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 TRAZEMO-VOS NO CORAÇÃO
Roma, 15 de junho de 2013

98° aniversário do nascimento das FSP

Caríssimas irmãs,
alegra-me começar esta carta, a última do 
nosso mandato de governo, com as palavras 
que o apóstolo Paulo dirigiu aos cristãos de 
Filipos:
 Agradeço ao meu Deus, cada vez que me 

lembro de vós nas minhas orações por cada 
um de vós, por causa da vossa cooperação 
na difusão do Evangelho... É justo que eu 
pense isto de vós, porque vos trago no coração, 
vós que sois participantes da graça que me 
foi concedida… (Fil 1,3-7).

Somos profundamente agradecidas ao Se-
nhor que nos confiou o ministério do serviço 
e sempre nos acompanhou, sustentou, inspi-
rou. A sua proteção nos preservou de todo 
perigo nas inumeráveis viagens em todo o 
mundo. A sua misericórdia reparou os nos-
sos erros. A sua luz clareou as nossas dúvi-
das, guiou o nosso discernimento, iluminou 
as nossas decisões. A sua Palavra nos tornou 
atentas para ouvir as tantas vozes de vida 
que  se elevaram, muitas vezes sem clamor, 
dos nossos contextos.
Muitas vezes, nestes anos, experimentamos 
como o Senhor agiu através da nossa fragi-
lidade e pobreza. A promessa feita um dia 
ao jovem Alberione ressoou em nós com ex-
traordinária eficácia: «Não temais, Eu estou 

convosco. Daqui quero iluminar. Arrepen-
dei-vos dos vossos pecados». Foi a nossa 
força, sobretudo nos momentos de escuridão 
e de cansaço.  
Verdadeiramente, tudo foi dom e tudo nos leva 
ao magnificat.
No momento em que nos preparamos para 
deixar a função da animação, que nos permi-
tiu agir unidas para o bem da Congregação, 
desejamos exprimir-vos, irmãs, aquilo que 
trazemos no nosso coração. 
Antes de tudo, gratidão a cada uma de vós 
pela confiança recebida, o acolhimento calo-
roso e solidário, a colaboração sapiente «na 
difusão do Evangelho» através da oração, da 
oferta, do exercício generoso do apostolado 
nas suas diversas expressões. E admiração 
pelo caminho que convosco percorremos 
nestes seis anos: pelos momentos felizes 
vividos juntas nas visitas fraternas e nos 
inumeráveis encontros realizados; pela co-
munhão buscada e atuada na partilha; pelos 
desejos muitas vezes expresso de viver mais 
radicalmente as exigências do Evangelho, de 
servir a Igreja, de “sentir” a humanidade; 
pelas dificuldades enfrentadas com coragem 
e esperança; pelo amor à Congregação, que 
sempre nos uniu e projetou para frente, bem 
além de todo obstáculo.  
Sobre esse caminho pousou e se mantém o 
olhar benevolente de Jesus. 
Perdoai as nossas ineficiências, os atrasos, as 
omissões, as incompreensões. Ajudai-nos a 
colocar tudo isso nos braços misericordiosos 
do Pai. 
Trazemo-vos no coração, como gostava de di-
zer a Primeira Mestra: «todas… da mais 
anciã até a última que entrou». Por todas 
rezamos, com solicitude e afeto, para que 
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o Senhor «que iniciou em vós a boa obra, a 
leve a bom termo, até o dia de Cristo Jesus» 
(Fil 1,6). 
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 
Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam co-
nosco nas próximas etapas do caminho e nos 
abram a uma renovada fecundidade caris-
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mática, vocacional, apostólica. Para isso in-
tercedam a são Paulo, de quem celebraremos 
a festa, o bem-aventurado Alberione, Mestra 
Tecla, todas as irmãs que nos precederam, 
fecundando a nossa história com a sua san-
tidade. 
Com grande reconhecimento e muito afeto.
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CHILE
Nova livraria em TulcahuaNo

No Ano da Fé, as Filhas de São Paulo do 
Chile inauguraram o novo Centro apostóli-
co de Talcahuano, uma das cidades da Baía 
de Concepcion, na região de Biobio. Situa-
da no frequentado centro comercial, entre 
duas paróquias e perto da escola principal, 
a Livraria Paulinas se torna para todos um 
espaço de luz, esperança e de evangelização. 
As pessoas da localidade exprimem muita 
gratidão e apreço pela presença paulina que, 
hoje, atua com coragem justamente numa re-
gião ferida e muito provada, sobretudo por 
causa de um tsunami ocorrido no Chile há 
três anos. 
Ao lado do povo chileno, o empenho das 
Paulinas  permanece assíduo e confiante, a 
fim de que “a Palavra do Senhor corra e seja 
glorificada” (2Ts 3,1).

CONGO
um ceNTro de luz

Dia 4 de maio de 2013: uma data memorável 
para as Filhas de São Paulo da delegação do 
Congo-Costa do Marfim. Em Kinshasa, de-
pois de 55 anos de sua abertura, foi inaugu-

rada a  Livraria Paulinas da Via do Comércio, 
inteiramente renovada, e com um aparta-
mento no andar superior, no qual residirão 
as irmãs que trabalham no Centro. O Núncio 
apostólico, dom Adolfo Tito, presidiu a ce-
rimônia de bênção do local, com a presença 
de numerosas Filhas de São Paulo, membros 
da Família Paulina, religiosos, jornalistas e 
amigos. Muito celebrada a presença do Mi-
nistro para a Cultura e a Arte, que descerrou 
o laço da inauguração.
As Paulinas alimentam o desejo de que essa 
espaçosa e luminosa livraria se torne sempre 
mais lugar de irradiação de luz, de evange-
lização e de promoção humana, segundo o 
desejo do bem-aventurado Tiago Alberione. 
A qualidade do serviço e o empenho pela di-
fusão da Palavra de verdade, de amor e de 
justiça contribuirão, certamente, para a re-
construção do País e vitalidade da Igreja. 

QUÊNIA
uma visiTa agradável

As Paulinas do Quênia oferecem, anualmen-
te, a todos os diáconos da diocese de Nairobi, 
a possibilidade de conhecer mais de perto a 
missão paulina. Também neste ano o encon-
tro com os futuros sacerdotes foi uma opor-
tunidade para eles sentirem mais de perto os 
anseios do bem-aventurado Tiago Alberio-
ne: “Fazer a todos a caridade da verdade”. 
A diaconia da verdade brota da Palavra e da 
Eucaristia. Por essa razão, a primeira etapa 
da visita dos diáconos foi à capela da comu-
nidade. Um momento de oração em que foi 
explicado a todos o “Daqui quero iluminar”. 
Uma luz que atinge todos os setores apos-D
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tólicos: redacionais, técnicos e difusivos e 
que transforma o humilde trabalho em uma 
comunicação de bem para todos. Ao término 
da visita ao Centro Paulines Publications Áfri-
ca, os diáconos expressaram o seu reconhe-
cimento pelo convite, mas sobretudo por te-
rem compreendido melhor a importância da 
missão paulina na África e no mundo. 
Uma visita agradável, que abre novas estra-
das de colaboração e comunhão na Igreja na 
África. 

PAQUISTÃO
os TimóTeos:  
a serviço da comuNicação

As Paulinas da cidade de Rawalpindi, em 
sintonia com a igreja local, colaboraram para 
a formação dos jovens no âmbito da comu-
nicação e da pastoral. Um longo caminho 
vivido no St. Paul Communication Centre. De-
pois do período formativo, os jovens da Ca-
tedral de São José, sede episcopal da diocese 
de Islamabad-Rawalpindi, com o objetivo de 
“dar vida à diocese” empenharam-se ativa-
mente em uma região que sofre ameaças e 
perseguições. 
Usando a agilidade do facebook a serviço 
dos sites institucionais deram um ótimo con-
tributo ao site da diocese, ao das Paulinas 
e ao do próprio grupo. O nome desse novo 
grupo de jovens está estreitamente ligado 
ao Bem-aventurado Timóteo Giaccardo. De 
fato, são conhecidos como os  Timóteos.
Eis os endereços web:
www.paulines.com.pk site das paulinas; 
www.olms.com.pk seminário menor da dio-
cese
www.timothians.com.pk site do grupo.

