
                            Ano X - n. 53
agosto-outubro  2017

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

sicom@paoline.org - www.paoline.org

           A mídia digital exige  
           o exercício da virtude,  
                       mais ainda, exige um esforço  
        de reflexão e um trabalho sobre si mesmo.

      Pier Cesare Rivoltella
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“Os jOvens sãO a janela pela 
qual O futurO entra nO 
mundO” (Papa Francisco)

Caríssimas irmãs, 
certamente todas sa-
bem que o Papa con-
vocou, pela primeira 
vez, o assim chamado 
“Sínodo dos jovens” 
para outubro 2018, no 

qual os Bispos tratarão o tema: “Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional”1. Será uma 
grande oportunidade para conhecer melhor o 
planeta jovem e escutar, com carinho e em-
patia, este mundo tão variegado e pluriforme. 

Os jovens estão no coração do Papa e 
da Igreja, e certamente estão no coração de 
nossa Congregação. As novas gerações res-
piram o ar deste tempo e podem favorecer, 
também entre nós, caminhos respondentes 
aos desafios atuais; podem nos trazer fres-
cor, entusiasmo, ideias novas, e caminhos 
inéditos e arriscados podem se abrir positiva-
mente. 

A valorização dos jovens e das jovens nos 
ajudará a olhar para frente, sair de nossas se-
guranças e lançar-nos em direção ao futuro, 
com os olhos e os ouvidos do coração bem 
abertos para acolher sua novidade de vida, 
sua imprevisibilidade, e as situações novas 
que a fantasia do Espírito contínua a criar. 

O Papa Francisco citou a Regra de São 
Bento que “recomendava aos abades que 
consultassem também os jovens antes de 
fazer uma escolha importante, pois, muitas 
vezes, é justamente ao mais jovem que o 
Senhor revela a melhor solução” (Cf. Carta 
do Papa Francisco aos jovens). 

A atenção especial dada aos jovens deve 
ser uma oportunidade para favorecer em 
nossas comunidades, o crescimento da “cul-
tura vocacional” que acolhe, com o coração 
aberto, preserva e transmite os valores da 
nossa vocação, promove frutuosas relações 
entre as gerações.

Os jovens e as jovens são o futuro da 
evangelização na Igreja e trazem em seus 
corações desejos, sonhos, projetos... O es-
pírito de comunhão nos ajude a promover 

1  Para maiores informações e acompanhamento da pre-
paração do Sínodo, foi criado um website – em diversas 
línguas – com o endereço: youth.synod2018.va

um diálogo criativo entre as gerações e cul-
turas diferentes que coexistem em muitas 
de nossas casas; a promover experiências 
comunitárias de amplos horizontes e fôlego 
universal; a crescer na capacidade de escu-
tar nossas diversidades. Entre nós há irmãs 
mais novas enfrentando com ardor a vida 
paulina; outras que ainda realizam serviços 
de responsabilidade comunitária e de apos-
tolado; outras que ainda vivem uma vida de 
sacrifícios para que a Palavra de Deus tenha 
asas e voe pelo mundo... Esta diversidade de 
tarefas e presenças é nossa maior riqueza.

Muitas vezes folheio, com particular emo-
ção, um álbum de fotos imaginárias que reú-
ne as mais belas fotos de nossas comunida-
des: rostos jovens, variadamente coloridos, 
rostos alegres e luminosos; rostos marcados 
por vezes pelo cansaço, velhice, doenças; 
uma verdadeira polifonia de vozes, um mo-
saico colorido que mostra a beleza do rosto 
da Igreja universal. Recordo uma frase de 
Pe. Alberione que me marcou muito no tem-
po de minha decisão vocacional:

 Aquele que tem ciência e capacidade de 
mente, força de vontade e riqueza de cora-
ção, 

 espírito de sacrifício e grande desejo de 
santidade,

 e grande sede de almas, venha com con-
fiança.

 No apostolado das edições poderá con-
sumar sua vida, mas sempre verá, à sua 
frente, que o caminho vai ficando mais lon-
go, mais amplo, mais bonito.

Que o Senhor nos dê os dons para per-
corrermos todas juntas, jovens e anciãs, o 
grande e belo caminho que terá sua comple-
ta realização no coração de Deus.

Ir. Anna Maria Parenzan

Ca
rís

sim
as

 ir
m

ãs
...



4

arGentIna
Coisas de todo dia em Braile

O centro para deficientes visuais (CENO-
VI) imprimiu, no sistema Braile, um método 
capaz de resolver os problemas de comuni-
cação das pessoas cegas, o livro As coisas 
de todos os dias, editado por Paulinas e es-
crito por Maria Rosa Jacobo, fsp. Um texto 
simples que propõe mensagens acessíveis 
a todos. É uma novidade que um livro ca-
tólico seja escrito no sistema Braile. É tam-
bém um passo importante para o apostolado 
paulino, que, entrando nesse sistema po-
derá oferecer a muitos deficientes visuais a 
possibilidade de ler, discernir e, por que não, 
de encontrar Deus. A autora fala aos leitores: 
“Quando passares pelas páginas deste livro 
te darás conta que não há uma ordem... o 
que eu desejo e ajudar-te a descobrir Deus... 
nas coisas de todo dia”. 

BOlÍvIa 
Nascemos da Palavra

Encorajada por este elemento vital de nos-
so carisma, as Paulinas realizaram um Curso 
bíblico para catequistas da paróquia de Santo 
Antonio, na periferia da cidade de La Paz.

Participaram dos encontros muitos cate-
quistas, adultos e jovens desejosos de co-
nhecer, em profundidade, a Palavra de Deus 
para depois transmiti-la no serviço pastoral. 
O curso foi concluído com a celebração eu-
carística, presidida por Dom Jorge Saldías, 
Bispo auxiliar de La Paz, que entregou a 
cada participante um atestado de reconhe-
cimento.

O empenho bíblico das Filhas de São 
Paulo de La Paz continua também com um 
curso sistemático com o tema: O povo da Bí-
blia narra suas origens. Todos os meses, os 
participantes encontram-se como comunida-
de a caminho nas estradas da Bíblia. 

COnGO
dia da BíBlia

“Daqui quero iluminar...” as palavras de 
Jesus dirigidas a Pe. Alberione e o convite 
do Papa Francisco para celebrar o Dia da 
Bíblia criaram asas nas irmãs do Congo que 
se empenharam em organizar diversos en-
contros nas paróquias de Kinsahsa para mo-
tivar a leitura da Palavra de Deus e ensinar 
a interiorizá-la com a Lectio Divina. Todas as 
celebrações foram precedidas pela procis-
são e entronização da Bíblia, acolhida com 
cantos e gritos de alegria conforme a tradi-
cional cultura africana.

