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     Podemos acompanhar os jovens  
 numa compreensão profunda  
   de si mesmos e de seu lugar  
     no mundo

          Cardeal Lorenzo Baldisseri
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A COMUNICAÇÃO NOS DESAFIA

“A verdade vos tornará 
livres”(Jo 8,32). Notícias 
falsas e jornalismo de 
paz. Este é o tema que o 
Papa Francisco escolheu 
para o 52º Dia Mundial 
das Comunicações So-
ciais, que será celebrado 

a 13 de maio 2018.
Na sua mensagem, o Papa reitera forte-

mente a urgência de promover uma reflexão 
ampla e articulada sobre um fenômeno de 
interesse geral, as fake news, isto é, infor-
mações infundadas, baseadas em fatos ine-
xistentes, distorcidos, manipulados.

“Num contexto de comunicação, cada 
vez mais rápido,  e inserido num sistema di-
gital”, o Papa convida-nos a refletir sobre o 
tema da verdade, a empenhar-nos para que 
a comunicação se torne “um lugar para ex-
pressar a própria responsabilidade na busca 
da verdade e na construção do bem”. 

A todas nós, chamadas a “fazer a cari-
dade da verdade”, o tema deste dia envol-
ve-nos, plenamente, fazendo vibrar nosso 
coração.  Nenhuma deve sentir-se excluída 
da oração, oferta, iniciativas concretas para 
que a comunicação veicule sempre a verda-
de, aquela com a letra inicial maiúscula, a 
Verdade que se tornou Pessoa. 

Várias são as iniciativas que se realizam 
no mundo paulino para a celebração deste 
dia. Significativo é o pôster preparado por 
Paulinas e Paulinos da Itália: uma mão que 
escreve e transforma, aos poucos, o arame 
farpado em pombas, que pairam no céu, li-
vres, e procuram horizontes mais altos, tão 
altos quanto a verdade. 

Relevantes são as iniciativas pastorais e 
culturais organizadas anualmente em toda 
a Itália: conferências, concursos, redações, 
atividades nas livrarias, eventos musicais, 
espetáculos, envolvendo jornalistas, comu-
nicadores, personalidades eclesiásticas, ar-
tistas e pessoas do mundo do teatro. 

Grande atenção é dada ao âmbito esco-
lar: professores, estudantes, educadores e 
pais tornam-se protagonistas de concursos 
sobre o tema, jogos, trabalhos criativos, par-
ticipação a espetáculos, projeção de vídeo, 
realização de happy book, textos, vídeos e 
revistas. Isso, sem falar do “Festival da Co-

municação” que, a cada ano, envolve uma 
diocese da Itália, para despertar o interesse 
e fazer emergir recursos criativos do contex-
to. 

Muito mais pode ser encontrado no site: 
settimanadellacomunicazione.it

São eventos experimentados durante vá-
rios anos de colaboração que podem fazer 
emergir outras ideias em diferentes partes 
do mundo. 

O Dia Mundial das Comunicações Sociais 
desafia a natureza docente de nosso Institu-
to, fazendo-nos novamente ouvir o chama-
do a “tornar-nos caneta e voz de Deus” (cf. 
FSP54, p. 255) que atinge profundamente 
nossa fisionomia paulina impulsionando-nos 
a fazer a todos “a caridade da verdade”. 

Rezemos com o PaPa

Com o Papa Francisco e em nome de to-
dos os comunicadores, rezemos para a “Ver-
dade em Pessoa” (cf. Mess. GMCS 2018): 

Ó Senhor, torna-nos instrumentos de 
tua paz. Faz-nos reconhecer o mal que 
se insinua na comunicação que não gera 
comunhão. Torna-nos capazes de re-
mover o veneno de nossos julgamentos.  
Ajuda-nos a falar dos outros como de irmãos 
e irmãs. Tu és fiel e confiável; faz com que 
nossas palavras sejam sementes do bem 
para o mundo: 
onde houver barulho, 
      que pratiquemos a escuta;  
onde houver confusão,  
      que inspiremos harmonia;  
onde houver ambiguidade,  
      que levemos clareza;  
onde houver exclusão,  
      que promovamos partilha;   
onde houver sensacionalismo, 

 que usemos sobriedade;  
onde houver superficialidade, 

 que coloquemos perguntas verdadeiras;  
onde houver preconceito, 

 que despertemos confiança;  
onde houver agressão, 

 que levemos respeito;  
onde houver falsidade, 

 que levemos verdade.  
Amém.

Ir. Anna Maria Parenzan
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FILIPINAS
Uma comUnhão de coRações e vozes

Na cidade de Iloilo, com a colaboração 
da Associação dos Cooperadores Paulinos 
e da Comissão Litúrgica da Arquidiocese de 
Jaro, Paulinas organizou, para a Quaresma 
e Páscoa, um dia de retiro espiritual e um 
seminário de música litúrgica.

Ao retiro, ao qual participaram 428 pes-
soas, foi orientado pelo Pe. Manoling Fran-
cisco SJ, professor da Loyola School of 
Theology e célebre compositor filipino que 
produziu mais de 150 canções e músicas 
litúrgicas. Além do canto, o retiro ajudou a 
aprofundar o espírito de oração, enfatizando 
o sacrifício de Jesus.

Os trabalhos de grupo, da tarde, foram 
habilmente guiados pelo Pe. Manoaling e 
pelos cantores de Bukas Palad. Dividiu-se a 
grande assembleia em quatro vozes diver-
sas (soprano, alto, tenor e baixo). Uma gran-
de harmonia invadiu a assembleia e a sala.

 Todos experimentaram grande co-
munhão de corações e vozes. Um encontro 
com Deus como comunidade orante. 

ÍNDIA
dia inteRnacional da mUlheR

Para celebrar o dia internacional da mu-
lher, as Filhas de São Paulo de Mumbai 

organizaram um simpósio com o tema sobre 
os Direitos legais da mulher: fatos e mitos, 
prospectivas inter-religiosas. 

No programa intervieram cinco advoga-
das, mulheres de diversas religiões, que de-
senvolveram os diversos aspectos do tema. 
Após as apresentações sobre o tema, os 
participantes contribuíram com um diálogo 
construtivo, com perguntas e respostas. 

Participaram 150 pessoas, mulheres e 
homens de todos os extratos sociais. Uma 
dança inaugural, uma breve dramatização 
sobre o tema e o reconhecimento oficial da 
escola gerenciada por mulheres, foram os 
momentos significativos do dia. 

ITÁLIA 
FoRmação BíBlica

A Livraria Paulinas Multimídia Internacio-
nal continua sua programação de Formação 
Bíblica, na centralidade da Palavra de Deus 
para torná-la mais conhecida e amada.

Entre as atividades culturais que a Livra-
ria realiza (conferências, apresentação de 
livros significativos, encontros com autores) 
a prioridade é dada aos encontros bíblicos 
que, durante vários anos, trabalhou temas 
e livros da Escritura. Durante quatro anos 
foi proposto São Paulo e suas Cartas. Após 
as cartas aos Efésios, Gálatas e Filipenses, 
com cinco encontros para cada uma, nes-
te ano é proposta a Primeira aos Coríntios. 
O relator é o Pe. Romano Penna, biblista, 
escritor apaixonado do Apóstolo, seguido 
por um público assíduo, particularmente 
leigo, que descobre, com grande alegria, o 
Apóstolo dos gentios. 

O serviço de evangelização que a Livraria 
realiza cada dia com uma ampla difusão, é 
revigorado também pela Formação Bíblica.  
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PAQUISTÃO 
ano eUcaRístico

No Paquistão, 2018 é o Ano Eucarístico. 
As dioceses todas estão empenhadas numa 
profunda catequese dominical sobre a Euca-
ristia e a promoção da adoração eucarística. 

