspecto, o 
escatológico: «aquele que ressuscitou o Se-
nhor Jesus, ressuscitará também a nós, com 
Jesus». Ele sabe que haverá um momento 
em que tudo acabará, porque aquele que foi 
tão poderoso para ressuscitar seu Filho Je-
sus, ressuscitará também a nós, para a vida 
eterna. O que sustenta e dá coragem é a fé na 
ressurreição. O Pai «acordou» Jesus do sono 
da morte; acordará também os apóstolos, que 
estão totalmente unidos a Jesus; ressuscitará 
também a nós com Jesus e nos colocará ao seu 
lado para formar a família dos que creem,  a 
família daqueles que anunciaram. Vem-nos 
à mente a expressão do pe. Alberione: «Uma 
Família Paulina na terra, uma Família Paulina 
no céu».
Paulo diz: «Tudo, de fato, é para vós». A gra-
tuidade qualifica o apóstolo. Se ele sofre é 
pelos destinatários do anúncio; se se alegra 
é por causa deles, «para que a graça, multi-
plicando-se entre muitos, faça transbordar a 
ação de graças para a glória de Deus». Neste 
sentido temos, nós também, a oportunida-
de de ver a finalidade primeira e última, e 
também o resultado, que é sempre a glória 
de Deus: «Tudo deve terminar num  grande 
Gloria in excelsis Deo» (AD 183).
Detenhamo-nos a contemplar essa iniciativa 
de Deus, perguntando-nos: Como é funda-
mentada a minha fé? Quantas vezes penso 
nesta iniciativa de Deus? Estou ainda convic-
ta do dom que o Senhor nos fez, o dom da 
nossa vocação e missão? Como vivo as difi-
culdades: com tristeza, com amargura, com 
resignação, com raiva? Quero entregar-me a 
Jesus e carregar sempre e onde quer que seja 
em meu corpo, na minha realidade humana e 
espiritual, a vida de Jesus? De que modo acei-
to também a dimensão da cruz, para que as 
pessoas às quais sou enviada tenham vida e 
vida em abundância? Sou capaz de falar, isto 
é, de anunciar?    
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TECLA, MULHER DE FÉ
do testemUnho de Pe. carlo draGone1

Sempre estimei e admirei Mestra Tecla, desde 
quando a conheci pouco depois de meu ingres-
so na Pia Sociedade São Paulo (1925). A cada 
encontro crescia a estima por ela ser uma pes-
soa prudente, capaz e virtuosa. Tive oportuni-
dade de encontrá-la e conversar com ela mais 
frequentemente, a partir de 16 de junho de 
1963, quando foi internada na clínica “Regina 
Apostolorum” como paciente. 
Depois da primeira crise de sua doença havia 
se recuperado e podia ainda exprimir-se com 
relativa facilidade, mesmo se suas palavras, às 
vezes, fossem difíceis de serem pronunciadas.  
Prestava-me conta do seu trabalho espiritual do 
dia, conversávamos sobre argumentos espiritu-
ais e se concluía, invariavelmente, com a confis-
são sacramental.  Esses encontros confirmaram 
a minha convicção de que Mestra Tecla era uma 
alma verdadeiramente de Deus, a mulher sábia, 
forte e justa louvada pela Sagrada Escritura, rica 
de dons naturais e sobrenaturais. Tudo sob o 
discreto véu da simplicidade e da humildade.  
Na doença, a fé de Mestra Tecla se manifestou 
em toda a sua simplicidade e grandeza. Repe-
tia-me seguidamente: «Quanto foi bom o Se-
nhor Jesus, em dar-me um sinal de minha mor-
te próxima e em conceder-me este tempo de 
retomada para que eu possa preparar-me para 
o juízo e o paraíso. Ajude-me a utilizar bem 
este tempo de preparação, quero fazer todo 
o purgatório aqui, nesta terra... Desejo que a 
doença sirva de purificação de mim mesma e 
obtenha muitas graças às irmãs, ao Primeiro 
Mestre, à Família Paulina, à Igreja, ao Concílio 
Ecumênico Vaticano II».

1 Carlo Tommaso Dragone (1911-1974), uma mente 
excepcional pela vastidão e profundidade. O seu Diário 
espiritual é um verdadeiro tesouro de experiências místicas 
vividas no cotidiano paulino.