Os párocos e os animadores continua-
rão a sensibilização nas famílias e a prática 
da Lectio Divina.  Acompanhamos a missão 
com a oração na certeza que o Espírito San-
to continuará sua obra de transformação e 
santificação no coração das pessoas encon-
tradas. 
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COreIa
a mulher assoCiada ao zelo saCerdotal 
em líNgua coreaNa 

As Filhas de São 
Paulo da Coreia 
publicam a tra-
dução do livro A 
mulher associada 
ao zelo sacerdo-
tal. Este esforço 
demonstra seu 
amor e a dedica-

ção pela leitura dos textos do Fundador. A 
importância deste escrito é afirmada pelo 
próprio Pe. Alberione: “Também vocês vie-
ram ao mundo para pregar a verdade... An-
tes de vocês fazerem a profissão eu já ha-
via escrito no livro A mulher associada ao 
zelo sacerdotal o que vocês deveriam fazer, 
isto é, estarem associadas ao sacerdote na 
evangelização...” (cf. Alberione, Spiegazione 
delle Costituzioni, p. 262 e p. 25).  

ItÁlIa 
assemBleia aNual das suPerioras  
de comuNidade

Realizou-se em Ariccia a Assembleia 
anual das superioras de comunidade com o 
tema: Comunidade, lugar da Palavra parti-
lhada e do amor recíproco. O encontro foi 
ocasião para refletir sobre aspectos de nos-
sa vida comunitária e apostólica; evidenciar 
alguns problemas e pontos de força e atuali-
zar a programação de Província. 

A interessante palestra do Pe. Bruno Se-
condin, o.carm, sobre Autoridade a serviço 
da comunhão evangélica a partir da expe-
riência de Paulo e Barnabé (At 11,23), pro-
duziu sugestões que são pontos de luz para 
incentivar a comunhão e a fraternidade no 
interno de nossas comunidades, como:

–  O cultivo da qualidade da própria identi-
dade cristã;

–  A valorização dos talentos novos;
–  O incentivo do empenho da qualidade na 

comunidade;
–  A confiança nas iniciativas da periferia;
–  A motivação para experimentar a força do 

estar “juntas”.

No final da Assembleia houve um diálogo 
com o Governo provincial sobre problemas 
e situações emergentes para buscar juntas 
as respostas adequadas para nossos dias. 

Gana
coNtriBuir Na formação  
dos futuros sacerdotes  

De Kumasi, segunda maior cidade de 
Gana denominada the Garden City [Cida-
de Jardim], graças às numerosas espécies 
de flores e plantas que crescem na região, 
as Filhas de São Paulo, pequena e nova 
fundação africana, escrevem: «Visitamos o 
seminário maior de São Gregório com uma 
exposição de livros e hoje retornamos para 
possibilitar a todos os seminaristas escolhe-
rem os livros que precisam. Foi maravilhoso! 
O Reitor estava feliz e valorizou nossa pre-
sença. 

Nós também ficamos contentes por po-
der encontrar muitos seminaristas com o 
nosso apostolado, conscientes que estamos 
colaborando na formação de futuros sacer-
dotes. Em Gana, a presença Paulina é muito 
necessária e agradecemos ao Senhor que 
agora já podemos chegar a muitas pessoas, 
não obstante a nossa ainda pequena pre-
sença». 
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Às estas irmãs asseguramos nosso afeto 
e nossa oração para que o pequeno grão de 
mostarda semeado possa germinar e tornar-
se a maior de todas as plantas do maravilho-
so jardim de Kumasi. 

ÍndIa
música e daNça Na educação

O setor musical de Paulinas, em colabo-
ração com uma equipe de expertos, organi-
zou duas sessões de formação sobre o uso 
da música e da dança na educação escolar. 

Os participantes valorizaram a proposta 
e expressaram o desejo de continuá-la para 
aprender melhor o itinerário educativo e pro-
pô-lo aos seus alunos.

A comunidade de Mumbai, irmãs e jovens 
em formação, colaboraram generosamente 
na realização do evento. 

Foi organizada uma exposição de livros 
e audiovisuais sobre os assuntos tratados. 
Nessa ocasião, Paulinas apresentou também 
sua nova produção de E-books e E-music. 

alemanHa 
feira do livro em fraNkfurt 2017

Paulinas de todo mundo esteve presente 
na mais importante Feira do livro do mundo: 
a Frankfurter Buchmesse. Num contexto in-
ternacional, que de 10 a 15 de outubro, aco-
lheu quase 8.000 editoras, de mais de 100 
países e também tradutores, escritores, im-
pressores e especialistas em mídia. Houve 
dezenas de encontros e eventos. A França, 
convidado de honra para esta edição, inau-
gurou a feira com seu presidente, Emmanuel 
Macron, juntamente com a chanceler alemã 
Angela Merkel.

Este evento é uma oportunidade signifi-
cativa para a troca de direitos e muitos são 
os editores interessados nas produções 
Paulinas. 

A Feira de Frankfurt é a expressão de 
uma evolução inimaginável. Ao conhecer a 
história que remonta a 1400, quando Johan-
nes Gutenberg inventou a impressão com 
letras móveis, quem poderia pensar que  ela 
iria revolucionar o mundo do livro? Nos ú

ltimos anos a Feira tem dado sempre 
muito espaço à realidade multimedial e de 
2016 também à realidade virtual. 

taIWan 
the 28th goldeN melody awards

No 28° Golden Melody Awards, concurso 
de música e cultura tradicional, venceu o prê-
mio do melhor Album religioso com o CD God 
of the Mountain, produzido por Paulinas da 
delegação East Asia. O CD traz uma coletâ-
nea de música instrumental (flauta, guitarra, 
piano, tamburi) com recitações, cantos, hinos 
e orações da igreja aborígine taiwanesa. 

Uma composição musical que testemu-
nha o encontro da música tradicional com a 
moderna e celebra a beleza da língua aborí-
gine taiwanesa, da cultura e da música cató-
lica. É a terceira vez que Paulinas recebem 
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uma menção honrosa nesta categoria, mas 
é a primeira vez que vencem o prêmio. Con-
gratulações à Delegação de East Asia. 

COlÔmBIa
missão Paroquial em  
são viceNte de caguàN

As Filhas de São Paulo da Província Co-
lômbia-Equador, juntamente com uma Anun-
ciatina e os Cooperadores Paulinos, no seu 
Centenário de fundação, realizaram uma 
missão paroquial em São Vicente de Ca-
guàn, no contexto das festas da padroeira, 
Nossa Senhora das Mercês.  