As Filhas de São Paulo, para contribuir 
ao êxito espiritual do ano, tão próximo à es-
piritualidade paulina, prepararam um livro 
em urdu, o Pequeno Catecismo da Eucaris-
tia, adaptando-o e completando-o, conforme 
a cultura local.

A primeira parte traz uma catequese, 
acessível a todos, sobre a Eucaristia; a se-
gunda apresenta os milagres eucarísticos 
e a terceira os santos que viveram particu-
lar devoção à Eucaristia, entre os quais, o 
beato Pe. Tiago Alberione. O livro, com um 
prefácio do Arcebispo de Lahore, foi lançado 
na Catedral de Lahore, Karachi, Rawalpini e 
Multan. 

Foi preparado também um folheto sobre 
a adoração eucarística, no espírito da Hora 
de Adoração paulina, para ser oferecido gra-
tuitamente às paróquias e aos fieis, como 
nossa contribuição ao Ano Eucarístico, no 
Paquistão.

PORTO RICO
nova livRaRia viRtUal

Após meses de programação e intenso 
trabalho, foi colocada no ar a nova livraria 
virtual de Paulinas de Porto Rico: www.pau-
linaspr.com

O site foi atualizado na língua e na orga-
nização dos produtos.

Com esta presença na rede e com uma 
intensa atividade nas redes sociais, Pauli-

nas e seus colaboradores desejam atingir 
grande número de pessoas, especialmente 
o público hispânico da ilha do Caribe e dos 
Estados Unidos, tornando nosso catálogo 
conhecido: livros, audiovisuais e objetos li-
túrgicos. Não faltam propostas de encontros 
de formação que se realizam nos centros 
de difusão. Confiamos esta nova iniciativa 
apostólica aos nossos fundadores: O Bem-
-aventurado Tiago Alberione e a Venerável 
Tecla Merlo. 

REPÚBLICA CHECA 
somos coRajosos?  

Realizou-se o terceiro encontro, orga-
nizado pelos jovens religiosos de diversas 
congregações da diocese de Praga, para 
tornar a vida religiosa conhecida aos seus 
conterrâneos, com o tema: Somos corajo-
sos? Os temas dos encontros precedentes 
foram: Somos normais? Somos divinos? 

Doze jovens religiosos prepararam o 
evento, colaborando conforme seu carisma 
e possibilidades. Irmã Andrea, das Filhas de 
São Paulo, desde o início, foi a coordena-
dora da equipe de trabalho e a moderadora 
do encontro. Estavam presentes mais de 25 
congregações religiosas e movimentos cató-
licos. 
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Estes espaços nasceram do desejo dos 
jovens religiosos tornarem conhecida a sua 
vida. Não se trata de uma modalidade para 
“pescar” vocações, mas de um modo de tor-
nar conhecida a natureza da vida religiosa 
e a possibilidade dos jovens terem contato 
com os diversos carismas. 

O encontro teve início com uma celebra-
ção eucarística, e uma breve conferência 
sobre o discernimento vocacional. Segui-
ram-se espaços de encontro informal entre 
jovens e religiosos, um saboroso refresco 
preparado pelas diversas congregações, 
testemunhos de religiosos e diálogo aberto 
com cerca de 50 jovens. 

Foram muito apreciados os testemunhos 
sinceros e corajosos dos religiosos e a possi-
bilidade dos jovens conversarem com irmãs 
ou frades para um caminho de discernimen-
to vocacional. Disponível no canal Youtube  
Řeholníci Spolue e na página Facebook so-
bre o evento. 

ROMÊNIA 
são PaUlo aPóstolo dos gentios

A Livraria Paulinas de Bucarest, fez o 
lançamento do livro São Paulo apóstolo dos 
gentios, escrito pelo renomado biblista, Ri-
naldo Fabris. A tradutora, Mihaela Voicu e o 
Pe. Eduard Giurgi, introduziram os partici-
pantes na leitura da obra, destacando que 
a personalidade e o pensamento de São 
Paulo deixaram uma marca indelével na his-
tória da Europa e do Ocidente. Ressaltaram 
também que a biografia de Rinaldo Fabris 
está repleta dos escritos de Paulo e dos Atos 
dos Apóstolos, suscitando nos participantes 
o desejo de conhecer as Cartas do apóstolo 
Paulo, que receberam, como lembrança, no 
final da tarde. 

À conclusão do encontro foi feito a pro-

posta de entrar no caminho de Damasco, 
que conduz a um encontro pessoal com Je-
sus através da  conversão e do amor. O hino 
ao amor (1 Cor 13,1-13) proclamado no iní-
cio e retomado, no final da tarde, através de 
um musical, foi o ponto alto do evento. 

ÁFRICA DO SUL 
vinho novo em odRes novos:  
a vida consagRada e seUs desaFios

Por ocasião do lançamento do documen-
to da Congregação para os institutos de 
vida consagrada e as sociedades de vida 
apostólica, Para vinho novo odres novos. 
Do Concílio Vaticano II: a vida consagrada e 
os desafios ainda abertos, Paulinas de Joa-
nesburgo organizou um encontro orientado 
por Ir. Judith Coyle, encarregada da Facul-
dade de teologia da Universidade Católica 
de Santo Agostinho. A relatora apresentou 
com competência uma leitura do documen-
to, destacando o que os institutos religiosos 
realizaram, desde o Vaticano II até hoje, 
nos vários ambitos da vida: a formação, a 
comunidade e a cultura como lugares de for-
mação contínua, a avaliação da experiência 
da vida comunitária, as relações humanas, 
o serviço da autoridade como exercício de 
discernimento, a pobreza como genuína co-
munhão de bens. 

Para a vida religiosa agora é o tempo de 
recolher os frutos do constante empenho de 
colocar vinho novo em odres novos. 

ESTADOS UNIDOS
minhas iRmãs 

My sisters [Minhas irmãs] www.22s.
com/0237ov  é um espaço espiritual que as 
Filhas de São Paulo dos Estados Unidos 
criaram na rede. Um claustro virtual onde 
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é possível colocar perguntas, aprofundar a 
fé e cultivar a própria identidade de criatura 
amada por Deus. Possibilita um confronto 
em qualquer momento de seu relaciona-
mento com o Senhor. Tem uma biblioteca à 
disposição de todos, com recursos multime-
diais, oportunidades de retiro, acompanha-
mento e orientação espiritual. Tudo nasce 
da riqueza da espiritualidade paulina e da 
experiência de Deus vivida em nível pessoal 
e comunitário.

25º da Rádio PaUlinas 
As Filhas de São Paulo da comunidade 

de Boston, celebraram uma missa de ação 
de graças  pelo 25 anos da Rádio Paulinas. 
Ir. Maria Ruth Reyes produz cada semana, 
três programas radiofônicos que são trans-
mitidos por mais de 100 emissoras de rádio 
de vários países. 

O Cardeal Sean O´Malley, arcebispo de 
Boston, em sua carta de agradecimento por 
esta missão, afirma: “A comunidade católi-
ca espanhola de Boston e do mundo é grata 

à Irmã Maria Ruth pelo seu empenho para 
anunciar Jesus Cristo através do radio. As 
Filhas de São Paulo são elogiadas por te-
rem apoiado esta missão durante todos es-
tes anos. Estamos certos de que muitas pes-
soas se aproximaram do Senhor, ao ouvir  a 
Palavra de Deus, apresentada pela rádio 
Paulinas”.

O bem-aventurado Tiago Alberione cos-
tumava dizer que o nosso apostolado deve 
começar do presépio de Belém. Assim foi 
também com a Rádio Paulinas. 