Seguidamente renovava estas intenções e re-
petia: «Não me lembro mais; a minha cabeça 
não é mais como era antes: ajude-me, sugira as 
intenções para o meu dia».
Se Mestra Tecla não tivesse uma grande fé não te-
ria seguido a vocação. Era preciso uma fé verda-
deiramente heroica para deixar a família em vista 
de um futuro incerto, para assumir encargos de-
licados, difíceis, muitas vezes não motivados que 
o fundador lhe confiava; colocar-se totalmente à 
disposição de um sacerdote que desconcertava 
a todos pela sua audácia; que era considerado 
pelo bons pensadores um sonhador, um mega-
lomaníaco, um iludido, destinado, certamente, à 
falência nos seus empreendimentos e que, para 
muitos, era um imprudente e temerário. 
Quem viveu ao seu lado, nos primeiros tem-
pos de fundação, se lembra o quanto era difícil 
seguir pe. Alberione, sempre e onde quer que 
fosse. De resto, o fundador não trazia escrito na 
fronte a vontade de Deus; muitas vezes dava or-
dens e pedia sacrifícios dos quais nem sempre 
dava nem podia dar as motivações. Ele condu-
zia tudo por um caminho novo e difícil, que só 
os homens de fé sabem ver. Para segui-lo era 
preciso uma fé heroica, que nem todos tinham; 
muitos e muitas voltaram atrás prudentemente, 
para não afundar com a pequena e incerta barca 
da sua instituição. 
Mestra Tecla não teve incertezas, não duvidou 
jamais; viu no fundador sempre e só, o homem 
suscitado por Deus para uma missão nova e 
especial. Só a fé heroica explica as razões pe-
las quais o seguiu, cooperou, defendeu, ajudou 
de mil maneiras por quase 50 anos. Quando 
estava doente, na clínica de Albano, falava-me 
muitas vezes do Primeiro Mestre, demonstran-
do a imensa estima que tinha por ele, a devo-
ção incondicional, o afeto terno e forte. Não 
hesitou jamais em enfrentar grandes despesas 
e também críticas por executar os desejos e os 
projetos de pe. Alberione. 

Emprestamos os pés ao Evangelho

para que corra e se expanda.

Ven. TECLA MERLO
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A Primeira Mestra Tecla foi admirada incondi-
cionalmente por todos pela sua prudência no 
governo. Seu governo foi sábio e prudente e era 
realizado com raro equilíbrio entre a fortaleza 
viril e a doçura feminina: com a doçura, atraía 
o afeto, e com a firmeza, obtinha a obediente e 
responsável colaboração, alegre e generosa.  
Não era difícil perceber como a Primeira Mes-
tra vivia e agia à luz e com a força do Espírito 
Santo. Ainda se não possuía uma extraordiná-
ria cultura humana, tinha com muita perspicá-
cia, a sabedoria do governo. Era doce e forte ao 
mesmo tempo, exigente e humana, equilibrada 
e iluminada; todos recordam com reconheci-
mento e admiração o quanto eram sábios e ilu-
minados os seus conselhos, as suas diretivas, 
decisões e orientações.
Tinha em grau eminente a ciência da vida espi-
ritual, da vida religiosa e paulina, a ciência dos 
santos e de Deus. O Espírito Santo lhe dava a 
luz da fé, a ciência apostólica, a fortaleza práti-
ca e tornou o seu governo forte e materno, efi-
caz e exemplar. 

mestra de desaPeGo e de hUmildade 
Na Mestra Tecla enferma, admirei a verdadeira 
Mestra de desapego de tudo. Pega de surpresa 
pela doença, em plena atividade de Superiora 
geral de um Instituto já difundido em todos 
os continentes, com milhares de membros e 
centenas de casas, tinha ainda uma infinidade 
de coisas a serem iniciadas e terminadas, con-
tinuadas e modificadas. Dela não ouvi jamais 
uma palavra, não observei jamais um aceno 
que indicasse o temor ou o desagrado em ter 
que deixar a outra o governo do Instituto. Ja-
mais expressou o desejo de reaver tempo e saú-
de que lhe permitissem fazer frente às coisas  
mais urgentes e importantes. As suas expres-
sões preferidas eram sempre estas: «Seja feita a 
vontade de Deus. Deo gratias. Paciência».
Admirei o seu total desapego do ofício, quan-
do me pediu conselho, dizendo-me: «Queria 
pedir demissão... É melhor que uma outra as-
suma o meu lugar para poder agir conforme é 
necessário para o bem da congregação». Eu a 
aconselhei a manifestar a sua intenção aos legí-
timos superiores e, antes de tudo, ao fundador, 
e depois considerar o que ele lhe diria. Assim 
ela fez. Foi-lhe dito para permanecer no seu 
lugar e deixar que a vigária fizesse aquilo que 
ela não podia mais fazer. Aceitou sem objeções, 
com simplicidade e jamais voltou a falar sobre 
esse assunto.
Uma vez confidenciou-me algo que me fez fi-
car surpreso e me revelou o quanto era íntima 