ÁFRICA DO SUL
criação: acaso ou Necessidade?

Com a consciência de que hoje, todos somos 
chamados a agir com sabedoria e empenho 
no que se refere à progressiva pobreza e des-
truição ecológica, no dia 11 de maio as Filhas 
de São Paulo de Johanesburgo promoveram, 
no salão da livraria Paulina, uma conferên-
cia com o título: Criação: Acaso ou Necessida-
de? Padre Michael van Heerden, presidente 
da Universidade Católica de Johanesburgo, 
desenvolveu o tema partindo do conceito 
de que nada acontece por acaso e que Deus 
nos oferece infinitas possibilidades para res-
peitar e melhorar o meio ambiente. Depois 
dessa premissa, o conferencista apresentou 
a criação como a primeira manifestação de 
Deus, e, a seguir, a história da salvação, da 
revelação e da tradição. 
A competência e a visão ampla com que foi 
desenvolvido o argumento favoreceu um 
debate caloroso e bastante participativo.

REPÚBLICA CHECA
o muNdo do livro 

Do dia 16 ao dia 19 de maio as Paulinas de 
Praga participaram pela primeira vez ao 19º 
Festival Internacional  do Livro, cujo título 
foi: O mundo do livro. Uma preciosa  ocasião 
para apresentar-se a um público de profis-
sionais do setor, mas também a uma grande 
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variedade de visitadores. Uma oportunida-
de que nos fez tocar com as mãos a aprecia-
ção de que gozam as Paulinas na República 
Checa. Reconhecimentos sinceros que refor-
çaram o empenho de uma presença apostóli-
ca e eficaz à frente de quem busca o Senhor. 
Muitos acolheram os sms de Deus, pequenas 
mensagens bíblicas oferecidas no nosso 
Stand. Um modo simples para semear miga-
lhas de Palavra no meio das pessoas.   

ESPANHA   
Feira do livro

Desenvolveu-se, em Madri a 72ª Feira do 
Livro, após as precedentes que, entre abril e 
maio realizaram-se em Granada, Valedolid, 
Valença; todas com a participação de Pauli-
nas. A Feira de Madri é a mais importante 
iniciativa a favor da leitura com 343 stands, 
que atraiu milhares de pessoas durante duas 
semanas (31 de maio-16 de junho) Seu tema: 
“O livro é uma resposta”, deixa entender que 
porquanto sejam muitos os suportes digitais, 
o livro continua ser indispensável. 
Se era interessante e oportuna a presença nas 
outras Feiras do Livro (Granada, Valedolid, 
Valença), para lembrar que as Paulinas são a 
fronteira de um trabalho cultural e religioso, 
empenhadas em difundir a fé cristã e os va-
lores do Evangelho; em Madri, esta presença 
era imprescindível, num cenário maior, com 
um público maior e mais possibilidades de 
contatos, publicidade, difusão. Muitas pes-
soas encontram-nos com grande satisfação, 
percebendo que nestas feiras representamos 
“a diferença” oferecendo publicações reli-
giosas, positivas e de valores. 
No nosso stand autores autografavam seus 
livros, entre eles o notável e apreciado escri-
tor jesuíta Pedro Miguel Lamet, do qual 
as Paulinas publicaram dois volumes de 
notável sucesso.

COLÔMBIA
eu disse sim

Na Colômbia, o 47º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais foi celebrado com uma cam-
panha digital que, a partir do dia 26 de maio 
durará até o final do mês de agosto. Durante 
esse período se promoverá uma atividade 
de evangelização digital com o tema Eu disse 
sim. O evento com a duração de três meses 
terá como espaços de interação os social net-
work e a Mensagem do Papa para esse dia 
de 2013. Eu disse sim é direcionado, de modo 
particular, aos jovens católicos e aos seus 
educadores. A iniciativa contará com a parti-
cipação de várias entidades católicas entre as 
quais: o Departamento de Comunicação So-
cial da Conferência Episcopal, as Pontifícias 
Obras Missionárias, a Companhia de St. 
Paul, a juventude do Cenáculo e as Filhas de 
São Paulo. Uma possibilidade para todos de 
interagirem nos espaços virtuais, mas tam-
bém de partilhar experiências e encontros na 
área expositiva da Expocatólica. 

ARGENTINA 
dar Jesus com alegria

No mês de maio, junto ao centro de pasto-
ral da cidade de Santa Rosa, na Argentina, 
realizou-se um workshop para todos os ca-
tequistas, com o tema: O catecismo da alegria, D
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animado por Maria Constanza Londoño, 
conhecida como “o clown Pepa”. A artista 
ajuda a procurar Deus na alegria, através da 
música, do teatro, dos mídias e workshops 
de catequese, voltados para crianças, jovens 
e adultos. Trata-se de um estilo comunicativo 
que predispõe ao encontro alegre com Jesus. 
As Paulinas foram convidadas para o evento 
e participaram partilhando a própria expe-
riência no campo da evangelização, oferecen-
do um suporte válido com a apresentação de 
vários subsídios catequéticos. Dar Jesus com 
alegria é a autêntica missão de cada cate-
quista que faz ecoar o convite paulino: “Sede 
sempre alegres no Senhor!” (Fl 4,4).

ROMÊNIA   
semaNa da comuNicação  

As Paulinas jovens da Romênia empenha-
ram-se com com alegria e entusiasmo e 
encontraram-se no norte da Romênia com 
mui-tos jovens e crianças para o 47º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais:  «Redes 
Sociais: portas de verdade e de fé; novos es-
paços de evangelização». A partir do âmbito 
educacional e escolar, envolveram os jovens 
interlocutores numa reflexão dinâmica e cri-
ativa, adequada à própria idade oferecendo 
a eles princípios orientativos para viver a fé 
em uma cultura condicionada às redes soci-
ais. As redes sociais alimentadas pelas aspi-
rações mais radicadas no coração do homem 
são chamadas a deixar-se habitar por aquele 
que é o Caminho , a Verdade e a Vida. 
A Boa Notícia, se não se faz conhecida no 
ambiente digital, pode  tornar-se ausente 
na experiência de muitos para os quais esse 
espaço é importante. Os encontros desenvol-
veram-se numa atmosfera agradável, onde 
todos contribuiram com sua ajuda para criar 
momentos significativos de amizade e co-
municação. 

ITÁLIA
culTura e sociedade:  
os JoveNs eNTre Tv e Novos mídias

Os efeitos potencialmen-
te negativos dos mídias, 
sobre os pequenos  estão 
no centro do livro Anima e 
byte,  editado por Paulinas 
e assinado pela socióloga 
Elisa Manna, responsável 
pelo setor Políticas culturais 
do Cencis, apresentado em 

Roma  aos 28 de maio, na Pontifícia Univer-
sidade Lateranense. Internet , os sociais net-
work e, antes ainda, a televisão modificou 
em profundidade o nosso modelo cultural. 
Foi mudado o modo de pensar, de viver as 
relações familiares, a amizade, o amor, as 
relações com o mundo esterno, com conse-
quências desestabilizadoras, sobretudo, para 
as crianças. Com um estilo coloquial e um 
corte divulgativo, a autora indaga os efeitos 
da publicidade, sobre as relações humanas, a 
construção mediática da realidade e depois 
a violência, o conhecimento e a imagem da 
mulher no tempo dos mídias. O objetivo de 
Paulinas é de fazer crescer a sensibilidade 
dos pais e formadores, para que desenvol-
vam maior sabedoria e capacidade de intera-
gir com as mensagens mediáticas.