Durante a missão foram transmitidos, 
ao vivo, na Rádio comunitária do Vicariato 
Ecos de Caguàn, cinco programas radio-
fônicos sobre o tema da reconciliação em 

conformidade com a proposta da Conferên-
cia Episcopal Colombiana, que convida a 
aprofundar experiências de perdão e recon-
ciliação. Uma hora de evangelização “veloz” 
que, através da rádio, deu a possibilidade 
de chegar a mais pessoas, especialmente 
da zona rural. 

ItÁlIa 
2º semiNário iNterNacioNal dos  

editoriais PauliNos

Realizou-se em Ariccia, de 16 a 21 de 
outubro 2017, o 2º Seminário Inter-

nacional dos Editoriais Paulinos (SIEP). 
Participaram cerca de 60 paulinos pro-
venientes das várias Circunscrições: 
todos os Diretores gerais de apostolado 
e todos os Diretores editoriais. Para en-
riquecer a reflexão e o aprofundamento 
da identidade da missão, foram convi-
dados alguns membros da Família Pau-
lina, envolvidos na área editorial. 

Desde a primeira Convenção SIEP, 
em 1988, passaram-se quase trinta 
anos. Enquanto isso o mundo mudou 

e o apostolado paulino sempre enfrentou 
novos desafios, afirmou o Superior geral, 
Pe. Valdir José de Castro na saudação de 
abertura. 

Nesses anos houve muito progresso, 
mas permanecem algumas questões fun-
damentais a serem respondidas: “Quem 
é o Editor paulino numa sociedade em 
constante transformação, principalmente 
com o advento das tecnologias digitais? 
Como se apresenta hoje a editoria paulina 
comparada a outras editoras, religiosas e 
leigas, numa realidade sempre mais com-
plexa, plural e dinâmica? A quem quere-
mos chegar? Como queremos chegar? 
Como organizar-nos para levar à frente 
nossa missão?, sem esquecer-nos que 
o mundo pode mudar, mas para nós con-
tinua o desafio de dar Jesus Mestre Ca-
minho, Verdade e Vida (dogma, moral e 
culto) aos homens e às mulheres, com 
todas as linguagens de comunicação dis-
poníveis”.

O objetivo das intervenções e discus-
sões durante o Seminário foi o de en-
contrar respostas a estas perguntas e 
aos novos desafios que se apresentam à 
missão paulina num contexto em contínua 
mudança.
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a “santIdade” pelO evanGelHO
aNtoNy mary yesumaNi, fsP

A tese de Ir. Antony Mary 
Yesumani (Mumbai, India) 
para a licença em Teo-
logia Bíblica, na Univer-
sidade San Tommaso 
all’Angelicum, em Roma, 
apresenta-se como um 
estudo teologal da Santi-
dade,  com particular re-
ferência a São Paulo aos 

Romanos 1,1-7. O tema é desenvolvido em 
três capítulos. 

No primeiro analisa o termo santidade no 
Antigo Testamento, quando Deus convida 
à santidade com as palavras: “Sede santos 
porque eu sou santo”, e estabelece um pacto 
com o povo que escolhe para si a fim de que 
se dedique a Ele (Cf. Lv 11,45; Ex 19).

No segundo capítulo o estudo centra-se 
no Novo Testamento, em especial nas Cartas 
Paulinas. O espírito de santidade refere-se a 
Cristo, salvação e modelo para todos, chama-
dos a ser santos. Paulo, escolhido por Deus 
e separado para o Evangelho, sente-se obri-
gado a percorrer as estradas do mundo para 
compartilhar a santidade de Cristo.

No terceiro capítulo tenta uma análise exe-
gética de Romanos 1,1-7. Paulo evidencia a 
iniciativa gratuita e eficaz de Deus para a sal-
vação e o ser enviado para levar o Evangelho 
a todos. Ressalta, portanto que a santidade 
não é um fato puramente pessoal, mas impli-
ca o compromisso missionário que se ocupa 
não só da própria salvação, mas também da 
dos outros.  

anÁlIse dO desenvOlvImentO 
HumanO, nO slum deep sea, 
parklands
BerNadette lutaaya Nakaggwa, fsP

O projeto de conclusão 
em Ciências do desen-
volvimento humano, que 
Ir. Bernadetta Lutaaya 
Nakaggwa elaborou no 
Tangaza University Colle-
ge de Nairobi, exigiu pes-
quisa de campo, refle-
xão e estudo para a 

interpretação dos  dados, a visão e as pros-
pectivas de solução para o futuro. Tudo foi 

orientado em vista da missão paulina das Fi-
lhas de São Paulo, chamadas a evangelizar e 
ajudar no desenvolvimento de cada pessoa, 
em todas as situações e mesmo nos ambien-
tes mais difíceis como no da área das favelas. 

O projeto tem cinco capítulos: 
1. Contexto e a apresentação do projeto;
2. Literatura sobre o projeto; 
3. Análise dos dados obtidos; 
4. Reflexão teológica; 
5. Esperanças e projetos para o futuro. 
O trabalho termina com sugestões práti-

cas para uma programação editorial pensada 
e desenvolvida em colaboração com os pro-
fessores e agentes de pastoral que atuam na 
grande área de favelas em Nairobi.    

espIrItualIdade paulIna  
e Os meIOs de COmunICaçãO 
sOCIal nO séCulO XX
cecília okwor amarachi, fsP

Neste trabalho elabo-
rado para a obtenção 
do Diploma de Espiri-
tualidade na Tangaza 
University College de 
Nairobi, no Kenia, Ir. 
Cecília destaca a im-
portância de integrar os 
novos meios de comu-
nicação à espiritualida-

de paulina.
Organizado em três partes:
Questionários e entrevistas com irmãs 

paulinas, a fim de compreender os aspectos 
positivos e negativos dos novos meios e o 
seu impacto na vida espiritual e comunitária.

Resultado da pesquisa e considerações 
pessoais sobre a integração dos novos 
meios na vida e na missão de uma paulina.

Palavra da Igreja sobre o uso destes no-
vos meios na evangelização.

Interessantes são as recomendações 
que Ir. Cecília dirige às Paulinas e à vida re-
ligiosa em geral:
– Inserir no programa de formação o estudo 

dos meios de comunicação para uma ade-
quada preparação à missão.

– Cultivar a disciplina pessoal para favorecer 
a interiorização e a vida comum.

– Ajudar as formadoras e as superioras das 
comunidades, apoiando-as neste campo. 
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jerusalém: a palavra perdIda  
e reenCOntrada

Depois de atravessar as estradas de Na-
zaré na verdejante e fresca Galileia, e 

de Ain Karem e Belém na empoeirada Ju-
deia, a viagem da Palavra para em Jerusa-
lém (em hebraico: Yerûšälaºim significa “ci-
dade da paz” e em árabe al-Quds “Cidade 
santa”. 