e profunda a sua união com Deus, o quanto era 
dócil na sua união com o Espírito Santo que a 
guiava na contemplação: «Quando faço a visi-
ta ao SS. Sacramento – me disse – ou quando 
comungo, na Hóstia santa adoro Jesus Mestre, 
o Filho de Deus encarnado e nele adoro o Pai 
e o Espírito Santo. Nele vejo todo o corpo mís-
tico. Diga-me, será que estou errada?». Livre 
das dúvidas, continuou a seguir a moção do 
Espírito Santo que agia nela, que «quase por 
instinto divino», a favorecia com essas inspira-
ções profundas e simplificava a sua vida inte-
rior, centrando-a fortemente na contemplação 
eucarística, trinitária e mariana.
Mais de uma vez me confiou: «Não consigo 
mais rezar…» e duas lágrimas desceram de 
seus olhos. Uma noite disse: «Agora não pos-
so mais fazer longas orações, nem posso ou me 
deixam ir à capela para rezar, fazer a visita, a 
meditação. Sento no banquinho e olho o céu, 
vejo aquilo que o Senhor fez, as suas obras e 
penso nele, assim me sinto unida a Ele!». 
Era fidelíssima no propósito de desculpar as 
faltas das irmãs. Jamais ouvi uma alusão, mes-
mo que velada, de pessoas que a tivessem feito 
sofrer ou magoado. Não só havia perdoado, 
mas parecia ter esquecido tudo. 
Uma noite, pouco depois da primeira crise, ti-
nha sobre a mesa um monte de cartas vindas 
de todas as partes do mundo. Disse-me: «Olhe 
como são boas as minhas filhas: quantas ora-
ções, quantos sacrifícios fazem por mim, para 
obter a minha cura. Esta doença serviu para 
mim e para minhas filhas mais do que um curso 
de exercícios. Eu não mereço que me queiram 
bem, elas me querem bem porque são boas».

PEDIDOS DE GRAÇAS
Está disponível no site  www.paoline.org, 
e também diretamente na página  web 
“Tecla Merlo”, um espaço para escrever 
mensagens e pedidos de graças à ve-
nerável Tecla Merlo. 
Convidamos, portanto, todos aqueles 
que, por sua intercessão,  recebem gra-
ças particulares, a comunicar-se com um 
dos seguintes destinatários:  

www.paoline.org 

teclamerlo@paoline.org

Superiora geral  
Flhas de São Paulo  
Via San Giovanni Eudes, 25- 00163 
Roma.
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«ENvIA- ME!»

Chamo-me Umurerwa Ruhunga Emma Ma-
rie, sou de nacionalidade ruandesa e faço 
parte da comunidade paulina de Abidjan, 
na Costa do Marfim.  Ruanda é um país da 
África oriental que confina com a República 
Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia 
e Burundi. Nasci em 1951, em Ruanda mas, 
por várias circunstâncias, nove anos depois 
minha família deixou o país e se transferiu 
para a República Democrática do Congo, 
onde cresci. Em 1995, a minha família retor-
nou a Ruanda. 
Sexta de onze filhos, recebi o dom da fé atra-
vés dos meus pais, uma fé aberta ao Deus do 
amor e da fidelidade. Desde a infância meus 
pais me ensinaram a rezar diariamente. Ir à 
igreja, rezar o terço a Nossa Senhora, o amor 
para com o próximo, a atenção particular aos 
anciãos, aos sofredores, aos pobres foram os 
ambientes de fé e de caridade que respirei 
desde pequena. Minha mãe, além de ajudar 
os outros, era capaz de renunciar também ao 
necessário para doar aos mais necessitados, 
atitude que conserva até hoje. 
Com o passar dos anos, crescia em mim o 
desejo de Deus, de seu amor fiel. No meu 
coração se ocultava uma grande sede do Ab-
soluto. No entanto, enquanto Deus me cha-
mava a segui-lo mais de perto, eu fechava os 
ouvidos à sua voz e ao seu convite.  Queria 
gerenciar sozinha a minha vida. Só mais tar-
de entendi que Deus era paciente e que, para 
realizar seus desígnios para conosco nos 
guia por caminhos desconhecidos. Na mi-
nha paróquia conheci as Filhas de São Pau-
lo. Dia após dia ia descobrindo a riqueza e a 
profundidade da Palavra de Deus. Nasceu, 
assim, o desejo de consagrar-me a Ele.  
Nos 25 anos da presença das Filhas de São 
Paulo no Congo, durante a missa, senti-me 