FILIPINAS
3° Encontro nacional  
dos cooperadores paulinos 

Com o tema Evan-
gelizar juntas com a 
fé audaz e profética de 
São Paulo, a Asso-
ciação Cooperadores 
Paulinos (APC), da 
Província Paulina 

Filipinas-Malásia-Papua Nova Guiné-Tailândia, 
realizou, de 7 a 21 de maio deste ano, a ter-
ceira convenção nacional no Centro Católico 
Pio XII, de Manila. Participaram 114 mem-
bros da APC provenientes de 13 cidades 
das Filipinas, e  de Sabah e Kuala Lumpur 
(Malásia), e 15 Filhas de São Paulo.
O encontro foi concluído com a peregrinação 
a Lipa City Batangas, onde começou a aven-
tura filipina das Filhas de São Paulo.  D
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TESES DAS PARTICIPANTES DO 
CURSO SOBRE O CARISMA

Foi concluído, no dia 31 de maio, em Roma, 
com a celebração Eucarística no Santuário 
Rainha dos Apóstolos, o Curso de formação 
sobre o carisma da Família Paulina, inicia-
do em outubro de 2012. Dele participaram: 
cinco Filhas de São Paulo, três Paulinos, seis 
Pias Discípulas do Divino Mestre, três irmãs 
de Jesus Bom Pastor e uma irmã do Instituto  
Maria Santíssima Anunciada. Apresentamos, 
brevement, os temas das teses apresentados 
pelas Filhas de São Paulo ao final do curso.  

ALbERIONE, O HOMEM DE Fé  
Nos passos de Paulo vivo hoje
de ir Aparecida Fernandes, Brasil
Neste trabalho, ir Aparecida voltou sua 
atenção para o bem-aventurado Tiago Albe-
rione e sobre o grande apóstolo Paulo, inspi-
rador e modelo da nossa Família. Desenvol-
veu a sua tese em três capítulos, procurando 
delinear os traços da espiritualidade do nos-
so Fundador, transmitida a uma família reli-
giosa empenhada em realizar uma espiritua-
lidade e uma nova modalidade apostólica, 
para fazer-se toda para todos, como Paulo.  

A IDEIA DE COLAbORAçãO 
nos escritos e nas fundações  
do bem-aventurado Tiago Alberione 
de ir Federica Gonzales Dalaguit, Filipinas
Esta irmã procurou aprofundar a ideia de 
colaboração nos escritos e nas Fundações 
de pe. Alberione e descobrir o ponto de uni-
dade dos dez Institutos da Família Paulina. 
Perscrutando o pensamento do Fundador, 
sublinhou que na nossa Família “existe um 
vínculo de caridade mais nobre que o víncu-
lo de sangue”. Procurou, além disso, indivi-

duar alguns objetivos e planos concretos de 
ação, para promover a colaboração no apos-
tolado entre os vários Institutos da Famíulia 
Paulina nas Filipinas. 

A FORMAçãO  HUMANA  
DO  bEM- AVENTURADO ALbERIONE
de ir Fenfang He, China
Aprofundando o conhecimento dos escritos 
do Fundador, ir. Fenfang desejou oferecer um 
primeiro contributo em língua chinesa, tradu-
zindo um dos escritos extraídos do volume 
do Opera Omnia: Anima e corpo per il Vangelo. 
Foi um empreendimento nada fácil e muito 
corajoso que essa irmã pretende continuar, 
para tornar acessível o pensamento do Fun-
dador também aos simpatizantes da China. 

O COOPERADOR PAULINO  
COMO DOADOR  
História, Carisma, Futuro
de ir Margaret Joseph Obrovac, USA
A pesquisa de ir Margaret procura pontuali-
zar o nascer e a identidade da missão própria 
do Cooperador Paulino, da forma como foi 
proposto pelo nosso Fundador e como os 
leigos contribuíram para o desenvolvimento 
das várias obras da Família Paulina. Na pri-
meira parte apresenta a forma como ocorreu 
a troca espiritual e material entre religiosos 
e leigos. Na segunda, trata propriamente 
da cooperação dos leigos dentro da Família 
Paulina, da sua formação e das modalidades 
particulares de colaboração. 

A MISSãO EVANGELIzADORA  
NO TEMPO DA WEb 2.0
de ir Daniela Heesoon Son, Coreia
Diante do ambiente digital em rápida evo-
lução, ir Daniela se interroga sobre o modo 
de viver e dar ao mundo Jesus Mestre. No 
primeiro capítulo, se debruça sobre o carisma 
paulino, sobre a solicitude pastoral de pe. 
Alberione e sobre o apostolado das edições. 
No segundo capítulo sublinha a importância 
da comunicação digital hoje, o processo da 
publicação na Web e nos social network. No 
terceiro capítulo considera os documentos 
especiais da Igreja e da Congregação sobre 
a comunicação em geral e sobre a digital, e 
a presença paulina na Rede. Na conclusão 
aspira a um novo e maior empenho no 
mundo digital, confiante na presença do 
“Deus conosco”.
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FAÇAMOS A TODOS  
A CARIDADE DA VERDADE 

Fazer a todos a carida-
de da verdade é nos-
so maior ministério, 
«hoje, também no 
território complexo 
da comunicação di-
gital» (Instrumento 
de trabalho 18). Dar 
a verdade é, para 
o Pe. Alberione, «a 
maior caridade, por-
que é caridade para a 
mente, para a alma e 
para o espírito. Quem 

nutre o corpo faz caridade, mas o homem não é so-
mente corpo, quem nutre a alma faz uma caridade 
especial, tanto mais especial, quanto mais excelen-
te é a alma do corpo» (FSP55, p. 430).
Conforme o próprio Jesus nos ensinou, po-
de-se alcançar a verdade somente no amor, 
na amizade: «Já não vos chamo de servos... mas 
vos chamei de amigos, porque tudo o que ouvi de 
meu Pai, vo-lo fiz conhecer» (Jo 15,15)
Aquela verdade que Jesus anuncia, não é uma 
verdade desligada dos afetos, mas é a verda-
de dita por quem quer bem. Ele jamais entre-
ga, aos que encontra, uma verdade abstrata, 
mas instaura, antes de tudo, com ele/ela uma 
relação humana, na qual o momento concreto 
do encontro é um kairós, uma oportunidade, 
um momento favorável (cf. 2Cor 6,2).
O seu modo de fazer-se próximo ao outro/
outra abre para o diálogo e é sempre prece-
dido por um caminho de humildade, de con-
descendência, que renova aquele itinerário 
de kenosis por ele percorrido para passar da 
forma de Deus à forma de homem como nós 
(cf. Fl 2,6-7). Jesus se faz caminhante seden-
to no poço de Sicar, onde encontra a mulher 
samaritana (cf. Jo 4,5-30); faz-se peregrino na 
estrada de Emaús, onde encontra os dois pe-
regrinos (cf. Lc 24,13-35) faz-se frequentador 

da mesa dos publicanos e pecadores para en-
contrá-los e poder  anunciar-lhes a boa notí-
cia (cf. Mc 2,16; Lc 7,34).
Portanto, Jesus percorre um caminho de humi-
lhação. A verdade que  sempre disse foi uma 
verdade humilde, discreta, impotente; uma 
verdade que só pede para ser ouvida.
E nós, para compreender a verdade que é 
Jesus, devemos, por nossa vez, despojar-
nos. Para propor a verdade do Evangelho de 
modo credível, nós devemos aceitar abaixar-
nos, esvaziar-nos, fazer-nos companheiros e 
companheiras de caminho da humanidade.
Sim, porque a boa notícia do Evangelho não 
pode ressoar, nem existir, sem a encarnação 
concreta, sem que seja inscrita na vida dos 
homens e das mulheres no meio dos quais 
nós vivemos.
São Paulo, na 1Cor 13,11-12 acrescenta uma 
peça muito importante para a compreensão 
da verdade. A verdade, para Paulo, é sempre 
identidade: «assim, quando era criança, falava 
como criança, pensava como criança, raciocinava 
como criança. Depois que me tornei adulto, eli-
minei tudo o que era de criança. Agora vemos de 
modo confuso, como num espelho; depois veremos 
face a face. Agora conheço de modo imperfeito, 
mas depois conhecerei perfeitamente, assim como 
sou conhecido por Deus».
A verdade de Deus é a verdade de quem sou 
eu. Conhecer Deus é conhecer a mim mes-
mo. É o que santo Agostinho afirma  e o pe. 
Alberione coloca como frase no DF: «Domine, 
noverim me, noverim Te…»1. E a verdade de 
Deus é sempre uma boa notícia sobre mim.
Mas estamos nós em condições de falar desta 
verdade? Somos capazes de exercitar o no-
bre ministério ao qual Deus nos chamou con-
sagrando-nos à verdade? 
Pe. Alberione exortou-nos a nunca duvidar 
da «capacidade» do Mestre de transmitir-
nos «a ciência da salvação» e constituir-nos 

1 «Senhor, que eu me conheça a mim e conheça a Ti...» (DF 17).
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«verdadeiras mestras, mestras de uma ciência 
que Jesus reservou a si mesmo». De fato, somos 
chamadas a continuar, no tempo, a missão 
docente de Cristo. 
Quando pe. Alberione pensou na Família 
Paulina como Instituição docente, imagi-
nou-a viajando pelo mundo – difundindo a 
verdade do Evangelho – sobre um carro com 
quatro rodas: piedade e estudo, apostolado e po-
breza. As duas primeiras (piedade e estudo) são 
as rodas mais importantes, as rodas motri-
zes, aquelas que fazem moverem-se também 
as outras duas.