A vista melhor da Cidade santa, seja do 
ponto espacial como do espiritual, é a do 
Monte das Oliveiras, separado de Jerusalém 
pelo Vale do Cedron. O Cedron, que dá o 
nome ao vale homônimo, é um rio da Pa-
lestina que desemboca no mar Morto e no 
Novo Testamento é lembrado somente pelo 
evangelista João: “Jesus saiu com seus dis-
cípulos para o outro lado da torrente do Ce-
dron  (em hebraico  Qidrôn, do verbo qādar 
que significa ser turvo, escuro) onde havia 
um jardim, no qual entrou com seus discí-
pulos” (Jo 18,1). Entre Jerusalém e o Monte 
das Oliveiras há, portanto, um vale escuro 
que se deve passar... 

Quem sabe quantas vezes Maria e José 
levaram Jesus a Jerusalém!

Lucas anota com precisão “Os seus pais 
iam todos os anos a Jerusalém para a fes-
ta da Páscoa” (Lc 2, 41). Como peregrinos 
certamente experimentaram a beleza de en-
trar na Cidade santa com o nome de Deus 
nos lábios: “Ó Jerusalém, nossos pés estão 
parados em teus portões! Segundo a norma 
de Israel, para lá subiram as tribos do Senhor 
a fim de agradecer ao nome do Senhor” (Sl 
122, 2-4). No entanto, justamente em Jerusa-
lém a palavra de Deus se torna incompreensí-

vel, indecifrável, cortante, ambígua, obscura. 
Aquela jovem mulher de Israel, que sem-

pre conservou no coração todos os frag-
mentos de uma vida habitada pelo Mistério, 
é literalmente jogada no vale tenebroso da 
angústia. Após um dia de viagem com a ca-
ravana que iria levá-los para a Galileia, a 
alegria da Páscoa torna-se uma busca de-
sesperada: «Onde está Jesus!». Jesus não 
está entre os parentes, nem entre os conhe-
cidos. 

A busca, a ausência, a crise: uma ruptu-
ra existencial. As coisas mudaram: as tradi-
ções não se sustentam mais, Jesus cresceu 
e livremente decidiu ficar em Jerusalém sem 
dar qualquer explicação; é chegada a hora 
de deixar a família e confrontar-se com os 
mestres da Torah. Mas para Maria e José, 
no entanto, chegou a hora de ir além do co-
nhecido. Retornam a Jerusalém com o cora-
ção dilacerado e confuso: “Onde está?”

A  resposta do reencontro é desconcer-
tante: “Por que me procuráveis?” 

A realidade não é mais a mesma: Jesus 
escolheu caminhar sozinho na trilha do Deus 
de Israel, confrontar-se com os sábios do 
Templo com liberdade e autonomia; Maria 
e José  são tomados  pelo peso da preocu-
pação, da angústia e inquietação. Haviam 
perdido Jesus e agora o reencontraram: mas 
algo transformou o sentido da realidade, que 
agora se revela com um sentido completa-
mente novo, mesmo se aparentemente tudo 
continua como antes. Todos juntos voltam 
a Nazaré, mas desta vez como os magos, 
vão por outro caminho, não tanto geográfico, 
mas especialmente humano e espiritual: o 
caminho de Deus.

Francesca Pratillo, fsp
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um sIm que me aCOmpanHa 

Desde 1948, quando 
cheguei em Roma, 

jovem aspirante, o seu 
sim me acompanha. 
Recebeu-me com seu 
sorriso e abraço. Vivi 
na comunidade roma-
na nos anos em que a 
Primeira Mestra esteve 
sempre conosco: na 
capela, na mesa, nos 

“serviços vários”. Terminados os quais, cada 
uma ia ao seu trabalho/apostolado: cozinha, 
lavanderia, tipografia, legatória, estudo, au-
las, horta, etc. Ela, juntando as mãos, com 
seu característico gesto de humildade, sim-
ples e sorridente dizia: “Agora vou fazer a 
superiora geral”. E retirava-se no seu escri-
tório para acolher e escutar quem a procu-
rasse  para qualquer necessidade, e atender 
a correspondência que chegava das casas 
do exterior, o grande horizonte de sua alma 
missionária.

Desfrutei muitos anos de sua presença 
boa, empenhada, ligeira, essencial, digna. 
Irradiava fé, confiança, serenidade de vida. 
Era fácil encontrá-la, cumprimentá-la, cami-
nhar ao seu lado, sem qualquer sujeição. Ela 
era uma de nós, era como nós, não somente 
no hábito. Estar ao seu lado na oração ou 
nas recreações era algo habitual, normal. 
Ela era a Primeira Mestra! Humilde e pobre. 
A esta mulher, que ainda sinto próxima, eu 
devo minha espiritualidade, cultura e mis-
são. 

Em relação a minha pessoa ela disse um 
NÃO ao meu avô paterno, de 90 anos, quan-
do veio a Roma para minha vestição. Ele 
queria levar-me para casa, garantindo tam-
bém que me traria de volta. Ela disse NÃO 
ao meu patriarca talvez porque temesse 
“perder-me”. Lembro as sábias conferências 
que, todas as manhãs, fazia na comunidade 
romana, num salão onde estava escrito: “Um 
só coração e uma só alma”. Sempre clara 
e essencial. Como “mulher associada ao 
zelo sacerdotal” foi exemplar na oração e na 
união com Deus. Repetia frequentemente: 
“Eu só nada posso, com Deus posso tudo”. 
Traduzia em palavras simples e acessíveis 
o que São Paulo escreveu de si mesmo: 
“Tudo posso naquele que é minha força” (Fl 

4,13). Nós que vivemos com ela, lembramos 
com profunda alegria, cada gesto, palavra e 
passo; toda recolhida em Deus, toda para 
o apostolado, toda para suas Filhas. Nada 
para si. 

Lembramos seu profundo e límpido olhar, 
seus modos gentis, sua voz e sorriso, sua 
estatura e seu passo, suas atenções, reco-
lhimento espiritual, empenho apostólico e 
seus argumentos “para acima dos telhados”, 
sua ligeireza, serenidade, obediência. Dizia: 
“Se não podemos sempre estar na alegria, 
podemos sempre estar na paz”. 