Que os frutos do apostolado da rádio se 
multipliquem sempre mais para a glória de 
Deus e o bem de todos os povos. 

Estes programas estão disponíveis em 
pauline.org/radiorut.

Calendário do Governo geral abril-maio-junho 2018
 

Ir. Anna Maria Parenzan

Ir. Anna Maria Parenzan

 
 Ir. Anna Caiazza

 
Ir. Gabriella Santon

Ir. Anna Maria Parenzan

Ir. Anna Maria Parenzan

Ir. Anna Maria Parenzan

Ir. Gabriella Santon

Ir. Anna Maria Parenzan

 
Visita fraterna

 
Visita fraterna

Visita finalizada
 

Visita finalizada
 

Visita fraterna

Visita fraterna

Visita fraterna

Visita finalizada

Visita fraterna

26-28 março 

 
9 abril-6 maio

 
9- 27 abril 

13-25 maio  
 

24 maio

26-28 maio

30 maio-9 junho 

13-20 junho

23-24 junho

 
Itália/Albano TM

 
África Oriental-Sul-Sudão-

Zambia-Mal.

Seoul/Coreia

Lahore/Pakistão

Itália/Roma Castro 

Itália/Cagliari

Itália/algumas comunidades

Tokyo/Japão

Itália/Messina
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O CINEMA, UM CAMINHO  
DE EVANGELIZAÇÃO
annUaRite mUadi Kanda, FsP

Ir. Annuarite Muadi 
Kanda, do Congo, con-
cluiu seu curso de teo-
logia no Instituto Santo 
Eugênio de Mazenod, 
em Kinshasa, com a 
apresentação de uma 
pequena tese sobre o 
caminho de evangeli-
zação da Igreja africa-

na com o cinema. Investiga as possibilida-
des de transmitir ao povo africano o anúncio 
do Reino de Deus na realidade mediática de 
nosso tempo. 

O trabalho se desenvolve em três capí-
tulos:

O primeiro analisa o tema da evangeli-
zação na Igreja universal, nos documentos 
eclesiais, principalmente na Ecclesia in Afri-
ca e Africae múnus. Dedica naturalmente 
maior atenção àquilo que se refere ao uso 
dos meios de comunicação e do cinema 
para o anúncio do Evangelho e a promoção 
da vida cristã. 

O segundo se detém sobre a linguagem 
do cinema, sua cultura e impacto nas pes-
soas, em particular no povo africano.

O terceiro analisa a produção cinemato-
gráfica africana e em especial a das Filhas 
de São Paulo, e o ensinamento do Bem-a-
venturado Alberione acerca do carisma es-
pecífico de Paulinas, a valorização de todos 
os meios de comunicação. Sublinha também 
o pensamento de alguns teólogos e espe-
cialistas e sobre a necessidade de valorizar 
a cultura africana para comunicar Deus de 
modo eficaz.

Uma bibliografia essencial, bem organi-
zada em suas partes, conclui a tese. 

ECLESIOLOGIA CONTEXTUAL AFRI-
CANA: A INFALIBILIDADE DA IGREJA 
NA ÓTICA CULTURAL DE LUHYA
janet joan angala, FsP

Trabalho apresentado por Ir. Janet para o 
Bacharelado em teologia na Universidade Ca-
tólica da África oriental analisa a controversa 
questão da infalibilidade da Igreja em matéria 

doutrinal, confrontado-a 
com o conceito de infa-
libilidade entendido na 
cultura de Luhya (uma 
tribo do Kenia). 

Divide-se em quatro 
capítulos:

O primeiro trata da 
cultura e do povo de 
Luhya: traça seu habi-

tat demográfico, a religiosidade, os costu-
mes, a vida econômica, as coisas e as com-
petências, etc. 

O segundo examina o conceito de infali-
bilidade na ótica de Luhya, que apoia forte-
mente o papel da autoridade dos anciãos e 
dos sábios da comunidade. Descreve como 
os anciãos são escolhidos e formados, sua 
função na comunidade e o impacto de suas 
palavras na vida do povo.

O terceiro explora a infalibilidade do 
Papa, especialmente de seus ensinamentos 
ex cathedra, apresentando a compreensão 
histórica do conceito e as razões pelas quais 
a Igreja, como instituição, é infalível.

O quarto descreve os pontos fundamen-
tais de convergência e divergência entre a 
infalibilidade do sistema tradicional do gru-
po étnico de Luhya e os ensinamentos da 
Igreja. 

O trabalho conclui sublinhando que, não 
obstante a fraqueza do ser humano, a Igre-
ja fundada por Cristo e guiada pelo Papa, 
seu vigário, não perderá jamais o seu direito 
intrínseco de ensinar e nutrir seus filhos de 
modo correto, e que seus ensinamentos são 
infalíveis porque é guiada pelo Espírito San-
to, que trabalha silenciosamente e invisivel-
mente nela e através dela. 

A VIDA COMUNITÁRIA  
E A VIDA RELIGIOSA
jenniFeR ogU, FsP

Irmã Jennifer Ogu, 
da Nigéria, conse-
guiu o Diploma em 
formação espiri-
tual e religiosa na 
Tangaza University 
College do Kenia. 

Seu extenso tra-
balho sublinha a 
importância de uma 
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correta vida comunitária para melhorar a 
vida religiosa em seus diversos aspectos.

O estudo concentra-se sobre o significado 
e a importância da vida comunitária também 
ao interno da Igreja católica, considerando, 
de modo particular, a experiência da comu-
nidade de Antioquia (cf. Atos 4). Examina 
também os desafios concretos que as Filhas 
de São Paulo, no Kenia, devem enfrentar na 
vida comunitária e suas consequências na 
vida religiosa paulina. São consideradas as 

Constituições e as palavras do Bem-aventu-
rado Alberione e Mestra Tecla. 

Sendo que a maioria das irmãs na África 
é africana e a vida comunitária é celebrada 
e valorizada nos diversos países africanos, 
existem certamente alguns bons elementos 
que aprimoram a vida da comunidade, como 
a partilha,  a solidariedade, as boas relações 
humanas e o respeito aos anciãos. Há tam-
bém elementos negativos, como o tribalismo 
e o apego aos familiares, etc. 

De 15 a 25 de fevereiro foi realizado, em 
Aparecida, (Brasil) o Intercapítulo da 

Sociedade São Paulo, estando presentes 
o Superior geral, Pe. Valdir José Castro, o 
governo geral e os superiores maiores das 
18 Circunscrições da Sociedade São Pau-
lo – e em alguns casos – seus representan-
tes. Sob a proteção especial da Virgem de 
Aparecida, “Rainha e padroeira do Brasil”, o 
evento se situou exatamente na metade do 
mandato do presente Governo geral com o 
objetivo de avaliar o caminho realizado pela 
Congregação, desde o X Capítulo geral (fe-
vereiro 2015) até hoje e relançá-lo em dire-
ção ao futuro.

Na abertura, Pe. Valdir José de Castro, 
Superior geral, expressou: “Este encon-
tro, assim como foi organizado – com seus 
momentos de oração, celebração, reflexão, 
partilha, avaliação e projeção – quer ser um 

tempo forte de diálogo e de comunhão, 
onde possamos sentir nossa correspon-
sabilidade de levar a frente o serviço de 
animação de nossa Congregação, consi-
derando que o primeiro valor de uma ins-
tituição são seus membros, isto é, as pes-
soas: os paulinos, sem esquecer os leigos, 
nossos colaboradores. 