Como reler o «carro paulino» no momento 
presente, à luz de quanto dissemos até aqui?

Piedade/santidade. Hoje, esta roda que pode 
fazer-nos crescer para a santidade é compre-
endida como discernimento; deve fazer-nos 
perceber, à luz da Palavra, o mundo, a histó-
ria com os olhos de Deus, com o pensamento 
de Deus. Somente, assim, podemos «gerar fil-
hos de Deus»: fazendo renascer fé e entusia-
smo nos que creem. 
Só assim podemos ser «fogo que arde e difunde 
luz e calor entre as sombras das crises atuais, de 
valores, e pontos de referência ideais» (Instrumen-
to de trabalho 3) chama que acende outras 
chamas (cf. Lc 12,49).
Estudo. Um estudo que nasce do silêncio: é 
preciso fazer o nosso mundo calar para escu-
tar o mundo dos outros. Um estudo sério, em-
penhado, constante porque, como nos dizia 
pe. Alberione, «o vosso Instituto é eminente-
mente docente: ensina as verdades que deve-
mos crer para salvar-nos, o caminho que de-
vemos percorrer para alcançar o céu, os meios 
para manter-nos na graça. Mas, para que o 
Instituto ensine bem, é preciso que os mem-
bros progridam no saber» (FSP46-49, p. 528). 
Um estudo que se torna estudiosidade: con-
ceito muito caro ao nosso Fundador e tão 
conatural à vocação paulina. Estudiosidade 
não é ler ocasionalmente alguns livros, mas 
fazer-se um programa de estudo, escolhendo 
o argumento sobre o qual trabalhar, os livros 
a serem usados...
Temos necessidade de uma disciplina da 
mente. Após 50 anos do Concílio Vaticano II 
e no Ano da Fé, por exemplo, seria oportuno 
retomar alguns documentos do Concílio, o 
Catecismo da Igreja Católica, textos do ma-
gistério referentes à vida consagrada, à evan-
gelização etc.

Apostolado. É urgente compreender que o 
primeiro apostolado é dar ao mundo Jesus 
Cristo e, portanto, apresentar o carisma, 
atuar com o pensamento paulino, isto é, a 
nossa visão do mundo e da vida, a nossa es-
piritualidade, o nosso método integral para 
ajudar as pessoas a sanar a mente, a von-
tade e o coração. Para isso, devemos voltar 
a escrever (pe. Alberione queria apóstolos 
escritores; formava apóstolos escritores...), 
não simplesmente difundir aquilo que ou-
tros escrevem...
Pobreza. Hoje, acredita-se numa verdade so-
mente se é proposta com  humildade. Hoje, 
acredita-se numa pobreza que se torna hos-
pitalidade, acolhimento dócil e solidário. 
Neste sentido somos ajudadas pelo caminho 
proposto pelas Constituições, que nos con-
vidam a partir da «contemplação do aniqui-
lamento do Senhor» (Const. 41). Trata-se de 
viver a pobreza de quem se «despoja» de si 
mesmo, rompe com toda tentação de domí-
nio no comunicar, abre espaços aos outros 
sem apropriar-se da última palavra, vive o 
desafio do anonimato, deixando falar so-
mente a mensagem, tem a coragem de pro-
por com tenacidade e coerência um Caminho 
diferente, aparentemente inoperante. Deste 
modo podemos revelar a Verdade, isto é, o 
Mestre que doa a plenitude da vida.
Sobre este carro podemos «afinar-nos» para 
levar a verdade: uma verdade dos afetos, 
uma verdade humilde, uma verdade que 
ajude a pessoa a encontrar o próprio lugar 
no mundo.
O Senhor no-lo conceda pela intercessão dos 
nossos santos.

Giuseppe Forlai, igs
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Emprestamos os pés ao Evangelho

para que corra e se expanda.

Ven. TECLA MERLO

VOLTADA PARA  
A OFERTA SUPREMA   
Com com Mestra Nazarena Morando, Mes-
tra Tecla era um “livro aberto” ao ponto de 
escolhê-la como sua corregedora. E foi a ela 
que a Primeira Mestra confiou o desejo de 
oferecer a vida pelas Filhas de São Paulo. 
Escrevia:   
 Caríssima M. Nazarena, agora te expresso 

o meu pensamento. Desejo que me corrijas 
naquilo que percebes, ou que sentes que 
não está bem, ou que poderia fazer melhor. 
Te lembras que te havia ecolhido como cor-
regedora?  Se o fizeres, nestes dias, me farás 
uma grande caridade... O meu propósito, 
há algum tempo é o abandono em Deus e 
em Maria Santíssima. Exercício de humilde 
paciência. Fazer alguma penitência, peque-
nas coisas de reparação. O Primeiro Mestre 
disse-me: «reduza tudo ao amor», eu não sei 
como fazer, a não ser fazendo a vontade de 
Deus. Tu, que me dizes? Agradeço-lhe desde 
já pela caridade que terá comigo. Reza por 
mim que estou nos últimos dias de minha 
vida e estou ainda tão atrasada em tudo. Deo 
Gratias!   

No dia 27 de maio de 1961, numa carta reser-
vada e endereçada à M. Nazarena, M. Tecla 
escrevia:

 Agradeço-lhe de coração. Diga-me, sempre 
toda a verdade, mesmo logo, assim que per-
cebes algo de errado. Agradeço a ajuda e que 
o Senhor te recompense a caridade. Conside-
ra-me como tua noviça. Está bem? Amanhã, 
festa da Santíssima Trindade, quero fazer a 
oferta da minha vida para que as Filhas de 
São Paulo sejam todas santas!

No dia 28 de maio de 1961, oferece a vida:
 Com o coração humilde  e contrito, vos su-

plico, Divinas pessoas da Trindade, de acei-
tar a oferta da minha vida por toda a Con-
gregação das Filhas de São Paulo: que todas 
se façam santas.

 No Natal do mesmo ano tornava oficial a sua 
decisão, escrevendo a todas as irmãs:

 Rezo muito por vocês, por todas, para que 
todas cheguemos à santidade, à qual fomos 
chamadas. Vos escrevo estas coisas, não 
somente com a caneta, mas com o coração. 
Desejo-vos todas santas e por isso ofereci a 
minha vida; para todas, para que cheguemos 
à santidade que o Senhor quer de nós.

«Reduza tudo ao amor»
É interessante  perceber como o Padre. Albe-
rione acompanhou Mestra Tecla no caminho 
de sua oferta total. Por ocasião da viagem ao 
Oriente, em 1962, quando a saúde já era mui-
to frágil, escrevia: 
 Boa Primeira Mestra, não sabia para onde 

escrever. No entanto, agradeço pela boa via-
gem feita até agora. O Senhor a acompanhe 
com sua graça. Estou preocupado pela fra-
gilidade de sua saúde que se reflete sobre 
tudo. Será prudente continuar a viagem? 
Pelo menos, descanse um pouco mais em al-
guma casa, onde o clima seja bom, sereno e 
de confiança. Repouse sobre o peito de Jesus 
e entre os braços de Maria; num abandono 
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sereno, sem, mesmo rezar; deixando que Je-
sus nos inspire: nós nEle e Ele em nós. Mui-
tas bênçãos. Nosso Pai que está nos céus, nos 
ama. Desejo receber notícias frequentes. Só, 
sempre e em tudo: confiança.