interpelada pelas palavras do profeta Isaías: 
«Quem enviarei?». Naquele mesmo ano par-
ticipei, também, de um retiro espiritual que 
foi decisivo para a minha vocação.  Entrei na 
Congregação das Filhas de São Paulo na ci-
dade de Kinshasa, onde trabalhava. Entendi 
que a missão paulina no mundo era aquilo 
que eu sentia como meu: anunciar o  Evange-
lho a todos os homens com todos os meios.
Hoje, depois de 28 anos de vida paulina, 
agradeço a Deus por todas as graças que me 
concedeu, nos momentos de alegria e nos 
momentos de dor. Vivo como um dom pre-
cioso a pertença à Família Paulina e poder 
exercer um apostolado maravilhoso.  Como 
o apóstolo Paulo, sinto-me no dever de dizer: 
«Ai de mim, se não evangelizo», e no meu 
dia a dia sinto-me agradecida em poder con-
tribuir com a Costa do Marfim, através da 
nossa missão a serviço do Evangelho.  

Emma Marie Umurerwa Ruhunga, fsp

A FUNDAÇÃO NO CONGO
Roma: 27 de junho de 1958. Rodeadas por 
grande número de irmãs comovidas, as pio-
neiras, ir. Basilia Bianco e ir. Giuseppa Pana-
rello, partiram para o aeroporto de Ciampino, 
onde receberam as últimas recomendações 
da Primeira Mestra Tecla. Era meia-noite 
quando a “Sabena” levantou voo. A primei-
ra escala foi em Kano, na Nigéria, a segun-
da, em Leopoldville, onde Mestra Basilia e 
ir. Giuseppa foram acolhidas pelos Pauli-
nos e pelo pe. Van Ham, da congregação 
do Coração Imaculado de Maria, que havia 
se empenhado muito para que elas fossem 
para a África. Os Paulinos, depois de fazê-las 
repousar, as acompanharam até à casa em 
que haviam alugado para elas no bairro euro-
peu. No dia 2 de julho chegaram outras duas 
irmãs da Itália e, assim, vestindo hábito bran-
co, a pequena comunidade iniciou a difusão 
de casa em casa... A primeira propaganda 
foi feita distribuindo pequenas imagens, me-
dalhas, alguns catecismos e livros marianos, 
preciosos como ouro. Posteriormente, graças 
à generosidade das irmãs do Canadá e da 
França, foram difundidos outros livros... 
O apostolado já estava bem encaminhado e, 
dessa forma, as irmãs começaram a viajar 
fora do Congo Belga, até o Congo Francês, 
ao Gabão, a Camarões, à República Centro-
africana. Organizaram,  também, festas do 
Evangelho, uma Quaresma de catequese 
para adultos e uma mostra da Bíblia na Uni-
versidade de Lovaina. 
Foi assim que começou a aventura Paulina 
no Congo.
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NO ANO DA FÉ NASCE O  
Missalzinho CaMinho,  
Verdade e Vida 

Em preparação ao 
Centenário de fun-
dação e para cele-
brar o Ano da Fé, a 
Família Paulina da 
R.D. do Congo or-
ganizou uma ini-
ciativa relevante, 
fruto da comum 
vocação e da boa 
colaboração apos-
tólica (SSP, FSP, 
PDDM). Trata-se 

do Missalzinho mensal Caminho, Verdade e 
Vida, como um instrumento bíblico-litúrgi-
co que se propõe a ajudar os cristãos a per-
correr os caminhos de Deus, conhecendo e 
amando a Palavra. O primeiro número foi 
apresentado e lançado em Kinshasa, com 
uma grande manifestação e a participação 
especial do teólogo congolês, professor San-
te que ofereceu sua entusiasta reflexão so-
bre a fé. O missal mensal Caminho, Verdade 
e Vida foi abençoado pelo  Cardeal e pelo 
Núncio apostólico, com o desejo de que se 
torne luz para muitos cristãos, especialmen-
te neste Ano da Fé.