Que o Intercapítulo seja um encontro 
que nos orienta a olhar, com cuidado, os 
nossos coirmãos e  sentir as diversas rea-
lidades de nossa congregação, com suas 
luzes e sombras, situando-a no mundo em 
que vivemos, com seus muitos desafios, 
especialmente para a vida da Igreja e para 
a vida consagrada paulina”.

No website institucional www.paulus.
net podem ser encontradas a principais 
intervenções e fotografias dos momentos 
significativos do Intercapítulo. 

INTERCAPÍTULO  
DA SOCIEDADE SÃO PAULO
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#SEMFILTROS

Fale com coragem. Sem 
vergonha, não. Aqui a 

vergonha é deixada atrás 
da porta. Fale com cora-
gem o que sente. E se al-
guém se sentir ofendido, 
peça-lhe perdão e vá em 
frente. Vocês sabem falar 

assim! Mas devemos escutar com humilda-
de. Se alguém fala sobre o que eu não gos-
to, eu devo ouvi-lo mais ainda, porque todo 
mundo tem o direito de ser ouvido, já que 
todo mundo tem o direito de falar. 
O Papa saudou assim os 15.340 jo-

vens “presentes” ao encontro pré-sinodal, 
dos dias 19 a 24 de março de 2018. Ele 
não havia previsto o número. Os jovens e 
as jovens convocados em Roma não eram 
somente os 305 presentes na sala sinodal, 
mas também os milhares que antecipada-
mente e espontaneamente se inscreveram 
até mesmo antes da divulgação do perfil so-
cial indicado para a ocasião. Muitos. Mesmo 
assim o Papa desejaria que tivessem sido 
muito mais: “neste nosso encontro vamos 
dialogar para manifestar aquilo que cada de 
vocês e nós temos no coração!”. 

Um sínodo world-wide-web, imenso como 
o mundo - recordou o Papa - deseja ser sinal 
da vontade da Igreja, colocando-se na es-
cuta dos jovens, ninguém é excluído. Isso, 
não é fazer política. Não é uma giovano-filia 
artificial. Precisamos entender melhor o que 
Deus e a história pedem de nós.

O Papa exortou os jovens e as jovens à 
coragem, a falar sem filtros, e não precisou 
repetir, eles levaram o convite tão a sério que 
trabalharam com afinco durante cinco dias, 
protagonistas de um evento que, senão úni-
co na história da Igreja, exclusivo pela sua 
modalidade e gestão. Primeiramente a aber-
tura ao continente digital: quinze hastag na 
Web para comunicar-nos1; seis grupos or-
ganizados no facebook para recolher e rea-
grupar as contribuições e intervenções dos 
jovens em rede; seis línguas faladas (pelo 
menos as oficiais) na sala sinodal e na rede. 

A estes acrescentamos os 305 delega-
dos e delegadas das Conferências epis-
copais, Igrejas orientais, associações e 
movimentos eclesiais, outras Igrejas e co-
munidades cristãs e outras religiões, do 
mundo da escola, da universidade, da cul-
tura, do trabalho, do esporte, das artes, do 
voluntariado e do mundo juvenil; 40 “obser-
vadores adultos” especialistas, educadores 
e educadoras, formadores e formadoras 
empenhados em ajudar os jovens no dis-
cernimento de suas escolhas de vida; 20 
círculos menores constituídos, por língua e 
representação geográfica entre os jovens 
presentes em Roma. Uma assembleia di-
versificada que conviveu durante cinco dias 

1  Os hastag nos quais se pode realizar confronto e dis-
cussão são os seguintes: #QuemSouEu, #Diversidade, 
#Futuro, #VitaDigital, #Interioridade, #Jesus, #Credo, 
#Chamado, #Escolhas, #Guia, #Protagonista, #Praça, 
#Igreja, #Propostas, #Linguagens. Os esquemas de tra-
balho podem ser consultados em: http://www.synod2018.
va/content/synod2018/reuniao-pre-sinodal/15--hashtags-
-para-se-dar-a-conhecer.html.
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com linguagens, formas, expressões, ritmos 
e protagonismo dos jovens. Tudo sem retó-
rica. 

Irmã Karla Figueroa, salesiana, docente 
de Teologia moral na Faculdade de Ciências 
da Educação “Auxilium” de Roma, partici-
pou, na qualidade de educadora, da reunião 
pré-sinodal representando a Faculdade. Diri-
gimos-lhe algumas perguntas para colher o 
que ela viveu “em primeira pessoa” durante 
os dias de trabalho, os momentos mais re-
levantes, e o que os participantes disseram 
e partilharam. O objetivo indicado pelo Papa 
para esta reunião mundial era o de preparar 
um documento final dirigido aos Bispos que, 
em outubro, se reunirão em assembleia sino-
dal. Os jovens e as jovens trabalharam nas 
três partes do documento: Dúvidas, expec-
tativas, esperanças e experiências de vida.

O convite a falar e a sonhar tornou-se o 
fio condutor das jornadas: a partir do discur-
so do Papa Francisco2, os testemunhos e as 
perguntas desenharam a situação juvenil nos 
diversos continentes, os desafios e as opor-
tunidades: vítimas de tráfego humano, recur-
sos da educação, risco e beleza da opção, 
a formação dos jovens seminaristas, dos 
religiosos e religiosas. “Nos grupos meno-
res - diz Ir. Karla - os jovens frequentemente 
expressavam suas experiências positivas na 
Igreja, suas dúvidas e críticas. A pauta das 
perguntas abrangia desde a formação da 
personalidade à relação com a diversidade, 
das expectativas de futuro à relação com a 
tecnologia, da busca de sentido da existên-
cia ao discernimento e acompanhamento, 
e da experiência de encontro com Jesus a 
um estilo de Igreja mais próximo dos jovens, 

2  O discurso do Papa Francisco está disponível em: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/
incontro-pre-sinodale--parole-del-santo-padre-ai-giovani-
-parteci.html

tornando-os protagonistas nos lugares, 
linguagens, instrumentos, iniciativas 
e experiências de caminhar junto com  
eles”. 

O documento final do pré-sínodo, 
juntamente com as respostas ao ques-
tionário do documento preparatório 
enviado às Conferências episcopais e 
às Igrejas orientais, e as respostas ao 
questionário respondido pelos jovens, 
as conclusões do Seminário internacio-
nal que será celebrado em setembro 
de 2018, tudo será incluído no Instru-

mentum laboris, que estará nas mãos dos 
Bispos.

“Para chegar à redação final - explica Ir. 
Karla - trabalhamos dia e noite, sem parar. 
Principalmente o grupo de redação. Para a 
discussão na Assembleia sobre o primeiro 
e o segundo esboço do texto, os círculos 
menores dos jovens, durante as refeições, 
assinalavam o que estava faltando e o que 
não os interpretavam. Todos se sentiram 
interpelados: os jovens pertencentes a ou-
tras confissões cristãs ou não crentes, os 
católicos empenhados na pastoral juvenil ou 
pertencentes aos movimentos católicos. O 
pedido fundamental era o de não fazer um 
texto genérico para não diminuir a riqueza e 
a variedade das discussões e posições”. 

O documento está disponível3. O dese-
jo de uma Igreja jovem em diálogo com os 
adultos “não cara a cara” ou “em oposição” 
com uma Igreja dos adultos, mas “dentro” 
da Igreja, como fermento na massa, afirmou 
o Cardeal Baldisseri. O texto delineia “com 
abertura e fé os lugares nos quais os jovens 
se situam hoje, e como eles se percebem em 
relação aos outros e como nós, Igreja, po-
demos acompanhá-los numa compreensão 
profunda de si mesmos e de seu lugar no 
mundo”. 