Na última página do caderninho pesso-
al, após muitas folhas brancas, encontra-se 
escrito este convite ao abandono, sugerido 
por Padre Alberione. Para Mestra Tecla hou-
ve uma luz que a conduziu à oferta suprema, 
na entrega à vontade do Pai. Os  apontamen-
tos feitos antes do último aparecimento da 
doença, nos fazem compreender a profundi-
dade de sua experiência espiritual:

31/10/1963: Tudo recebo de Ti, o bem e o mal, 
os sofrimentos físicos e morais. Estou unida 
a Ti agora e sempre.

10/11/1963: Tudo e só para Deus e para Maria 

Santíssima. Confio-me a vós, sou tão mi-
serável e arrependida. Meu Jesus, misericór-
dia. Quantas graças! Quantas absolvições 
em cada dia dessa semana.

11/11/1963: Que esteja sempre preparada para 
morrer... Jesus e Maria, perdoem-me.

15/11/1963: Senhor estou entregue  a toda tua 
vontade. Não lembro, não sei os nomes, fal-
ta-me a respiração, mas tudo faço por Ti, por 
amor... como penitência. Por todas as neces-
sidades da Congregação, pelo Papa, o Con-
cílio, o Primeiro Mestre com toda a Família 
Paulina.

16/11/1963: Fazem cinco meses que me acome-
teu a doença que me leva à eternidade. Hoje 
estou de cama. Tenho muito frio e o Primeiro 
Mestre deu-me a absolvição por toda a vida. 
Pensar com confiança em Deus e fazer a sua 
vontade, agora e sempre.     

ProFissão PerPéTua – JuNho 2013
8 junho  2013  – Quênia 
Sr Hellen Joseph Ndiang’ui  Wanjiru 

9 junho 2013 – Lagos, Nigéria
Sr Josephine dowu Olufunmilayo 

15 junho 2013 – Lahore, Paquistão
Sr Fazilat Goretti Tufail 
Sr Ghazia Elizabeth Akbar 

15 junho 2013 – Quênia
Sr Florence Wahome  Wairimu 

16 junho 2013 – Camarões 
Sr Beatrice Mary Iguem Efembele 

22 junho 2013  – Quênia 
Sr Janet Angala Otipi 
Sr Metrine Waliama Nafula 
Sr Praxides Walumbe Nafula 

23 junho 2013  – Abuja, Nigéria
Sr Philomena Agba Laadi 

23 junho 2013  – Roma, Itália 
Sr Lidia Pozzoli  

28 junho 2013  – Seoul, Coreia
Sr Bona Nam Bo Na 
Sr Gemma Kim Youn Hee 
Sr Maria Park Ha Na 
Sr Rufina Park Mi Seon 

29 junho 2013 – Pasay City, Filipinas 
Sr Ann Marie Nemenzo 
Sr Carmel Galula 

30 junho 2013 – Boston, USA
Sr Maria Kim Bui Kim Ngan 

30 junho 2013 – Mumbai  India 
Sr Ansila Dung Dung  
Sr Ranjita Kachua 

Sr Archana Bibiana Lakra
Sr Naomi Ngade
Sr Sumitra Parmar
Sr Mary Suba Mariasoosai
Sr Pressila Suchiang

Primeira  ProFissão 2013 
18 maio 2013 - Lahore,  Paquistão  
Sophia Mehaboob
Sonia Bashir

29 junho  2013 - São Paulo,  Brasil 
Aucilene de Moura Lima
Gyzele Mendes Pinheiro

29 junho 2013 - Nairóbi,  Quênia 
Cecilia Shikuku
Joan Akure 

29 junho 2013 - Lagos, Nigéria
Jacqueline Arrah - Lagos, Nigéria
Veronica Amaechi -  Lagos, Nigéria

30 junho 2013 - Antananarivo, Madagascar
Alexandra Laurencia Rasoanjanahary 
Marie Clarisse Raholiarisoa 
Marie Berthe Rakotonjatovo Hobinandrasana

30 junho 2013 - Kinshasa, Congo
Jacqueline Ondey Ongenge
Suzanne Kangay Kayij 
Evangeline Yolande Lushikuna Yolo Lopez 
Euphrasie Mukende wa Mukende

30 junho 2013 - Roma, Italia
Anne Ramos 
Veronica Bernasconi

10 agosto 2013 - Boston, USA
Laura Nolin 
Jackie Gitonga
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PORTA-VOZ DE DEUS  
AO POVO CHINÊS 

Sou a primogênita de cinco filhos e a predi-
leta de meu pai. Cresci na China, um país co-
munista. Todos os meus parentes e amigos 
eram ateus, porque é muito difícil para nós 
compreender o sentido da fé cristã. No en-
tanto, apesar da minha ignorância, não blo-
queei o projeto de Deus sobre mim.  
Aos 14 anos, durante as férias, sem meus 
pais saberem e por curiosidade, comecei a 
frequentar as lições de catecismo, junto com 
uma amiga. Aprendi que no paraíso há uma 
grande luz, coisa que me atraiu muito, por-
que, por natureza amo a luz e tenho medo do 
escuro. Terminado o curso de catecismo, de-
cidi tornar-me católica. Ninguém da minha 
família havia ouvido falar de Jesus... Meus 
pais se opuseram à minha decisão, mas final-
mente permitiram que eu fosse batizada. Só 
tinha um desejo, um único objetivo: ir para o 
céu e fazer-me santa.   
Por motivo da perseguição da Igreja e dos 
cristãos, naquele tempo só podia haver Mis-
sa à noite. Meus pais se preocupavam pelo 
perigo que eu corria e não queriam que eu 
saísse à noite, de modo que, com frequência, 
eu saía às escondidas..., passando pela jane-
la. Caminhar uma ou duas horas pela estra-
da, à noite, era, de fato, perigoso. Com meus 
amigos, ao longo do caminho, recitávamos 
o rosário, sentindo-nos acompanhados por 

Maria e, na volta, por Jesus Eucaristia. Nosso 
coração estava sempre repleto de alegria.  
Depois de alguns anos, porém, comecei ter 
dúvidas de fé, por motivo da educação co-
munista e do estudo das ciências. Minha fé 
atravessou um longo inverno. Conhecia, ain-
da pouco a mensagem de Deus, porque não 
tinha uma Bíblia, sequer. Mas, Deus com sua 
mão invisível e providente, quando eu tinha 
18 anos, me enviou à Cingapura. Lá, a min-
ha fé  se reforçou. Foi como a volta da pri-
mavera. Durante o primeiro Natal em Cin-
gapura, dei-me um presente: comprei uma 
Bíblia chinesa! A beleza e a riqueza da Pala-
vra de Deus me deixou feliz. À medida que 
o conhecimento da Palavra se tornava mais 
profundo em mim, percebia que Deus no 
seu imenso amor, me havia escolhido para 
ele. Como fui lenta em perceber isso e deci-
dir-me... Mas, foi preciso ainda um pouco 
de tempo até compreender que Deus estava 
sempre presente, me chamava e aguardava a 
minha resposta.   
A oração ajudou-me a entregar-me: um sin-
cero e livre “sim” ao Senhor. A partir daque-
le momento experimentei em meu coração 
uma paz profunda. Sonhava  tornar-me por-
ta voz,  tornar seu amor conhecido, especial-
mente ao povo chinês.

Como conheci as Filhas de São Paulo? 