Descrever detalhes e episódios de minha 
pessoa seria diminuir o amor da Primeira 
Mestra para comigo. Somente um aceno: 
vejo-a presente na minha vestição religiosa 
(25 de janeiro de 1950); revejo-a ajoelhada 
ao meu lado quando faço a profissão dos vo-
tos (19 de março de 1953); revejo seu último 
sorriso poucos dias antes de sua morte (5 de 
fevereiro de 1964). Este sorriso me acom-
panha como uma bênção materna. Eu sinto, 
vivo e agradeço à Primeira Mestra. Um lon-
go caminho, com ela no coração e na vida, 

iluminada pela sua palavra, edificada pelo 
seu exemplo. Ela disse: “Gostaria de ter mil 
vidas para o Evangelho”. Eu sou, pela graça, 
uma destas “mil vidas”, uma pequena parte 
abismada desta imensidão. Estou convenci-
da que agora, entre o nosso mundo e o pa-
raíso, estamos apenas separadas pela es-
pessura de uma folha. Louvor a Ti, Trindade 
santa. Louvor a Ti pela Mestra Tecla (Hino 
do Centenário). 

Myriam Nieddu, fsp
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52 anOs nO paquIstãO 

Logo após a Profissão Perpétua, em 1962, 
fui enviada à pequena comunidade de 

Ravena (Itália), formada por quatro irmãs.  
Trabalhava na Livraria e me sentia bem. 
Certo dia, recebi uma carta de Mestra Inácia 
Balla que, naquele tempo, era Superiora Ge-
ral. Comunicava-me que o Conselho havia 
decidido enviar-me ao Paquistão com outras 
irmãs; este era o grande desejo da Primeira 
Mestra  Tecla, que queria uma presença das 
Filhas de São Paulo naquela grande metró-
pole muçulmana. 

A finalidade era levar o Evangelho de 
Cristo aos povos da Ásia. Em sua carta, 
Mestra Inácia dizia-me de ficar uma semana 
com minha família e depois ir a Roma. Se-
gui a ordem com imensa alegria, agradecida 
por ter sido escolhida como missionária. Em 
Roma encontrei outras duas irmãs, Ir. Dona-
ta Bugnola e Ir. Docilia Pizarro, que estavam 
se preparando para ir ao Paquistão. Espera-
mos, durante muito tempo, o visto para en-
trar naquela nação. 

Não foi fácil conseguir o visto. Não per-
demos, porém, a esperança. Entretanto 
Mestra Inácia mandou-nos para as Filipinas. 
Após dois meses de espera em Manila, no 
dia 29 de Junho de 1965, Ir. Cleofe Zanoni, 
comunicou-nos  a maravilhosa notícia: final-
mente chegara o aviso através da Embaixa-
da paquistanesa sobre o visto. Rapidamente 
nos preparamos para ir para Karachi. Esta foi 
nossa primeira comunidade em terra muçul-
mana. Durante três meses ficamos hospe-
dadas com as irmãs da Cruz, enquanto pro-

curávamos um local para abrir uma livraria. 
Graças a Deus o encontramos e, em Junho 
de 1966, abrimos nossa livraria bem no co-
ração da cidade antiga, perto da Catedral. 
As atividades apostólicas nunca faltaram: li-
vraria, exposições nas escolas e paróquias, 
pastoral vocacional. Em Karachi ingressou 
um belo grupo de vocações paquistanesas.  
Dois anos depois chegaram da Itália mais 
três irmãs e Mestra Inácia veio visitar-nos. 
Constatou que éramos um bom grupo de 
irmãs, mas uma presença cristã exígua em 
Karachi. Por isso pensou na possibilidade 
de ter uma presença paulina na cidade de 
Lahore onde os católicos eram mais nume-
rosos e melhor organizados. 

Atualmente no Paquistão temos quatro 
comunidades: Karachi, Lahore, Rawalpindi e 
Multan (esta última aberta no ano passado).  
Durante 52 anos desempenhei minha mis-
são em Karachi e Lahore. 

Certamente nosso campo de apostola-
do, comparado ao de outras nações, resul-
ta mais difícil, mas, com alegria, podemos 
constatar que nossos católicos paquistane-
ses tem uma fé forte, amor à Bíblia e grande 
capacidade para suportar as injustiças que 
neste país são o modo ordinário do viver. 

No mês de maio de 2017, retornei a Roma 
e espero prosseguir, de outros modos,  mi-
nha atividade missionária. 

  Elisabetta Riboni, fsp
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desenvOlvImentO da vIrtude 
na sOCIedade dIGItal

A virtude é um dis-
positivo pessoal que 
Foucault teria chama-
do de “tecnologia do 
self”. Mas até mesmo 
o conceito “dispositivo” 
deve ser entendido na 
acepção atribuída pelo 
grande filósofo francês. 
Um dispositivo não é 
um engenho, uma fer-

ramenta, uma máquina eletrônica. Um dis-
positivo é um conjunto de técnicas, uma es-
tratégia, um sistema de escolhas. No caso 
da virtude, o objetivo da utilização destas 
técnicas e estratégia, é o gerenciamento de 
si mesmo.

A virtude, enquanto tecnologia do self, 
pode se revelar útil quando se pensa na mí-
dia digital, na sua divulgação social, e nos 
comportamentos que exige? A resposta é 
articulada. 

Em primeiro lugar, a mídia digital exige o 
exercício da virtude, mais ainda, exige um 
esforço de reflexão e um trabalho sobre si 
mesmo. Não nascemos capazes de interagir 
com ela, seu uso não é natural. 

Extraordinária pelas oportunidades que 
nos garante – em relação à sua capacidade 
de aumentar nossa experiência do mundo 
e dos outros – mas também a mídia digital 
apresenta riscos. Maximizar as oportuni-
dades e limitar os riscos é o espaço para o 
exercício a virtude.

Em segundo lugar, a virtude é um dis-
positivo praticável, humano, (no sentido de 
compartilhamento para além do seu credo ou 
confissão). Certamente, na cultura cristã, há 
virtudes como a fé que se colocam num outro 
horizonte, mas pelo menos as virtudes car-
deais – que herdamos da ética aristotélica – 
de certo modo são transversais: justiça, tem-
perança, prudência, fortaleza são as mesmas 
para qualquer um. O que quero dizer?

Estou falando sobre a distinção entre es-
paço público e espaço privado e sobre o 
aprender a não compartilhar no espaço públi-
co aquilo que é melhor que fique no espaço 
privado, um leigo e um crente podem certa-
mente concordar. E não só. A virtude não é 
um ponto de chegada, mas um caminho. Não 

somos sempre totalmente justos, mas apren-
demos a nos tornar justos em cada ato de 
julgamento. A virtude não é um estado, é um 
movimento, é algo a ser conquistado sempre 
de novo. Empenha a todos num constante tra-
balho sobre si mesmo, e não se pode nunca 
dizer que está finalizado, realizado. Não é de 
criança que se aprende a ser virtuoso, mas 
é algo que nos compromete sempre de novo 
até mesmo quando adultos.