“A minha função, como a dos demais 
“adultos” presentes - concluiu Ir. Karla - foi 
a de observar”. “Frente ao protagonismo dos 
jovens, estou sempre mais convencida que 
o fundamental é escutá-los e sermos “bus-
cadores”: “calar um pouco, predispor-se a 
aprender, aceitar isso como um adolescente 
ou um jovem diante de um mestre”.

Maria Antonia Chinello, FMA

3  Para consultar a tradução não oficial em língua italiana: 
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/
documento-finale-pre-sinodale-dei-giovani--traduzione-
non-uffici.html: 
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A CAMINHO:  
UM VIAGEM EM SUBIDA

Viagem é sempre uma metáfora da vida, 
quer se fale de viagem, propriamente 

dita, ou de uma oportunidade para conhecer 
culturas, encontrar pessoas, viver situações 
novas capazes de mudar a vida. 

Confesso que desde menina, quando ha-
via chance de fazer uma viagem eu a acei-
tava imediatamente.  Foi assim que aceitei 
o convite para ir de Brescia a Alba e parti-
cipar de um curso de Exercícios espirituais, 
mesmo não estando tão interessada. Foi 
assim que conheci as Filhas de São Paulo, 
em março de 1950. Irmãs - à primeira vista - 
muito diferentes do que eu imaginava, aliás, 
nem me pareciam irmãs. Eram sorridentes, 
dinâmicas, com uma vida simples e pobre, 
diferente estilo de oração. Todos os dias, re-
zavam, em adoração, ajoelhadas, durante 
uma hora, e não somente uma hora ao ano, 
como eu fazia durante as Quarenta horas. 
(prática de 40 horas de adoração). Apesar 
da grande surpresa e admiração, a ideia de 
tornar-me freira não havia passado pela mi-
nha cabeça, como eu respondi candidamen-
te à irmã que orientava o Curso, quando ela 
me perguntou sobre isso. 

Mas no dia 19 de março, festa de São 
José, último dia dos Exercícios, a providên-
cia divina fez-me encontrar um homem de 
Deus, Pe. Stefano Lamera, que me abriu os 
olhos sobre meu futuro; senti claramente que 
Deus estava me esperando para que eu se-
guisse o caminho que ele havia traçado para 
mim. Nada era claro, mas a ideia de entregar 
a vida pelo Evangelho era suficientemente 
clara. No verão daquele Ano Santo, as irmãs 
de Brescia organizaram uma peregrinação 
a Roma para as jovens que apresentavam 
sinais de vocação e, naturalmente, eu parti-

cipei. Grande foi minha surpresa, quando ao 
chegar à Via Antonino Pio, para a inscrição, 
tive a nítida sensação de ter chegado a mi-
nha casa, feliz por conhecer irmãs com as 
quais, em breve, eu iria compartilhar a vida. 
Numa das primeiras manhãs, encontrei-me 
com a Primeira Mestra. Foi um encontro 
maravilhoso. Breve, mas superou minhas 
expectativas: senti que já tinha grande amor 
por ela e percebi sua benevolência. 

Acontecia, frequentemente, que quando 
eu ia rezar, a encontrava saindo do Santuá-
rio com seus livros, terço, e envolvida num 
chalé, com uma expressão luminosa, aten-
ta retribuía minhas saudações. Mais ainda, 
sentia-me feliz quando eu conseguia acom-
panhá-la até à Cripta ou quando nos encon-
trávamos as duas no mesmo banco, espe-
rando para confessar-nos. Era maravilhoso 
observá-la quando rezava, ou melhor, sur-
preendê-la em oração, quando pensava es-
tar sozinha diante do seu Senhor e Mestre, 
como acontecia na Capela ao lado de seu 
escritório, no primeiro andar da Casa geral.

Havia também um encontro mais oficial 
aos domingos: todas acorriam alegres, fa-
zendo muito barulho, até que uma voz nos 
silenciava, para poder escutá-la. Com sim-
plicidade, colocava-nos no clima da liturgia 
e tirava de seu coração palavras inspiradas 
pelo Evangelho, tornando-as mais atraentes 
pela leitura sapiencial que ela sabia fazer. 
Reconheço que devo àquelas lectio ante lit-
teram, algumas certezas de minha fé.  

 Por dever de gratidão, desejo testemu-
nhar o quanto Mestra Tecla esteve próxima 
de mim e de meus familiares, especialmente 
por ocasião da morte prematura de minha 
mãe (junho de 1954 - Ano Mariano). “Sua fa-
mília precisa de você, sobretudo seu irmão 
e irmã adolescentes - disse-me ela - quando 
me encontrou, no verão, na comunidade de 
Brescia, durante a visita canônica. Diga aos 
seus... E eu já avisei sua Mestra, que além 
de ficar em casa durante as férias, você 
pode ficar também no Natal e na Páscoa, 
por quanto tempo eles precisarem”. 

Com o passar dos anos, em muitas oca-
siões me aproximei da Primeira Mestra. 
Mestra Assunta, conselheira geral e coor-
denadora dos setores do “Centro”, favorecia 
muitíssimo que nós, jovens, nos encontrás-
semos frequentemente com Mestra Tecla 
para conhecê-la melhor e captar seu espírito 
apostólico. Várias vezes me encontrei com 
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ela para informá-la sobre iniciativas apos-
tólicas, pedir conselho ou aprovação de 
determinados projetos. Sempre disponível, 
escutava e dava imediatamente sua res-
posta. Muitas vezes, antes de me despedir, 
ela acrescentava algumas orientações, qua-
se em tom de súplica, dizendo-me que no 
“Centro” fossemos sempre imparciais; que a 
revista Raggio fosse atenta a todos os seto-
res seja para a informação como para a pro-
moção e a difusão. Percebia-se nela certa 
preocupação com aquilo que pudesse impe-
dir suas filhas a serem um só coração e uma 
só alma na vida e no apostolado. 

A Primeira Mestra era fascinada pelo 
pensamento do paraíso, tendia totalmente à 
santidade. Talvez ela se perguntasse o que 
mais poderia fazer por suas filhas, para que 
nenhuma faltasse ao apelo final. Mais uma 
coisa: oferecer a vida pela sua santificação. 
Concretizou este desejo em 28 de maio de 
1961, na festa da Santíssima Trindade. Ofer-
ta que certamente foi do agrado de Deus, 
pois, alguns meses depois, sua saúde co-
meçou a definhar, dando sinais cada vez 
mais graves. O Primeiro Mestre seguia com 
apreensão o desenrolar da doença que se 
agravava cada vez mais. 

A nós, jovens, foi dada a possibilidade de 
visitá-la dois dias antes de sua morte. Nos-
sos olhos buscavam, em vão, seu último 
olhar, e suas mãos estavam instintivamen-
te unidas. Digna como sempre, nossa Mãe 
havia chegado ao limiar de sua existência 
terrena. No dia 5 de fevereiro, dia de santa 
Ágata, virgem e mártir, Tecla dava seu último 
respiro. 

As crônicas da época reportaram, deta-
lhadamente, as exéquias solenes. Teste-
munhos que falavam do heroísmo de suas 

virtudes. Sumamente significativo o perfil 
traçado pelo Primeiro Mestre, o homem de 
Deus que melhor havia conhecido a jovem 
Teresa, orientando-a na missão que Deus 
lhe havia preparado. Somente ele podia re-
velar os segredos de Tecla: a humildade e a 
fé, caminho de sua santidade, para que nós 
pudéssemos seguir seus passos. 