Minha madrinha de crisma mostrou-me um 
livreto que falava delas. De início, não me 
mostrei muito interessada. O meu ideal não 
era aquele de ser uma Filha de São Paulo, 
mas uma filha de Deus...
O caminho para ser irmã não foi simples. 
Antes de entrar na comunidade trabalhei 
por 8 anos em Cingapura. Possuia tudo o 
que desejava: um bom emprego, muito tem-
po, ocasiões para viajar. Duas vezes por ano 
visitava meus pais, na China. Quando falei 
para minha família do desejo de tornar-me 
religiosa, ninguém me compreendeu e, mui-
to menos, me apoiou. Todos se afastaram 
de mim. Eram livres pensadores e não acre-
ditavam na existência de Deus. Para eles, 
querer tornar-me irmã era ideia de louco. 
Um colega de escola, que me amava muito, 
esperou, pacientemente, até o dia da pro-
fissão religiosa. Só então se convenceu que 
eu tinha verdadeira vocação. Por causa da 
minha escolha, minha família viveu gran-
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des dificuldades. Especialmente meu pai. 
De fé comunista e tendo um bom emprego 
nos escritórios do governo. Mas, temendo 
que nossa família fosse perseguida, saiu do 
emprego, com uma notável perda econômi-
ca para todos nós. Tinha 55 anos. Tenho um 
irmão mais jovem, muito afeiçoado a mim, 
que não quis falar comigo durante nove 
anos. Graças a Deus reconciliou-se comigo. 
Atualmente, com exceção de meu pai, toda a 
família tornou-se católica.
Entrei com as FSP em Cingapura em 1995. 
Em seguida fui enviada para os Estados 
Unidos para minha primeira formação. 
Não conhecia inglês, que considerava mui-
to difícil para aprender. Somente o amor das 
irmãs me  ajudou a perseverar no estudo da 
língua. Mesmo sendo a única chinesa nos 
USA, senti-me como em minha casa.
Quando jovem era muito auto suficiente, 
mas aprendi a obedecer e renunciar a muitas 

coisas: o estilo de vida, o trabalho, os amigos. 
Em certo sentido, renunciei também  à mi-
nha família, porque não podia visitá-los com 
frequência e isso era um grande sacrifício 
também para eles. Pouco a pouco aprendi a 
distanciar-me das coisas que se interpunham 
entre Deus e eu. Experimentava uma grande 
alegria em poder dar Cristo aos outros. Par-
tilhava as alegrias e sofrimentos com as pes-
soas que encontrava e sentia estar recebendo 
muito mais que doando.
Quando deixo meu pensamento voltar ao 
passado, paro para considerar o que deixei 
e sinto que escolhi a melhor parte e me sinto 
feliz em ser irmã.
Tenho ainda um longo caminho para percor-
rer, mas cada dia é uma oportunidade para 
crescer na fé e no amor de Cristo. Como Filha 
de São Paulo procuro imitar o grande apósto-
lo, de modo a fazer-me toda para todos

HE Fenfang, fsp

O pedido de abertura de uma casa em 
Formosa foi apresentado em dezembro 
de 1958, a Mestra Ignazia Balla, quando 
esteve em Manila por ocasião da bênção 
da catedral que havia sido reconstruída. 
O internúncio de Formosa, Mons. Riberi, 
presente em Manila, se apresentou a ela, 
dizendo: «Vim pescar». E convidou com 
muito fervor: «Vinde, a vossa missão é 
importante. As portas da China se abrirão. 
Ao mesmo tempo, preparem as pessoas, 
as vocações...”.
Conseguiu convencer M. Ignazia Bal-
la, que retornou a Roma com o coração 
pleno de China, depois de ter feito uma 

rápida visita a Formosa, mais 
ou menos no final de janeiro de 
1959. Mestra Tecla, com alegria, 
deu seu consentimento para a 
abertura da casa de Kaoshiung. A 
comunidade de Manila acolheu a 
decisão com alegria indescritível. 
Todas as irmãs queriam ir para a 
China. Mas as escolhidas para a 
primeira viagem foram só quatro: 
ir. Maria Donata Bugnola, ir. Maria 
Costanza Justo, ir. Maria Giovan-
na Abuda, ir. Maria Timotea Villa-
ram.

Chegaram a capital de Taipei em 5 
de maio de 1959, depois de duas horas de 
voo e seguiram de trem para Kaoshiung, 
esperadas e ajudadas pelo prefeito apos-
tólico do lugar. Depois de alguns dias de 
limpeza do novo lar, tomaram posse do 
mesmo no dia 15 de maio de 1959, e se 
empenharam, imediatamente, a estudar 
a língua. Tinham a livraria cheia de livros, 
mas não sabiam do que eles tratavam. 
Com a ajuda de uma jovem chinesa que 
sabia falar inglês, conseguiram fazer o in-
ventário e distinguir cada livro, enquanto 
uma jovem funcionária, acolhia os clientes 
na livraria. 

«AS PORTAS DA CHINA SE ABRIRÃO…»
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COREIA: TRADUÇÃO DO OPERA 
OMNIA DE PE. ALBERIONE

Em dezembro úl-
timo, as Filhas de 
São Paulo da Co-
reia terminaram a 
tradução em língua 

coreana de dois volumes do Opera Omnia: 
Abundantes divitiae gratiae suae e Alle Figlie di 
San Paolo 1961 – Spiegazione delle Costituzioni. 
Foi um trabalho realizado com muito cuida-
do e verdadeiro amor de filhas que sentem 
profundamente a pertença ao carisma pauli-
no e à Congregação. Os Paulinos da Coreia, 
por sua vez, traduziram o Appunti di teologia 
pastorale. O grande desejo é o de ter, breve-
mente, toda a obra do Opera Omnia de Pe. 
Alberione em língua coreana. 

RELANÇAMENTO DO SITE  
www ALBERIONE.ORG

O site da Família Paulina, alberione.org, a 
partir do dia 29 de junho se apresenta com 
nova fisionomia. O objetivo da mudança: 
renovar a estrutura e adaptar conteúdos e 
interfaces do site para o uso dos vários dis-
positivos do PC. 
Entre as novidades mais significativas:
– Adaptação automática aos dispositivos 

móveis (smartphone, tablet, iphone etc); 
–  Inclusão de plataformas dos social networ-

king; 
–  Espaços diferenciados para as notícias 

dos diversos Institutos da FP e para os co-
mentários; 

–  Inclusão dos tags para evidenciar os vários 
argumentos tratados, ou as palavras chaves 
de um texto; 

–  Espaço multimedial para vídeo, áudio, foto;

–  Possibilidade de gerar regularmente a mai-
ling list das novidades presentes no site.

Algumas seções já existentes foram enri-
quecidas e modificadas (galeria foto, docu-
mentos, livros e revistas paulinas, contatos 
com os institutos, informações comuns da 
Família Paulina e Na casa do Pai).
E foram criados, também, novos espaços:
–  Biblioteca Alberione, que contém fontes sobre 

Alberione, diversas das do Opera Omnia, 
que contém indicações de Alberione; 

–  Testemunhos paulinos, a cargo do Postulador 
geral;

–  Curso sobre o carisma da Família Paulina;
–  Igrejas e Casas de exercícios da FP;
–  Endereços da FP.

A nova fisionomia do site alberione.org - 
que se espera possa responder às exigências 
da Família Paulina, e à sua presença na rede 
– esteve a cargo de uma equipe da FP que, 
habitualmente, se ocupa da administração 
dos conteúdos. 

POLÔNIA:  
CONVENÇÃO ANUAL FP 

De 30 de  maio a 2 de junho, foi realizada em 
Chestochowa a 11ª Convenção da Família Pau-
lina da Polônia. Neste ano, o tema do encontro 
foi dedicado à história das origens da Família 
Paulina. O conteúdo da convenção foi funda-
mentado no Abundantes Divitiae do pe. Tia-
go Alberione: “Ele teve alguns momentos de 
maior graça, que determinaram a vocação e a 
missão particular” (AD 7). 

Participaram da convenção numerosos mem-
bros das Congregações e dos Institutos agrega-
dos da Família Paulina: Sociedade São Paulo, 
Filhas de São Paulo, Pias Discípulas do Divino 
Mestre, Apostolinas, Anunciatinas, Instituto 
Sagrada Família e Cooperadores Paulinos. 
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UMA jANELA SOBRE A IGREjA 
o gaúcho: Tradição, arTe e Fé    

A exposição “o Gaúcho, tradição, arte e fé”, 
pela primeira vez no Vaticano e na Itália, vi-
sitável até o dia 16 de junho, é uma home-
nagem ao Papa Francisco, apresentando o 
grande patrimônio artístico que caracterizou 
e caracteriza a história do povo argentino. 
Na resenha é possível apreciar o elemento 
exótico, a cultura e as tradições que aflo-
ram daquela imensa planície, originaria-
mente habitada pelos aborigenes: o pampa, 
aquele deserto cujos segredos eram perce-
bidos e guardados por aqueles amantes da 
liberdade, combinada com a justiça, cortês 
e hospitaleira com todos, chamado gaúcho. 
A exposição constituída de outras 200 obras 
entre pinturas, impressos, fotos antigas e 
artísticas, documentos históricos, exemplos 
da medalhistica argentina etc. Tida também 
como a chegada dos colonizadores, o desen-
volvimento e a arte da ourivesaria, na qual 
foram empregadas técnicas refinadas para a 
realização dos objetos litúrgicos e objetos de 
uso doméstico e para enriquecer a ornamen-
tação solene e o acabamento da encilharia.