Calendário do governo geral

Rússia (Moscou)

Itália (Perugia)

Portugal

Itália (Roma)

Itália (Reggio Emilia, 
Como, Lugano, Novara, 

Alba, Torino,)

Itália (Roma)

Romênia (Bucarest)

Itália (Roma)

Polônia (Varsóvia)

República Checa (Praga)

Visita finalizada

Visita fraterna

Visita fraterna 

Reunião da Comissão 
de Pré-capitular

Visita fraterna

Assemblea USMI

Visita finalizada

Sessão de aprofund. do carisma 
paulino (Carisma tour)

Visita finalizada 

Visita finalizada 

6 fevereiro - 6 março

9-11 fevereiro

20 fevereiro - 6 março

7-27 março

13-25 março

3-6 abril

12-14 abril

15 abril - 10 maio

19-21 abril

26-28 abril

Ir. Luz Helena Arroyave

Ir. M. Antonieta Bruscato

Ir. Angela Piccinato

Ir. M. Antonieta Bruscato

Ir. Anna Caiazza

 
Ir. Annamaria Parenzan

Ir. M. Antonieta Bruscato

Ir. Angela Piccinato

Ir. M. Antonieta Bruscato

Ir. M. Antonieta Bruscato

UM SIMPóSIO DEDICADO  
AO ANO DA FÉ 

 

Na costa ocidental da Índia, exatamente na 
populosa Mumbai, a Família Paulina, em 
boa colaboração com o Centro Catequético 
Diocesano, organizou um simpósio dedica-
do ao Ano da Fé. “O Concílio Vaticano II, a 
Nova Evangelização, a carta apostólica Porta 
Fidei de Bento XVI, comunicação e forma-
ção cristã, fé bíblica e testemunhos de nos-
so tempo”foram os temas aprofundados no 
simpósio. Os membros da Família Paulina, 
junto com diversos relatores e todos os par-
ticipantes, viveram a oportunidade do sim-
pósio com espírito eclesial e abertura para o 
mundo, recolhendo com maior sabedoria as 
várias urgências e desafios. Foi relevante a 
presença do bispo auxiliar de Mumbai, que 
em sua mensagem à assembleia lembrou a 
importância de anunciar a todos o Evange-
lho da fé. 
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UMA jANELA SOBRE A IGREjA  
os 50 anos da IntEr mIrIfIca

Aprovado no dia 4 de dezembro de 1963, o 
decreto Inter mirifica é o documento do Con-
cílio que afirma alguns princípios importan-
tes sobre as relações entre a Igreja e os meios 
de comunicação, a partir do fato de que a 
Igreja tem o direito de usar esses meios para 
o seu ministério e que deve ser assegurada a 
oportuna utilização moral segundo os seus 
ensinamentos. Lê-se, de fato, no nº 3 «Com-
pete, portanto à Igreja, o direito inato de usar 
e de possuir de fato tais instrumentos, na 
medida em que esses sejam necessários ou 
úteis à formação cristã e às demais ações pas-
torais. Assim, pois, é dever dos pastores ins-
truir e guiar os fiéis para que eles, também 
com a ajuda desses instrumentos, busquem 
a própria salvação e perfeição e de toda a fa-
mília humana».
Dez anos depois, em 1975, a exortação apos-
tólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, refe-
rindo-se aos meios de comunicação social, 
afirma no nº 45 que «Colocados a serviço do 
Evangelho, eles são capazes de estender infi-
nitamente o campo de trasmissão da Palavra 
de Deus, e fazem chegar a Boa-Nova a mi-
lhões de pessoas».

inaUGUrado  o Primeiro  monastério 
católico da GeórGia

Na Geórgia, república da ex União Soviéti-
ca, sobre uma colina da cidade de Akhaltsi-
khe, foi consagrada uma Igreja dedicada a 

Nossa Senhora do Rosário e inaugurado o 
Monastério de São Bento. Este é o primeiro 
monastério católico do país, após a chegada 
de quatro irmãs beneditinas provenientes do 
Monastério de Offida,Itália. Um evento im-
portante e sentido em toda a nação na qual, 
não obstante tantos anos de domínio comu-
nista, reina um sentimento religioso muito 
forte. Os católicos na Geórgia são cerca de 50 
mil – ou 1,3-4% - apenas uma pequena parte 
da população, mas desempenharam  sempre 
um papel ativo na sociedade georgiana du-
rante os séculos passados e ainda hoje são 
considerados e estimados pelo compromiso 
religioso, cultural e social. 

UMA jANELA SOBRE O MUNDO 
metade do alimento do mUndo  
termina no lixo   

A metade do alimento que é produzido no 
mundo, aproximadamente  dois milhões  de 
toneladas, termina no lixo, ainda que boa 
parte seja ainda comestível. A notícia des-
concertante vem de um relatório da Institution 
of Mechanical Engineers, associação dos en-
genheiros mecânicos britânicos. Entre as 
causas deste desperdício em massa, estão os 
maus hábitos de milhões de pessoas que não 
conservam os produtos de maneira adequa-
da. Outros motivos são as datas de validade, 
muito rígidas, colocadas nas etiquetas dos 
alimentos e as promoções que provocam os 
consumidores a comprar mais alimento do 
que o necessário.