Um último ponto merece ser desenvolvi-
do. Tornar-se virtuoso, em matéria de meios 
digitais, significa trabalhar sobre si mesmo. 
Hoje diríamos que é um problema de au-
toeficácia. Isto quer dizer que a questão da 
mídia digital não será resolvida através de 
regulamentos, proibições ou dispositivos de 
filtro e proteção, mas com a educação.

Educação consiste em criar as condi-
ções para que o sujeito possa fortalecer-se 
ou desenvolver a capacidade de controlar 
a si mesmo, gerenciar a si mesmo, defen-
der-se por si mesmo. Na Grécia esta era a 
função do mestre, na cultura cristã do di-
retor espiritual e em tempo da mídia digital 
este é o espaço do educador, dos pais e 
dos professores. Numa sociedade permea-
da pela mídia digital é difícil encontrar com-
portamentos de cidadania que não estejam 
em relação com estes educadores. 

É necessário criar as condições para que 
os comportamentos sejam corretos. Este é o 
espaço da Media Education entendida como 
suporte do desenvolvimento da consciência 
crítica e da responsabilidade da pessoa. É 
um trabalho de estímulo e de apoio ao com-
portamento virtuoso, cujo resultado leva a 
educação a encontrar e a redescobrir na ci-
dadania e no coração dela, a ética. 

                               Pier Cesare Rivoltella
                                                        Professor universitário 
                                      na Universidade Católica de Milão
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ItÁlIa
o domiNgo da Palavra

Atendendo ao convite 
do Papa Francisco, 

a Família Paulina e a 
Comunidade de Santo 

Egídio lançaram um dia dedicado às Escri-
turas, celebrado em 24 de setembro. Este 
dia é o domingo mais próximo ao dia 30 de 
setembro, em que se celebra a memória li-
túrgica de São Jerônimo, o grande Doutor e 
Padre da Igreja que traduziu a Sagrada Es-
critura para o latim, chamada Vulgata. 

A iniciativa concretiza um desejo expres-
so pelo Papa Francisco na Misericordia et 
misera: “Seria oportuno que cada comunida-
de, num domingo do Ano litúrgico, pudesse 
renovar o empenho da difusão, do conheci-
mento e do aprofundamento da Sagrada Es-
critura. Um domingo dedicado inteiramente 
à Palavra de Deus para compreender a ine-
xaurível riqueza que provém do constante 
diálogo de Deus com seu povo”. 

O Domingo da Palavra é um dia de 
festa e celebração para renovar não só o 
conhecimento da Bíblia, mas também a 
alegria de lê-la e reconhecê-la como guia no 
caminho da vida de cada um de nós. Reco-
locá-la no centro, ao lado da Eucaristia, atra-
vés de experiências e momentos de leitura, 
aprofundamento e reflexão espiritual. O bem
-aventurado Pe. Tiago Alberione, ao inaugu-
rar uma das históricas campanhas de difusão 
da Bíblia, explicava: Jesus Cristo deixou a si 
mesmo aos cristãos de dois modos: no Evan-
gelho e na Eucaristia. “Na Eucaristia é ali-
mento e força, no Evangelho é luz e verdade”. 

um mês Para a Palavra

Um mês para a Palavra: 
um mês para ler, sa-

borear, descobrir a Sagra-
da Escritura e empreender 
novas formas de difusão. 
É a iniciativa proposta pela 
Família Paulina presente 
há mais de 50 anos na dio-
cese de Albano. Realizada 
em colaboração com ou-

tras entidades locais, começou, no dia 9 de 
setembro, com uma solene celebração e o 
rito da entronização da Palavra na Igreja da 
Imaculada, das Irmãs Clarissas, em Albano. 

Nesta mesma Igreja, na celebração de con-
clusão, no dia 14 de outubro, foi entregue o 
Evangelho e o mandato do anúncio a todos 
os participantes.

Durante o mês estão previstos, em diver-
sos locais, momentos de oração e formação 
e o significativo encontro com o notável bí-
blista, Pe. Fábio Giardi, na Casa Divino Mes-
tre em Ariccia. 

Na Catedral de São Pancrácio de Albano 
Laziale, ao invés, haverá um espetáculo mu-
sical com o tema A Palavra em canção, em 
homenagem à Palavra de Deus, inspiradora 
de toda arte e beleza.

Está programada também uma Celebra-
ção no Hospital Regina Apostolorum com a 
entrega do Evangelho a cada doente. 

fIlIpInas
família PauliNa e o mês da Palavra

Nas várias 
reg iões 

das Filipinas, 
muitas inicia-
tivas foram 
r e a l i z a d a s 
pela Família 
Paulina du-

rante o Mês da Palavra, particularmente a 
entronização da Bíblia, a Lectio divina e pre-
gações sobre as Escrituras. 

Nas três principais ilhas das Filipinas, 
Luzon, Visayas e Mindanao, com o tema A 
Bíblia no coração de cada casa, todas as 
comunidades paulinas destas regiões par-
ticiparam da animação bíblica nas famílias.

Na metrópole de Manila, a Família Pauli-
na lançou o Mês da Palavra com uma cele-
bração eucarística presidida pelo Pe. José 
Aripio, Superior provincial da Sociedade São 
Paulo e a pregação de Pe. Domenico Guz-
man, SSP, que apresentou a figura do Bem
-aventurado Pe. Tiago Alberione, que deixou 
em herança a toda a Família Paulina o seu 
amor pela Bíblia. Na região de Visayas, trinta 
e sete membros da Família Paulina realiza-
ram uma missão bíblica nas oito paróquias 
da ilha de Siquijor.

O Mês da Palavra reforçou os laços entre 
os Institutos da Família Paulina. O sucesso 
desta experiência entusiasmou a todos a pro-
gramar novos projetos missionários no futuro. 
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uma janela sOBre a IGreja
áfrica: mulheres coNsagradas  
reuNidas em dar es salaam 

“Revitalizar nossa solidariedade para 
uma mais profunda evangelização na com-
plexa realidade contemporânea”, foi o tema 
que a Associação das mulheres consagra-
das da África oriental e central (Acweca) 
refletiram durante sua 17ª Assembleia ple-
nária. Realizou-se na sede da Conferência 
episcopal da Tanzânia, em Dar es Salaam, 
de 26 de agosto a 2 de setembro.  