a Nova aPP missio da agêNcia Fides 
As notícias da agência 
Fides estão disponíveis 
em oito línguas e tam-
bém numa “App” para 
smartphone chamada 
“Missio”, que pode ser 
descarregada gratuita-
mente. A App “Missio” 
contém as notícias pu-

blicadas no site “news.va”, fotos, filmagens 
e homilias do Papa, as notícias  da Igreja que 
no mundo são transmitidas em oito línguas 
pela Agência Fides. No primeiro dia de vida 
a App foi descarregada por 1.140 pessoas de 
países diferentes. “Nossa finalidade é ajudar 
as pessoas a olhar o mundo com olhar de fé; 
assim explicou o padre Andrew Small, rea-
lizador da aplicação que pode ser descarre-
gada gratuitamente nos iTunes App Store e 
no Google Play. Está disponível em oito lín-
guas: inglês, espanhol, italiano, alemão, fran-
cês, português, chinês e árabe.

dia muNdial de oração das igreJas 
crisTãs Pela Paz

Em 11 de maio de 2013 aconteceu o Dia mun-
dial de oração das Igrejas cristãs pela paz, na Síria. 
Foi a primeira vez que todas as comunidades 
cristãs presentes no País, massacrado pela 
guerra, se mobilizaram para rezar juntas por 
quatro intenções: o retorno da paz, a liber-
tação de todos os sequestrados, o sustento 
para as crianças traumatizadas pela guerra 
e a ajuda humanitária para os fugitivos. O 
Dia foi batizado com o nome de “a oração do 
coração partido” e a ele aderiram Igrejas de 
diversas denominações. Segundo os promo-
tores, o evento tinha também o objetivo de 
sensibilizar a opinião pública sobre um con-
flito já fora de controle em um país no qual 
sunitas, xiitas, cristãos e drusos sempre vive-
ram juntos. Uma convivência que dura mais 
de 13 séculos, na Síria, país onde surgiram as 
primeiras comunidades cristãs. 

em misaNo adriáTico, escola Para 
TraduTores da BíBlia

Estudiosos de todo o mundo reuniram-se no 
mês de maio em Misano Adriático (Rimini/
Itália) para formar uma nova geração de tra-
dutores da Bíblia. Mais ou menos 40 especia-
listas estiveram presentes na Fundação Uni-
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versitária San Pelegrino, para participar dos 
trabalhos da Nida School of Bible Traslation, 
escola internacional do Nida Institute. Doze 
professores vindos dos Estados Unidos tive-
ram aulas com vinte tradutores especializa-
dos de diversos países e de diferentes pro-
fissões religiosas. 

UMA jANELA SOBRE O MUNDO
iraNiaNo como guia da Federação 
Para os direiTos humaNos

Karim Lahidji, que já era presidente da Liga 
iraniana para os direitos humanos, foi no-
meado presidente da Federação internacio-
nal para os direitos humanos (Fidh) no final 
do congresso geral das 164 organizações 
nacionais reunidas em Instambul. Substi-
tui para os próximos três anos à tunisina   
Souhayr Belhassen. Já presidente da Liga ira-
niana e vice-presidente da Fidh, Lahidjii vive 
no exílio, em Paris desde 1982, três anos após 
a revolução islâmica que levou o Ayatollah 
Khomeini ao poder, em Teheran.

Prêmio iNTerNacioNal  
ecoNomia e sociedade

O prêmio da primei-
ra edição do Concurso 
internacional Economia 
e Sociedade  foi con-
ferido “ex aequo” às 

obras: Ciudadania, migraciones y religion. Un 
diálogo ético desde la fe cristiana do Professor 
Julio Luis Martínez Martínez, S.J. e ao volu-

me L’economia del bene comune, do Professor 
Stefano Zamagni. O prêmio “Economia e so-
ciedade” é promovido pela Fundação “Cen-
tesimus Annus Pro Pontifice” para divulgar 
o conhecimento da Doutrina Social da Igreja 
Católica. 

UMA jANELA  
SOBRE A COMUNICAÇÃO
um  Programa religioso  
é um Programa Para Todos   

Um programa religio-
so é dirigido somente a 
quem crê? É pensado, 
escrito, trabalhado so-
mente para a pequena 
horta  dos fieis? A per-
gunta é importante. No 
tempo dos milhares de 
canais, quando existe 

a TV para a caça, para a pesca, para tênis, 
para música de rock, será que também a fé 
arrisca tornar-se uma cota do mercado  que 
pode ser interceptada? E colocar num recin-
to fechado? Aquele dos apaixonados por um 
gênero? Mas, a fé é um gênero? Como i gialli 
o fantasia?
Não, não é isso. Não é um hobby, nem uma 
paixão individual para cultivar com outros 
apaixonados. Não se pode imaginar um pro-
duto que fala sobre a fé, como se fosse um 
dos tantos segmentos do mercado para agre-
dir com cinismo.
Os meios de comunicação são, pelo contrá-
rio, instrumentos para serem usados para 
alcançar maior número de pessoas, aquelas 
que, como ensinava Alberione, vivem nas 
periferias da existência (uma expressão do 
Papa Francisco que o Primeiro Mestre teria 
amado muito). «Para onde vai esta humani-
dade?», escrevia Padre Alberione. «Onde ca-
minha, como caminha, para que meta cami-
nha esta humanidade que sempre se renova 
sobre a face da terra?». Atentos a essa huma-
nidade fazemos parte também nós, para que 
nas periferias existenciais, com resolução, 
cheguemos todos. É aquela humanidade que 
logo pela manhã pelas estradas, indo para 
o trabalho. Fazemos parte do afã de quem 
nunca tem tempo, de quem vive com pres-
sa e superficialidade e arrisca envelhecer 
sem dar-se conta do ponto de vista de Deus, 
aquele ângulo do visual amoroso e terno no 
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qual somos observados por Ele em cada mo-
mento da nossa vida.
Quando comecei trabalhar num programa 
religioso, logo me dei conta de que não po-
dia trabalhar num gueto: devia permanecer 
aberto. Antes, precisamos abrí-lo ainda mais. 
Não era apenas deixar a porta aberta, mas 
demolir o muro e viver com o rosto na estra-
da. Por que? Porque um programa que fala 
de fé, como eu o vejo, é o único programa 
que pode falar a todos. É o verdadeiro ser-
viço público. Não é preciso crer para colocar-
se algumas perguntas de bom senso: você 
as tem só no respirar. São aquelas pergun-
tas que tocam no sentido da vida: como se 
cresce? Como se envelhece? Como crescem 
os filhos? Por que ter filhos? E por que não 
nascem as crianças? A vocação, o futuro, que 
farei? Os erros, a esperança, a doença, a ale-
gria, a morte, a riqueza a pobreza, a justiça. 
Nós não damos respostas como um manual 
de vida, indicamos com as experiências, as 
histórias, as palavras dos santos, com o en-
sinamento do Papa, uma prospectiva que 
é Deus. Quem fala daqueles temas hoje?  
Ainda que de modo laico e sem citar Deus? 
Ninguém. A verdadeira vida está anestesia-
da sobre os multi mídia. Dizem-me: «Mas se 
falais de Deus, dais uma conotação ao vosso 
discurso que vos isola». E esse discurso nos 
faltaria, respondo. Não se pode dar uma res-
posta sem indicar uma meta. Se permaneces 
no “vago” não respondes a ninguém. 
De fato quem acredita que escuta para me-
lhor compreender? Quem não acredita para 
encontrar um confronto. E então, um progra-

ma religioso é um terreno fecundo de encon-
tro. Não é a meia hora de catecismo. Não é 
o orgulho de uma minoria e nem mesmo a 
ditadura de uma maioria.
Todavia, porém é comunicação e tem suas 
regras. A popularidade é uma destas: não 
devemos temer de ser populares, de falar a 
todos, de usar as linguagens da cultura po-
pular. Se Jesus usava as parábolas, nós não 
podemos refugiar-nos nos intelectualismos, 
como muitas vezes vimos fazer. 
Outra rega é dimensão industrial,  que sig-
nifica “format”, grandes tiragens, escolhas 
globais, grandes investimentos, “crosme-
dialidade”. Ligando tudo está uma espiri-
tualidade da comunicação, que falta e que 
só encontramos aprofundando Padre Albe-
rione. Espiritualidade e cultura de imprensa 
da comunicação, com suas intuições o Bem-
-aventurado Fundador da Família Paulina 
continua a preceder-nos.