a União  eUroPeia  doa à Unicef Parte 
dos fUndos  do nobel da Paz 2012  

A UNICEF está entre as 5 Organizações 
humanitárias que receberão os fundos da 
UE – que recebeu o Nobel da Paz em 10 de 
dezembro passado – para os programas de 
intervenção nas emergências complexas. 
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A União Europeia  anunciou também que 
acrescenta ao prêmio de 930.000 euros, 2 mi-
lhões de euros para os projetos de educação 
nas situações de emergência às iniciativas 
EU Children of Peace (Iniciativa EU para a 
Paz da Infância).
A instrução ajuda as crianças a aprender ta-
refas úteis para desenvolver valores e com-
portamentos que previnam os conflitos e 
construam a paz.
Dos fundos serão beneficiadas 3.000 crianças 
do Paquistão, entre 3 e 9 anos de idade que 
frequentam 30 escolas nos campos de refugia-
dos da província de Khyber Pakhtunkhawa. 

relação world GivinG index: em qUe-
da, em 2012 as ofertas Para a caridade 

Doações em dinheiro, tempo usado em vo-
luntariado, ofertas de ajuda a quem não se 
conhece.  São os três parâmetros levados em 
consideração pela Caf (Charities Aid Foun-
dation) para publicar o relatório 2007-2012 
sobre “a doação” no mundo. Num momento  
de crise econômica, como o atual, a pesquisa 
evidencia uma queda de ofertas de carida-
de em nível global. Segundo o documento 
da Caf, a participação média  nas ofertas 
de caridade nos últimos cinco anos, caiu 
cerca dedois pontos percentuais. A Aus-
trália é o país mais generoso. Os primeiros 
países  da “classificada generosidade” têm 
perfis políticos, sociais e geográficos muito 

diferentes: entre os primeiros 20 há pelo 
menos um Estado em cada continente. Há 
o Qatar (segundo País do mundo por PIB 
per capita) e os Estados Unidos (com 300 mi-
lhões de habitantes), mas também a Libéria 
(penúltimo por PIB per capita) e Trinidad 
e Tobago (com 1 milhão de habitantes). Os 
jovens entre 16 e 24 anos participam na ati-
vidade de voluntariado e de ajuda aos es-
tranhos de maneira semelhante aos maiores 
de cinquenta, que porém, como é previsível, 
destinam maior parte do dinheiro às obras 
de caridade.

UMA jANELA 
SOBRE A COMUNICAÇÃO
talvez seja temPo de  
“new new jornalismo” 

Numa ilha perdida do Oceano, no longínquo 
1914, viviam juntos alguns ingleses, france-
ses e alemães. A ilha não estava em condição 
de receber telegramas e somente a cada dois 
meses recebiam um carteiro inglês Em se-
tembro daquele ano os habitantes, enquanto 
aguardavam a chegada do navio, discutiam 
ainda os fatos relatados no último jornal 
que haviam recebido: o processo eminente 
de Henriette Caillot pela morte de Gaston 
Calmette, o diretor do Figaro. Henriette era a 
mulher do então ministro das finanças fran-
cesas, exasperada pela campanha escrita, 
orquestrada nos confrontos do marido. Foi, 
portanto, com uma impaciência incomum 
que a colônia inteira se reuniu junto ao por-
to, numa manhã de meados de setembro 
para ouvir a sentença do capitão da guarda. 
Souberam, que há mais de seis semanas, os 
que eram de nacionalidade inglesa, junto aos 
de nacionalidade francesa, encontravam-se 
em guerra com os de nacionalidade alemã. 
Durante aquelas seis semanas, haviam-se 
comportado, reciprocamente como amigos, 
quando, na realidade já eram inimigos. 
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nova forma de jornalismo que se interessa 
pelo estudo de formas de escritura híbrida 
que combinam técnicas de ficção típicas da 
literatura e capacidade de observação deta-
lhada própria da crônica.
É o alvorecer do “new jornalismo”: com uma 
explosiva força inovadora e uma capacidade 
inata de envolver o leitor, este novo jornalis-
mo rompe com as regras tradicionais da im-
parcialidade e dos escritos equilibrados para 
contar histórias através dos olhos dos perso-
nagens que os animam. E, embora atravesse 
o céu da imprensa nacional e externa como 
um meteorito, será capaz de traçar uma ten-
dência que ainda hoje caracteriza um  modo 
de fazer jornalismo. Entre os maiores repre-
sentantes desta nova corrente, Truman  Ca-
pote é, sem dúvida, um dos autores mais 
apreciados e o seu romance A sangue frio  
cabe-lhe um título que deveria encontrar 
espaço na biblioteca de cada jornalista e co-
municador. Para responder, também na era 
digital dos quentes MCS e dos falantes das 
Redes, o desafio lançado ao papel impresso. 