“O tema da Assembleia – afirma a presi-
dente da Acweca, Irmã Priscar Matenga – foi 
um chamado aos membros do organismo a 
reforçarem a unidade entre eles”. “Somos 
uma aldeia global, as coisas mudam muito 
velozmente – acrescenta. Por isso é impor-
tante que, nós religiosas, verifiquemos nos-
sa caminhada para ver as coisas, no mundo, 
como Cristo as vê ”. Esta exortação quis re-
forçar o apostolado de modo a trazer frutos 
entre os povos. 

itália: festival da missão 

A primeira edição foi em Brescia, de 12 a 
15 de outubro de 2017. Durante quatro dias 
alternaram-se conferências, concertos, fei-
ras, espetáculos de rua e momentos de re-
flexão, num clima de festa, e participação de 
milhares de pessoas.

Grande evento público para relançar, na 
Itália, o fascínio pela missão ad gentes. A pri-
meira edição do festival nacional da missão 

intitulado: A Missão é possível, foi organiza-
da pela Conferência dos Institutos missioná-
rios italianos (CIMI), pela CEI com a Funda-
ção Missio e pela diocese de Brescia. 

Destaque positivo do Festival foi a hos-
pedagem nas casas religiosas, oratórios e 
famílias. Entre os hóspedes, encontravam-
se os cardeais Tagle, Simoni e Filoni, Pe. 
Federico Lombardi, Alejandro Solalinde, Ro-
semary Nyirumbe, Blessing Okoedion, Gael 
Giraud. 

O diretor artístico, Gerolamo Fazzini, jor-
nalista e escritor, assim apresentou as moti-
vações desta singular iniciativa: “Recontar  a  
missão como experiência, transforma tam-
bém o missionário/a”. 

O encontro com outros povos e culturas, 
vivido na gratuidade, enriquece a pessoa e 
a comunidade. É óbvio que a missão pode 
incluir alguns inconvenientes – talvez me-
nos que no passado -, como dificuldades de 
adaptação, desconhecimento da língua, e 
ser considerados “estrangeiros”. Mas é tam-
bém fascinante ouvir a narração de quem 
vive a missão como uma experiência que 
leva a pessoa a ser melhor, em termos de 
riqueza humana e espiritual.

1º. dia muNdial dos PoBres

“Não amemos com 
palavras, mas com 
fatos”. É o título, mas 
ao mesmo tempo, o 
convite da Mensa-
gem do Papa para o 
1º. Dia Mundial dos 
Pobres a ser cele-
brado no domingo, 
19 de novembro. Ins-
tituído pelo mesmo 
Pontífice na Carta 
Apostólica Misericor-
dia et misera na con-

clusão do Jubileu extraordinário da miseri-
córdia, dia anterior à solenidade de Cristo 
Rei do Universo, ultimo domingo do ano 
litúrgico, porque, – como escreve o Papa 
na Mensagem – a “realeza de Cristo emer-
ge em todo o  seu significado justamente 
no Gólgota, quando o Inocente, pregado 
na cruz, pobre, nú e desprovido de tudo, 
encarna e revela a plenitude do amor de 
Deus.”

Fo
co

 n
a a

tua
lid

ad
e



15

uma janela sOBre O mundO
asia BiBi Nomeada Para  
o Premio sakharov

Asia Bibi, a mulher paquistanesa cristã 
condenada à morte por blasfêmia e encarce-
rada desde 2009, foi nomeada para a edição 
de 2017 do prestigiado Prêmio Sakharov 
para a Liberdade de Pensamento, conferido 
pela União Europeia. O Prêmio é uma inicia-
tiva do Parlamento europeu para indivíduos 
ou grupos que se distinguiram na defesa 
dos direitos humanos e das liberdades fun-
damentais.

Peter Van Dalen, membro do European 
Conseratives and Reformists Group (ECR) 
do Parlamento Europeu, foi quem propôs 
a candidatura de Asia Bibi. Explicou que “o 
caso de Asia é de importância simbólica para 
os que sofrem pela liberdade de religião ou 
de expressão”. 

“Nela vê-se a situação de toda a comuni-
dade cristã. Seu caso é tragicamente indica-
tivo da insegurança das minorias, quando se 
trata de seus direitos humanos fundamen-
tais”, declara num comentário Kaleen Dean, 
intelectual e analista, paquistanês. 

Prêmio mouNt ZioN 2017
O prestigioso prêmio para 
a paz da Abadia da Dor-
mição de Maria, no Monte 
Sião, em Jerusalém, e do 
Mount Zion Foundation, 
em Lucerna, na Suiça, foi 
dado, este ano, ao escri-
tor e ensaísta, o israelen-
se   Amos Oz, nascido em 

1939, em Jerusalém. É um dos escritores is-
raelenses mais traduzido e grande defensor 
da chamada “solução dos dois Estados”.

A criação do “Mount Zion Foundation” re-
monta ao sacerdote católico Wilhelm Salberg 
(1925–1996), que quis promover a convivên-
cia pacífica na Terra Santa, sustentando que 
a paz nasce da vida cotidiana das pessoas.

O prêmio é atribuído às pessoas ou insti-
tuições que contribuíram, de modo especial, 
ao diálogo cultural e inter-religioso entre cris-
tãos, hebreus e muçulmanos. 

saBirfest 2017
Realizou-se de 5 
a 8 de outubro a 
4ª edição do Sa-
birFest, tradicio-
nal festival que 
coloca no centro 
das atenções o 
mar Mediterrâ-
neo, os países e 

povos que o cercam e o habitam, conside-
rando-o um espaço de crescimento cultural 
e de participação social determinante para 
prever  novas formas de cidadania e superar 
as antigas e novas injustiças. 

Houve espetáculos para públicos de ida-
des diversas, reuniões e oficinas, diálogos e 
momentos de reflexão com jornalistas, pro-
fissionais e intelectuais de várias extrações, 
contribuindo para a elaboração da redação 
definitiva do Manifesto para a cidadania me-
diterrânea. Tudo ajudou a questionar os di-
reitos violados e ao mesmo tempo reconhe-
cer profecias que fazem calar as  formas de 
opressão e violência.

uma janela sOBre a COmunICaçãO
Novo weB site do dicastério PoNtifício 
Para os leigos

www.laityfamilylife.
va é o endereço de 
acesso ao novo Web 
site do Dicastério Pon-
tifício para os leigos, 
a família e a vida. En-

contram-se notícias relacionadas às atividades 
do Dicastério, atualizações sociais e vídeos. 
“Assim como o nosso Dicastério, também o 
site apenas nasceu e está em continua em 
evolução”.

O novo portal apresenta a imagem do 
novo logotipo do Dicastério, representando 
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no dia 24 de janeiro, festa de São Fran-
cisco de Sales, padroeiro dos jornalistas.  