     Rosario Carello   

dia muNdial Pela liBerdade de imPreNsa 

Foi celebrado, em  3 
de maio, o Dia mun-
dial pela liberdade de 
imprensa promovi-
do pela Unesco. O 
Secretário geral das 
Nações Unidas, Ban 

Ki-moon, e o diretor geral da Unesco, Irina 
Bokova, lembraram, em uma mensagem, 
que muitos jornalistas, ainda hoje, sofrem 
“intimidações, ameaças e violência ”, em um 
“clima de impunidade” persistente. Davide 
Maggiore, vice-presidente para a Itália da 
entidade Repórter Sem Fronteiras, afirmou: 
«Com as últimas guerras, pelo menos nos 
últimos 20 anos, estamos assistindo a um 
mecanismo novo. Para os jornalistas é sem-
pre mais difícil dirigir-se às linhas de frente 
da guerra, porquanto o risco de sequestro e 
também de morte é elevadíssimo. Esse fato 
faz com que as informações cheguem através 
de novos canais, como o social network: in-
formações que, dificilmente, são verificáveis. 
Portanto, a exigência de que os jornalistas 
se dirijam a esses postos aumentou, hoje em 
dia, consideravelmente. Não se deve jamais 
abandonar a vontade de dirigir-se lá, onde 
os fatos acontecem. Não há jornalismo se não 
existe investigação sobre a realidade e o con-
tato direto com essa mesma realidade».
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iTália: o maio dos livros

Com o objetivo 
de sublinhar o 
valor social da 
leitura como 
elemento chave 
do crescimento 
pessoal, cultural 
e civil, pelo ter-
ceiro ano conse-
cutivo retorna 

O maio dos livros, a campanha nacional pro-
movida pelo Centro para o livro e a leitura 
do Ministério para os Bens e as Atividades 
Culturais em colaboração com a Associação 
Italiana de Editores, o apoio do presidente 
da República e o patrocínio da Comissão Na-
cional Italiana para a UNESCO. 
A edição 2013 confirma alguns dos elemen-
tos principais que foram determinantes para 
o sucesso dos dois primeiros anos da cam-
panha: o empenho em levar os livros fora do 
seu contexto habitual (conquistando escolas, 
grupos, parques, associações culturais, ho-
spitais, agências dos correios, trens…), com a 
finalidade de envolver também aqueles que 
ainda não descobriram o prazer da leitura, 
com particular atenção aos setores funda-
mentais para a atualização cultural, social  e 
generacional do país, como a Web, a escola e 
os jovens. 

mais celulares que seres humaNos

Uma pesquisa da International Telecoms 
Union, uma agência das Nações Unidas, re-
vela que em 2014 o número dos contratos 
de telefonia móvel superará a marca de 7 
bilhões e 100 milhões, que é a população do 
nosso planeta.

Atualmente, os contratos dos celulares são 6 
bilhões e 800 milhões, mas continuam a cres-
cer em ritmo acelerado. A região com maior 
penetração de celulares é a da ex-União So-
viética, com 1,7 celular para cada habitante. 
A África é a que menos possui celulares, com 
63 contratos telefônicos para cada 100 habi-
tantes, mas também ali o crescimento é con-
stante.  
A pesquisa revela, também, que 2 bilhões e 
700 milhões de pessoas, quase 40 por cento 
da população terrestre, tem conexão com 
a Internet. «Isto, porém, significa que dois 
terços da população mundial ainda estão 
fora da web, portanto, fora da revolução di-
gital que está transformando a terra », afirma 
Hamadoun Toure, presidente da Internatio-
nal Telecoms Union. 

FesTival de  liTeraTuras 
I had a dream… Histórias de sonhos que se 
tornaram realidade  

Já completa 12 anos o Festival internacional 
de Roma “Literaturas”, junto à  basílica de 
Massenzio, desde junho de 2013. Um calen-
dário de dez noites ao redor do tema I had 
a dream … Histórias de sonhos que se torna-
ram realidade, no ano do 50º aniversário do 
inesquecível discurso “I have a dream” de 
Martin Luther King a Lincoln Memorial de 
Washington. 
Uma homenagem a Martin Luther King e, 
ao mesmo tempo, uma homenagem à vida, 
aquela contada pelas crônicas, feita de anti-
conformismos e de coragem. Junto à voz dos 
escritores que proporão textos inéditos nos 
quais estão contidos seu sonho de humani-
dade e de civilização, para introduzir as tar-
des, haverá também contos de histórias, ex-
periências, sobretudo de jovens: sonhos que 
se «tornaram realidade», como diz o próprio 
título do Festival. Tudo acompanhado com 
música ao vivo, vídeos e fotos. 
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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

FILHAS DE SÃO PAULO
Ir. M. Flaminia Pietrina Demontis,de 91 anos  - 17.04.2013 Albano, Itália
Ir. Maria Grazia Francesca Ivy K. Vaz, de 78 anos - 25.04.2013 Mumbai, Índia 
Ir. M. Christina Elisabeth Schreil,de 79 anos  - 06.05.2013 Albano, Itália
Ir. M. Assunta Rosa Incardona,de 90 anos  - 11.05.2013 Albano, Itália

GENITORES DAS IRMÃS 
Ir. Mary Magdalene Lazarus (Pai Lazarus) da comunidade de Shillong, Índia
Ir. Arul Mary Susai (Pai Muthu) da comunidade de Trichy, Índia
Ir. Daiane Aparecida Abreu Dias (Pai José) da comunidade de Goiânia, Brasil
Ir. Odile Ratiasoa (Pai Noel) dela comunidade de Antananarivo, Madagascar
Ir. Nema Sun (Mãe Hermenegila) dela comunidade de Bacolod, Filipinas
Ir. Anne Joan Flanagan (Mãe Winifred) da comunidade de Chicago,Estados Unidos
Ir. Maria teresa Gajardo Rodriguez (Mãe Maria) da comunidade de Santiago, Chile
Ir. Cristina Seung Hyun Ko (Pai Byong Hun Antonio) da comunidade de Seul-Miari, Coréia
Ir. Gemma Ae Jeong Shim (Mãe Shin Ja Anadasia) da comunidade de Seul-Miari, Coréia
Ir. Emma Umurerwa (Mãe Nyina Adele) da comunidade de Abdijan, Costa do Marfim
Ir. Mary Jerome Conner (Mãe Paula) da comunidade de Staten Island, NY, Estados Unidos
Ir. Renata e Ir. Bruna Bottin (Pai Lino) das comunitades de Treviso e Roma DM, Itália
Ir. Mari Michelina Yu Kyong (Pai Yang Paolo) da comunidade de Seoul-Miari, Coréia
Ir. Praxidis Walumbe (Pai Ignatius) da comunidade de Nairóbi, Kenya

FAMíLIA PAULINAA
Fr Mathew Kadikattu ssp, de 58  anos - 18.05.2013 Mumbai, India
Ir. Loredana Agnese De Paoli sjbp, de 71 anos  - 20.05.2013 Albano Lacial, Itália 
Ir. M. Inês Tereza Marcondes pddm, de 66 anos  - 27.05.2013 São Paulo, Brasil
Ir. Eugenia Anna Maria Milan sjbp, de 81 anos -  30.05.2013 Negrar, Itália 
Ir. M. Bartolomea Barbara Alì pddm, de 90 anos  - 31.05.2013 Palermo, Itália 
Ir. Luisa Maria Assunta Simion sjbp, de 82 anos  - 04.06.2013 Negrar, Itália
Fr Luciano Rosario Giaconia ssp, de 75 anos - 18.06.2013 Roma, Itália 
Ir. M. Piera - Oliva Marin pddm, de 87 anos - 18.06.2013 Cinisello Balsamo, Itália

ev
en

to
s 

e 
en

co
nt

ro
s