Riccardo Benotti

a aGência fides comPleta 85 anos  
de serviço ao mUndo missionário

Fazer com que as missões sejam conhecidas 
pelo povo de Deus através da imprensa, com 
o objetivo de suscitar a cooperação missioná-
ria através das vocações, a comunhão espiri-
tual e os meios materiais: esta é a finalidade 
que levou a Pontifícia Obra para a Propaga-
ção da Fé a fundar a  Agência Fides. Primei-
ra Agência Missionária da Igreja e entre as 
primeiras Agências do mundo a serviço da 
informação e da animação missionária, a 
Agência Fides é um grande centro de capta-
ção e de produção de material informativo 
sobre o mundo missionário, através de notí-
cias e fotografias da atualidade, estudos so-
bre as condições das Missões e sobre a obra 
dos missionários. As notícias divulgadas 
nesses mais de 80 anos de atividade consti-
tuem uma preciosa documentação da obra 
de evangelização em períodos decisivos para 
o nascimento e o desenvolvimento de muitas 
jovens Igrejas. 

É com esta narrativa que o jornalista america-
no Walter Lippman encaminhava, na primei-
ra metade do século passado, a sua reflexão 
sobre a importância da informação na cria-
ção da opinião pública. E o jornalismo, que 
da notícia era megafone e comentário, assu-
mia um papel sempre crescente no proces-
so de edificação social. Diante dos desafios 
lançados pelos novos meios de comunicação 
social parece-nos que hoje o papel impresso 
esteja numa fase de transição. Se realmente 
continua fundamental o trabalho informati-
vo dos MCS tradicionais como a televisão e 
a rádio – basta pensar à corrida compulsiva 
de muitos candidatos às campanhas eleito-
rais para garantir-se uma aparição na TV 
– aparece significativamente o número dos 
leitores dos jornais que abandonam a banca 
para buscar as notícias nas Redes. Mas, de 
fato, esta tendência pode confirmar a supe-
ração do jornalismo tradicional? Ou talvez, 
poderia oferecer a oportunidade de repensar 
a profissão, tomando novas direções?
 Ao longo da história, muitas vezes, a nar-
ração no papel impresso, caracterizou mo-
mentos de grandes novidades, quando teve 
a capacidade de escutar os tempos e de mu-
dar com eles. Na década dos anos sessenta, 
numa América marcada pela presidência de 
J. F. Kennedy e sacudida pelas revoltas juve-
nis, dos filhos das flores e das manifestações 
contra a guerra do Vietnam, ganha vida uma 

PRIMeIRA PROFISSãO

25 de janeiro de 2013 - mUmbai,  india

Anita Rose Crasta 
Brenda Zoramthari 
Deena Maria D’Souza 
Jyothi Kripal
Puspha Singh
Theresa Madalai Muthu
Maria Rekha Sanikulan
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Rosário mUndial na web

A Moment with Mary: 
uma rede de oração, 
tornou-se possível nos  
tradicionais meios de 
comunicação social e 
nos novos social ne-
twork. Trata-se do rosá-

rio mundial que interliga todos os dias, de se-
gunda a sexta-feira, das 16 às 16h30 (horário 
de Roma), numerosas pessoas, jovens e asso-
ciações com a praça São pedro, mediante as 
redes sociais, os canais de TV e internet. A 
proposta, inserida entre as da “nova evange-

lização” para o Ano da fé, pretende ser uma 
primeira resposta ao Papa Bento, que mui-
tas vezes repetiu o apelo para se «valorizar a 
oração do rosário neste Ano da fé». A oração 
do rosário é animada em turnos por grupos, 
comunidades, associações, que se alternam 
no Vaticano, e pelas pessoas e comunidades 
unidas mediante as tecnologias da comuni-
cação. A oração prevê uma introdução sobre 
a Palavra de Deus e um testemunho, portan-
to, tem as intenções de oração partilhadas 
através da a Web. 