Posso dizer que naqueles dias estive fisi-
camente presente a tudo o que aconteceu, 
mas o que ficou profundamente impresso no 
meu coração, foi a dolorosa experiência da 
morte daquela que foi para mim mãe de vida. 
Não posso deixar de testemunhar outro mo-
mento forte, na vigília da festa de São José, 
quando nos encontramos com o Primeiro 
Mestre para saudá-lo pelo seu onomástico. 
No grande salão, cheio de pessoas como 
sempre, o clima não era festivo como nos 
outros encontros e o pensamento de todas 
se dirigia à grande ausente. Naquele estra-
nho silêncio, a própria Mestra Assunta, que 
sempre apresentava os augúrios em nome 
de todas, sentiu-se como desmaiar, e esfor-
çou-se para conter as lágrimas, mas foi vista 
chorando baixinho. O Primeiro Mestre, que 
certamente havia previsto essa situação, 
em tom calmo e amável, disse-nos: “Não 
deveis sofrer tanto... a Primeira Mestra não 
está ausente, está presente! Está presente 
em vocês que querem viver no seu espírito... 
Aliás, era necessário que tivéssemos, no pa-
raíso, uma superiora, pois lá se formou uma 
comunidade... Não devem senti-la longe, 
mas próxima. Ela foi preparar-lhes o lugar... 
Continuem a caminho em serena alegria, na 
esperança de um dia estar com a Primeira 
Mestra que as espera...”.

Eu, e todas as que a conhecemos, e as 
irmãs mais jovens, temos uma grande dívida 
em relação à Mestra Tecla: Uma dívida de 
reconhecimento por ter-nos traçado o cami-
nho e oferecido sua vida para que corres-
pondamos às graças inerentes a este dom: 
“Quero que todas sejam santas!”. 

“Rezemos umas pelas outras - como diz 
o último artigo das Constituições - a fim de 
que o Pai, que começou em nós a obra de 
santificação, a leve à perfeição até o dia de 
Cristo Senhor”. Este é o melhor modo de 
oferecer nosso reconhecimento pela santi-
dade de Mestra Tecla e acelerar os tempos 
de sua glorificação. 

Maria Lucia Righettini, fsp
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O MEU CAMINHO  
ESTAVA MARCADO 

Sou Irmã Teresa, a terceira de quatro Fi-
lhas de São Paulo da família Marcazzan, 

constituída por dois irmãos sacerdotes, uma 
irmã e um irmão casados. E uma irmãzinha 
que faleceu aos 11 anos, e marcou a vida de 
todos nós.  Os pais transmitiram-nos a fé e 
as virtudes cristãs e humanas que junto com 
a ação de nossos sacerdotes forjaram nosso 
caráter e nossa vida. 

Eu tinha 11 anos quando fui visitar mi-
nhas duas irmãs, Ir. Caterina e Ir.Federica, 
em Alba. Eram ainda aspirantes e eu desejei 
muito ficar com elas. Mestra Amália, porém, 
disse-me que eu era muito jovem e eu lhe fiz 
notar que algumas irmãs da comunidade ha-
viam entrado na Congregação aos 11 anos.

Voltei para casa e retomei meus estudos. 
Mas quando meu irmão Giuseppe, então se-
minarista, foi visitar minhas irmãs em Alba, 
prometeu-me que defenderia minha causa. 
Lembro ainda o momento em que o encontrei 
quando voltou. Estávamos saindo das Vés-
peras. Disse-me que me aceitavam sim, mas 
com as condições colocadas pelos nossos 
pais: continuar os estudos, ir de férias e não 
usar uniforme. Queriam se assegurar que eu 
estivesse tomando uma decisão livre e ma-
dura. Corri para a Igreja e agradeci o Senhor. 
Desde aquele momento o meu sim foi por 
toda a vida. Não tinha ainda feito 14 anos. 

Após longo período de formação e uma 
experiência como formadora das aspiran-
tes, em Roma, os superiores me mandaram 
para a Uganda. Consultei meu irmão, Pe. 
Giuseppe. Minhas irmãs já haviam partido 
como missionárias: a Ir. Federica para o 
Chile e a Ir. Gabriela para o Japão. Meu ir-
mão me disse apenas: “vai”. Era o ano 1972. 
Lembro-me bem o que o Primeiro Mestre me 
escreveu antes da Profissão perpétua: “Com 
todas as bênçãos. Viva na fé, nas Constitui-

ções e nas disposições dos superiores e en-
contrará a santificação. (Sac. Alberione).” O 
meu caminho estava marcado. 

A missão abriu-me campos impensáveis 
de apostolado, ricos de experiências, vividas 
sempre no espírito do “Pacto”. Da experiên-
cia de formação àquela de livraria (12 anos 
na Uganda) e de Editorial (31 anos no Ke-
nia). Certamente, o dom maior foi o da publi-
cação da African Bible, sinal tangível de um 
trabalho que nasceu em comunidade, num 
clima ecumênico-eclesial, com a colabora-
ção de muitas pessoas. 

A publicação da African Bible permanece 
como a realização do convite do bem-aven-
turado Alberione: “Filhas de São Paulo fazei 
a caridade da verdade”. “A verdade é Jesus 
Cristo, mas aquela impressa, em livro, é a 
Bíblia”. A nossa vocação tornar-nos-á multi-
plicadoras da verdade, que ultrapassa todos 
os confins, tornando-nos “colaboradoras da 
Verdade” (Papa Bento XVI). 

Teresa Marcazzan, fsp

MIL RELIGIOSAS MÉDICAS 
DEDICAM-SE  

À ASSISTÊNCIA SANITÁRIA

Mais de mil religiosas médicas, na Índia, 
contribuem, silenciosamente, com a assis-
tência sanitária aos mais pobres e margi-
nalizados. A “Sister Doctors Forum India” 
(SDFI)  é um grupo de mil religiosas espe-
cializadas na profissão médica, com estu-
dos altamente qualificados.  
As irmãs pertencem a 104 congregações 
religiosas, que se dedicam ao serviço do 
povo indiano, com compaixão e sem con-
tar custos. Ocupam-se das necessidades 
de saúde das pessoas em áreas remotas 
e rurais, onde a tecnologia médica e as 
modernas instalações ainda não estão dis-
poníveis. 
Neste contexto, as religiosas tem dúplice 
responsabilidade: por um lado, o compro-
misso com a vocação cristã como pessoas 
consagradas; por outro, o serviço como 
profissionais altamente qualificados, dan-
do um testemunho de verdadeira vocação 
da profissição médica.  
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52º DIA MUNDIAL  
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS: 
toRnaR-se teRRa e País

Quando criança, tal-
vez todos nós, como 

diz um texto de La Luna e 
i falò (A lua e a fogueira) 
de Cesare Pavese, poeta 
italiano e escritor, nós fe-

chamos os olhos para ver, se ao reabri-los, a 
colina teria desaparecido, fazendo-nos entre-
ver um país melhor.

Com o desejo de ir mais longe, a cultura 
digital deu-nos uma contribuição decisiva. O 
indivíduo realmente descobriu a América, um 
mundo sedutor de imagens, notícias e co-
mentários, que permite enviar à praça pública 
seus momentos mais pessoais.

O encanto da velocidade, na máquina e 
na vida, apresenta grandes riscos. Pode-se 
chegar a pensar que todos os conteúdos são 
iguais, que entre representação e realidade 
talvez não exista nenhuma distinção, e que 
as próprias crenças persistem mais que os 
fatos e podemos subtrair-nos de tudo o que 
é dissonante. 

Neste pano de fundo, facilmente, os pre-
conceitos e os estereótipos, a suspeita e os 
fechamentos reforçam-se mutuamente. Tor-
na-se difícil reconhecer as falsas notícias, as 
informações infundadas, “em base a dados 
inexistentes ou distorcidos” tão plausíveis e 
eficazes na sua capacidade de prender e se-
gurar. 