@PoNtifex  
tem mais de 40 milhões de seguidores 

A conta oficial do Twitter do papa Fran-
cisco tem mais de 40 milhões de seguido-
res, em 9 línguas,  entre as quais também 
o latim. Significativo não somente pelo nú-
mero, mas, sobretudo pela importância que 
o Pontífice, como também seu predecessor, 
atribui à presença de testemunhos cristãos 
no “Continente digital” e particularmente nas 
redes sociais. 

No decorrer dos últimos 12 meses, o 
número de inscritos em @Pontifex teve um 
aumento 9 milhões de seguidores.  Isto de-
monstra a constante atenção que as  pes-
soas - pessoas comuns, cristãos e não cris-
tãos, líderes políticos e outros expoentes 
da cultura – estão dando para os tweeds do 
Papa Francisco.

O Pontífice “torna-se próximo do ser hu-
mano também nas redes sociais, às vezes 
oferecendo um pensamento espiritual, ou 
lembrando a figura do santo do dia; outras 
partilhando com seus seguidores uma re-
flexão sobre acontecimentos de grande re-
levância para a comunidade internacional”, 
declara Dom Dario Eduardo Viganó, prefeito 
da Secretaria para a Comunicação.

um abraço que acolhe todos os leigos e as 
famílias do mundo. À esquerda da imagem 
lê-se: “os leigos sustentam as colunatas de 
Bernini, que, por sua vez, se fecha, juntamen-
te com algumas famílias, em um abraço”.
 
tema do 52º  dia muNdial  
das comuNicações sociais

“A verdade vos tornará livres (Jo 8,32). 
Notícias falsas e jornalismo de paz“. O tema 
escolhido pelo Papa Francisco para o 52º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais de 
2018 faz referência às “notícias falsas” ou 
“fake news”, informações infundadas que 
contribuem para gerar e alimentar uma forte 
polarização das opiniões. 

Trata-se, como diz um comunicado da 
Secretaria para a Comunicação, “de uma 
distorção muitas vezes instrumental dos fa-
tos, com possíveis repercussões sobre os 
comportamentos individuais e coletivos”. No 
contexto em que as empresas de referência 
das redes sociais e o mundo das instituições 
e da política iniciaram a combater este fenô-
meno, a Igreja também quer oferecer uma 
contribuição, propondo uma reflexão sobre 
as causas, as lógicas e as consequências 
da desinformação na mídia e auxiliando na 
promoção de um jornalismo profissional de 
paz, que sempre procura a verdade, e por 
isto, um jornalismo de paz que promova a 
compreensão entre as pessoas. 

A mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais será publicada 

                                                                                    

Calendário do Governo geral
Ir. Gabriella Santon  

Ir. Clarice Wisniewski 
e SIF 

Governo generale

Ir. Shalimar Rubia 
Ir. Clarice Wisniewski

Visita finalizada

 
Sessão internacional de 

aprofundamento do carisma  
 

Exercíos espirituais

Visita finalizada

25 outubro - 3 novembro

5-30 outubro

6-13 novembro  

 
15-23 novembro 

Lyon/França 

Roma/Casa São Paulo

 
Roma/Casa São Paulo

 
Lahore/Pakistan 
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fIlHas  de sãO paulO 
Ir. M. Rosalba Chisae Kohama, 84 anos - 26.07.2017 Hiratsuka, Japão
Ir. M. Rosanna Anna Maddalena Crescini, 78 anos - 28.07.2017 Roma DP, Itália
Ir. Gabriella M. Anna Corbellotti, 94 anos - 05.08.2017 Albano GA, Itália
Ir. Teresa Kuhn, 88 anos - 09.08.2017 Buenos Aires, Argentina
Ir. Angela M. Domenica Nota, 97 anos - 12.08.2017 Albano GA, Italiana
Ir. Letizia Boi, 87 anos - 12.08.2013 Albano TM, Itália
Ir. Mary Ignazia Lily Theresa Chathanadeth, 80 anos - 05.09.2017 Mumbai, Índia
Ir. Maria Grazia Gemma Barini, 90 anos - 05.10.2017 Albano TM, Itália
Ir. M. Paola Keiko Kaibara, 85 anos - 12.10.2017 Hiratsuka, Japão
Ir. Maria de Lourdes Moreira Silva, 70 anos - 15.10.2017 Lisboa, Portugal

GenItOres das Irmãs
Ir. M. Isabel Da Silva Ponte Lira (Mãe Maria) da comunidade de Albano, Itália
Ir. Bibiana Park (Mãe No Soon) da comunidade de Seoul-Miari, Coreia
Ir. Gloria Angelini (Mãe Maria Franca) - na família - Itália
Ir. Ana Maria Casayas (Mãe Emelita) da comunidade de Pasay RA, Filipinas
Ir. Anna Caiazza (Papà Luigi) da comunidade de Roma CG, Itália
Ir. Lourdes Ranara (Mãe Encarnacion) da comunidade de Naga, Filipinas
Ir. Mariela Pizarro (Papà Rafael) da comunidade de Concepcion, Chile
Ir. M. Benedicta U Je Yeol (Mãe Jong Hee Anastasia) da comun. de Seoul-Miari, Coreia
Ir. Agnes Lee Kyoung Sook (Mãe Ok Hwa Veronica) da comunidade de Pusan, Coreia
Ir. Rosa Teng (Mãe Yin Isabella) da comunidade de Taipei, Taiwan
Ir. M. Ilza Castro Martins (Mãe Hilda) da comunidade de São Paulo CR, Brasil

famÍlIa paulIna
Ir. M. Daniela Irene Arismendi pddm, 73 anos - 26.08.2017 Santiago de Cali, Colômbia
Don Giuseppe Nicola Agius ssp, 90 anos - 30.08.2017 Roma, Itália
Don José Anselmo Dias Goulart ssp, 89 anos - 31.08.2017 São Paulo, Brasil
Ir. Irma Beatriz Da Rosa sgbp, 74 anos - 09.09.2017 Buenos Aires, Argentina
Don Hitoshi Domenico Stefano Hyakumura ssp, 83 anos - 11.09.2017 Tokyo, Japão
Ir. M. Armida Rosa Alfano sgbp, 86 anos - 16.09.2017 Albano Laziale, Itália
Ir. M. Loretta Loreta Rosetta Maran pddm, 68 anos - 03.10.2017 Albano Laziale, Itália
Irmão Carlo Alessio Mombelli ssp, 90 anos - 11.10.2017 Alba, Itália

Na
 ca

sa
 do

 P
ai Eu sou 

a ressurreição
 e a vida; 

quem crê em mim, 
ainda que morra,

 viverá.
João 11,25