A participação ao vivo pode ser feita no site 
http://rosary.aleteia.org/it

O desenvolvimento das redes sociais digi-
tais que estão contribuindo para a aparição 
de uma nova “ágora», de uma praça pública 
e aberta onde as pessoas partilham ideias, 
informações, opiniões e pode ainda ganhar 
vida novas relações e formas de comunida-
de.
O desenvolvimento das redes sociais re-
quer dedicação: as pessoas envolvem-se 
nelas para construir relações e encontrar 
amizade, buscar respostas para as suas 
questões, divertir-se, mas também para 
ser estimuladas intelectualmente e partilhar 
competências e conhecimentos. 
A cultura das redes sociais e as mudanças 
nas formas e estilos da comunicação colo-
cam sérios desafios àqueles que querem 
falar de verdades e valores. 
Por conseguinte os meios de comunicação 
social precisam do compromisso de to-
dos aqueles que estão cientes do valor do 
diálogo, do debate fundamentado, da ar-
gumentação lógica; precisam de pessoas 
que procurem cultivar formas de discurso e 
expressão que façam apelo às aspirações 
mais nobres de quem está envolvido no pro-
cesso de comunicação. Tal diálogo e debate 
podem florescer e crescer mesmo quando 
se conversa e toma a sério aqueles que têm 
ideias diferentes das nossas. 
O desafio, que as redes sociais têm de 
enfrentar, é o de serem verdadeiramente 

inclusivos: então beneficiarão da plena par-
ticipação dos fiéis que desejam partilhar a 
Mensagem de Jesus e os valores da digni-
dade humana que a sua doutrina promove. 
Requer-se capacidade de utilizar as novas 
linguagens, não tanto para estar em sintonia 
com os tempos, mas sobretudo para permitir 
que a riqueza infinita do Evangelho encontre 
formas de expressão que sejam capazes de 
alcançar a mente e o coração de todos. 
A autenticidade dos fiéis, nas redes sociais, 
é posta em evidência pela partilha da fonte 
profunda da sua esperança e da sua alegria: 
a fé em Deus, rico de misericórdia e amor, 
revelado em Jesus Cristo. Tal partilha con-
siste não apenas na expressão da fé explíci-
ta, mas também no testemunho.
Um modo particularmente significativo de 
dar testemunho é a vontade de se doar aos 
outros através da disponibilidade para se 
deixar envolver, pacientemente e com re-
speito, nas suas questões e nas suas dúvi-
das, no caminho de busca da verdade e do 
sentido da existência humana.

47º Dia Mundial das Comunicações Sociais

«REDES SOCIAIS: PORTAIS DE vERDADE E DE FÉ;  
NOvOS ESPAÇOS DE EvANGELIzAÇÃO»

fraGmentos...
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FILHAS DE SÃO PAULO
Ir M. Paolina Kikue Hagiwara, de anos 77 - 05.12.2012 Tóquio, Japão
Ir Giovanna (Giannina) Baxiu, de anos 83 - 13.12.2012 Roma AP, Itália
Ir M. Esther Martinez Durán, de anos 81 - 14.12.2012 México, México
Ir M. Federica Pierina Bonazza, de anos 86 - 04.01.2013 Alba, Itália

PAIS DAS IRMÃS
Ir Philibertine Razafitsirahonana (Mamma Hélène) da comunidade de Antananarivo,  
Madagáscar
Ir Gemma Jeong Ok Han (Papà Chan Tomas) da comunidade de Kwang Ju, Coreia 
Ir Lucia Scandola (Mamma Maria) da comunidade de Lecce, Itália
Ir Fatima Maria Cerbaro (Mamma Leticia) da comunidade de São Paulo TM, Brasil
Ir Maria de Lourdes Alves de Lima (Papà Josè) - em família, Brasil
Ir Sylwia Skonieczna (Papà Ireneusz) da comunidade de Warszawa, Polônia
Ir Christine Salvatore Setticase (Papà Philip) da comunidade de Boston, Estados Unidos
Ir M. Imaculada Ferreira (Papà Rufino) da comunidade de Recife, Brasil
Ir Sebastiana Da Silva Araujo (Mamma Santina) da comunidade de Brasília, Brasil
Ir Tara Mary Mallavarapu (Mamma Lourdu Mary) da comunidade de Secunderabad, Índia

FAMíLIA PAULINA
Ir M. Fidelis Maria Teresa Cecchetto pddm, de anos 89 - 08.12.2012 Cordoba DM, Argentina
Fr Robert Benedict Santoro ssp, de anos 81 - 26.12.2012 Staten Island (New York), Estados Unidos
Fr Vincent Andrew (Cross) Puthukadan ssp, de anos 69 - 29.12.2012 Mumbai, Índia
Ir M. Gualberta Maria Gazzera pddm, de anos 77 - 01.01.2013 Sanfrè, Itália

O Senhor é o meu pastor;  
nada me falta. 
Em verdes pastos 
me faz descansar e conduz-me 
a águas tranquilas. 
Conforta a minha alma

Salmo 23
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