Tem razão quem diz que tal fenômeno não 
é novo. Na verdade, hoje ele se torna preocu-
pante pelo número de contatos que realiza de 
uma maneira tempestiva e pouco controlável.

Se as redes sociais não podem ser consi-
deradas a principal causa das notícias falsas, 
dos like e dos compartilhamentos, porém, re-
conhecemos que facilitam sua disseminação, 
de acordo com um dinamismo dos conteúdos 
que revela mais visibilidade que veracidade. 

A este respeito, em sua Mensagem para 
52º Dia mundial das comunicações sociais, 
o Papa denuncia a “lógica da serpente”, que 
ofusca “a interiodade da pessoa” e lhe rouba 
“a liberdade do coração”. Mesmo uma argu-
mentação impecável, “se utilizada para ferir 
o outro ou para desacreditá-lo diante dos de-
mais, por mais que pareça justa, não é habi-
tada pela verdade”.

A que serve então?
“Eu voltei, estava rico, mas os rostos, as 

vozes e as mãos que deviam me reconhecer 
e me tocar não existiam mais - reconhece o 

protagonista do romance de Pavese, quando 
voltou da América -. O que sobrou era como 
uma praça após uma feira...”.

Isso não quer dizer que este resultado é 
inevitável. Na verdade, Francisco – e com ele 
todo o Magistério da Igreja – traz um olhar 
confiante na capacidade do ser humano “re-
contar a sua experiência e a do mundo e, por-
tanto, construir a memória e a compreensão 
dos acontecimentos”. 

Trata-se de “redescobrir o valor da profis-
são, onde o jornalista é o “guardião das no-
tícias”, cujo centro ”não é a velocidade em 
comunicá-la e nem mesmo  o impacto sobre o 
público, mas as pessoas”. Um “jornalismo de 
paz”, consciente de estar a serviço daqueles 
que “não têm voz”, “procurando as verdadei-
ras causas dos conflitos”.

Por outro lado – hoje, além de usuários, 
todos nos tornamos produtores – por isso o 
Papa sublinha “a responsabilidade de cada 
um na comunicação da verdade”; e a respon-
sabilidade em educar-se e educar ao discerni-
mento, à verificação, ao aprofundamento.

Insiste também que em sua relação com a 
realidade, a verdade continua a ser uma exi-
gência insuprimível, que não se resolve numa 
realidade “conceitual” e nem mesmo, trazen-
do “à luz coisas obscuras”. Verdade é “aquilo 
sobre o qual se pode apoiar-se para não cair”, 
explica Francisco e acrescenta: “O homem 
descobre sempre mais a verdade, quando a 
experimenta em si mesmo como fidelidade e 
confiabilidade de quem o ama”. Pavese diz: 
“País significa que não estamos sós, sabe 
que nas pessoas, nas plantas e na terra exis-
te algo de si, mesmo quando não se não está, 
ele fica esperando-o”. 

Em última análise, a mensagem ainda 
sublinha que “o único realmente confiável e 
digno de confiança, sobre o qual se pode con-
tar, ou seja, a “verdade” é o Deus vivo.” A ex-
periência da comunidade eclesial reconhece 
seu rosto em Jesus Cristo, verdade suprema 
e plenamente humana.

Este fundamento deve existir também na 
comunicação. É por isso que se retorna a 
ele, como o protagonista de La luna e i falò 
– que nunca deixou de procurar: “Eu andei o 
suficiente no mundo para saber que todas as 
carnes são boas e equivalentes, mas é por 
isto que a pessoa se cansa e tenta enraizar-
se para se tornar terra e país, e para que sua 
carne seja boa e dure mais que uma simples 
temporada”. 

Pe. Ivan Maffeis
Direttore dell’Ufficio Nazionale Comunicazioni 

Sociali della CEI
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ITÁLIA 
5º caPítUlo geRal das iRmãs aPostolinas 

De 4 a 17 de março de 2018, realizou-se, 
na Casa Divino Mestre, em Ariccia, o 5º Capí-
tulo Geral Ordinário das Irmãs Apostolinas. O 
tema que guiou a reflexão e os trabalhos foi: 
Colaboradores de vossa alegria (2Cor 1,24). 
“Para todas as vocações”: em fraternidade 
para a missão. 

Para o governo do Instituto foram eleitas:
– Superiora Geral, para o segundo man-

dato: Ir. Marina Beretti.
– Conselheiras gerais: Ir. Maria Antonietta 

Leoni, Ir. Tosca Ferrante, Ir. Teresita Cabri, Ir. 
Donatella Branco. 

Da Mensagem final, destacamos algumas 
“imagens” relevantes para as Capitulares:

“Apostolinas na escola do discernimento”: 
demo-nos conta que o discernimento pode 
ser aprendido, enraizando-nos sempre mais 
nas palavras e método que Pe. Alberione nos 
transmitiu. 

Apostolinas em fraternidade: somos con-
victas que a vida fraterna é um dom e uma 
profecia urgente que nasce da oração, de um 
profundo discernimento e das relações frater-
nas reconciliadas. 

Apostolinas em missão: assumimos uma 
missão, um carisma, que exige que nós te-
nhamos uma identidade clara, aquela que 
Pe. Alberione nos deixou. 

Às irmãs Apostolinas nossos sinceros 
votos de um caminho fecundo e repleto de 
bem. 

ITÁLIA 
14ª edição do Festival BíBlico

No dia 5 de abril foi apresentada a 14ª edi-
ção do Festival Bíblico em Verona.  O progra-
ma vai de 3 a 27 de maio em Vicenza, Vero-
na, Pádua, Rovigo e Vittorio Veneto. O tema é 
atual: o futuro, entendido principalmente nas 
relações constitutivas de nossa existência. 

Difundido e promovido pela Diocese de 
Vicenza e pela Sociedade São Paulo, o Fes-
tival Bíblico leva as Sagradas Escrituras nas 
praças para atualizar a mensagem e declinar 
o significado espiritual das linguagens con-
temporâneas.

Um rico calendário de eventos com con-
ferências, reuniões, meditações, leituras, 
visitas guiadas, bem como concertos, expo-
sições, espetáculos e performances artísti-
cas animarão praças, edifícios, jardins, ruas 
e igrejas das cidades participantes, para um 
“confronto sobre o que a Bíblia tem a nos di-
zer hoje sobre o futuro”.

ITÁLIA 
novo site das  
Pias discíPUlas do divino mestRe

No dia em que a Igreja celebrou a festa de 
Santa Escolástica foi lançado online o novo 
website das Pias Discípulas do Divino Mes-
tre.

O site institucional http://www.pddm.org/ 
apresenta-se completamente renovado em 
seu design, conteúdo e modalidades informa-
tivas, dando maior espaço a fotos e vídeos. 

Suas palavras inaugurais são também 
nossas: “Agradecemos ao Divino Mestre por 
este dom e rezamos para que se torne um 
ambiente onde partilhar a vida e a missão de 
nossa Congregação na Família Paulina e no 
mundo a serviço do Evangelho”.

Nosso augúrios para que seja uma pre-
sença eficaz e significativa na Rede.  
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UMA JANELA SOBRE A IGREJA 
Gaudete et exsultate:  
a santidade da PoRta ao lado

Gaudete et Exsultate é a ter-
ceira exortação apostólica 
escrita pelo papa Francis-
co para “encarnar a santi-
dade no contexto de hoje, 
com seus riscos, desafios e 
oportunidades”. Deus chama 
a ser santos nos gestos da 
vida cotidiana. Santos, não 

super-heróis. Um convite dirigido a todos. 
Ninguém é excluído. 

A santidade da porta ao lado é a tese do 
Papa. “Eu gosto de ver a santidade no povo de 
Deus paciente: nos pais que criam seus filhos 
com muito amor, nos homens e mulheres que 
trabalham para trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas religiosas anciãs que continuam 
a sorrir”. 

Papa Francisco elogia o “gênio feminino 
que se manifesta em estilos femininos de 
santidade, indispensáveis para manifestar a 
santidade de Deus neste mundo”. Cita Hilde-
garda de Bingen, Brígida, Catarina de Sena, 
Teresa de Ávila e Teresa de Lisieux, Edith 
Stein, para salientar que “mesmo nos tempos 
em que as mulheres eram mais excluídas, o 
Espírito Santo suscitou santas cujo fascínio 
provocou novos dinamismos espirituais e im-
portantes reformas na Igreja”.

Mas a história da Igreja, afirma ele nova-
mente, tem “muitas mulheres desconhecidas 
ou esquecidas que, cada uma a seu modo, 
sustentou e transformou famílias e comunida-
des com o poder de seu testemunho”. 

Como Paulinas, devemos ouvir, no artigo 
108, o grito de alarme do Papa para não cair-
mos na tentação de uma “informação superfi-
cial”, que, com suas formas de comunicação 
rápida e virtual, pode tornar-se um fator des-
lumbrante que rouba nosso tempo e nos afas-
ta do sofrimento da carne de nossos irmãos. 

O convite do Papa Francisco pode tornar-
se o nosso percurso em direção à santidade: 
“Em meio a este abismo atual, o Evangelho 
ressoa novamente para oferecer-nos uma 
vida diferente, mais saudável e mais feliz”. 

50 anos da santo egídio 
50 anos de serviço à paz, aos pobres, aos 

enfermos e um grande empenho no diálogo 
inter-religioso. A comunidade de Santo Egídio, 
com meio século de atividades, nasceu em 
1968, no coração de Roma, no Trastevere, fun-

dada por Andrea Riccardi. Conta com milhares 
de seguidores no mundo todo, e importantes 
e sucessivas iniciativas pela paz, como a pa-
cificação de Moçambique. Em 1987, recolhe o 
testemunho de João Paulo II que, no ano an-
terior, havia convocado as religiões do mundo, 
em Assis, para uma oração pela paz. Desde 
então, nas estradas do ‘espírito de Assis’, a co-
munidade organiza, todos os anos, encontros 
internacionais nas diversas cidades do mundo.

No plano internacional, Santo Egidio está 
fortemente empenhada no desarmamento, na 
República Centroafricana, contra a pena de 
morte no mundo e ao lado dos portadores de 
Aids com o programa Dream. O presidente da 
Comunidade, Marco Impagliazzo, afirma que 
o sucesso está, sobretudo, no fato de levar a 
muitos a alegria do Evangelho. 

Religiosas em zona de gUeRRa  
e contRa o tRáFico hUmano

Realizou-se, em Roma, o encontro orga-
nizado pela embaixada dos Estados Unidos 
junto à Santa com a União dos Superiores 
gerais sobre a presença das religiosas envol-
vidas, na linha de frente, em zonas de guerra 
e contra o tráfico de seres humanos. 

Uma participante no Seminário, Irmã Car-
men Brandeo, explicitou a importância que as 
religiosas têm nos conflitos do mundo todo: 
“pessoalmente, eu acho que são as mulheres 
a ter uma posição-chave a fim de construir a 
paz e as relações que enfatizam a importân-
cia da vida. Um exemplo é a presença das 
irmãs nas prisões. Eu mesma fiz este tipo de 
trabalho e vi como a nossa presença devol-
veu dignidade aos presos. Outro exemplo são 
as vítimas do tráfico de seres humanos ou as 
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mulheres que vivem nas prisões ou em outros 
centros de detenção junto com seus filhos pe-
quenos. Assim somos nós - mulheres - que 
lhes devolvemos a dignidade”. E, ao mesmo 
tempo, damos a oportunidade aos guardas 
prisionais e aos agentes da policia de redes-
cobrir que também essas pessoas são seres 
humanos. Também quem vive atrás das gra-
des é um ser humano. O nosso trabalho tam-
bém serve para restaurar essa  relação entre 
ambas as partes”.

UMA JANELA SOBRE O MUNDO
Prêmio Para mulheres de coragem 

Nascida em Sondrio, Itália, em 1944 Ir. 
Maria Elena Berini, religiosa da congrega-
ção religiosa das Irmãs da Caridade de Saint 
Jeanne Anthide Thouret, recebeu das mãos 
da primeira dama dos Estados Unidos, Me-
lânia Trump, o prêmio Internacional Mulheres 
de Coragem, que é concedido anualmente às 
10 mulheres, selecionadas no mundo inteiro.  

Desde 1972 a 2007, Ir. Maria Elena foi 
missionária no Chade e, em seguida, enviada 
para a República Centro-Africana, onde ain-
da hoje realiza seu compromisso pastoral, na 
fronteira com o Chade e Camarões. Desen-
volve seu trabalho no campo educacional, em 
situações muito precárias. 

A concessão do prêmio reconhece sua co-
ragem e, acima de tudo, sua capacidade de 
ser uma mulher de esperança, num contexto 
extremamente difícil, o de Bocaranga, marca-
do por conflitos, confrontos, violência e ata-
ques da guerrilha.

O movimento “Trois R” atacou Bocoranga. 
Centenas de pessoas buscaram abrigo na 
missão. Ela ofereceu-lhes refúgio nas estru-
turas da igreja. «Não obstante isso - afirma 
- tenho certeza que a paz é possível”. A ora-
ção de inúmeras pessoas que nos apoiam 
e sustentam, dão-nos forças para resistir ao 
lado de nossos amigos da República Centro-
-Africana. Não sabemos o que o futuro nos 
reserva, mas sabemos que Deus está conos-
co, “em silêncio”. 

A Ir. Maria Elena Berini nossas felicitações 
por este prestigioso prêmio que inclui um re-
conhecimento a toda a vida religiosa feminina.

dia mUndial da Poesia 2018

21 de março, primeiro dia da primavera, 
celebra-se o Dia Mundial da Poesia, procla-
mado pela Unesco, durante a 30º sessão da 
Conferência Geral Unesco, realizada, em Pa-
ris, a 15 de novembro 1999. Este dia reconhe-
ce à expressão poética um papel privilegiado 
na promoção do diálogo e da compreensão 
intercultural, na diversidade linguística e cul-
tural da comunicação e da paz. 

A celebração representa também o “en-
contro entre as diversas formas de criativida-
de - afirma a Comissão Nacional Italiana para 
a Unesco - entre as diferentes formas de ex-
pressão; cada sociedade humana considera 
seu antigo estatuto da poesia como o lugar 
fundador da memória, a base das outras for-
mas de criatividade literária e artística”. 

Neste dia, numerosos eventos são orga-
nizados em todas as partes do mundo, onde 
a diversidade cultural e a universalidade das 
emoções representam as mensagens e os 
desafios da poesia hoje. 

metRo de PeqUim tRansFoRma-se  
em BiBlioteca

Algumas linhas do metrô de Pequim foram 
transformadas numa enorme biblioteca de au-
diolivros. Os passageiros da linha 4 e 10 po-
dem contar com um serviço que lhes permite  
ouvir,  diretamente de seu smartphone, o livro 
que mais gosta. Basta baixar um app que per-
mite acessar os títulos disponíveis. 
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Festival inteRnacional de joRnalismo

Foi realizada em 
Perugia (Itália) de 
11 a 15 de abril a 
12ª edição do Festi-
val Internacional de 
Jornalismo: foram 
cinco dias de diá-
logos, confrontos, 

workshops, entrevistas, espetáculos, música 
e documentários com mais de 700 oradores e 
um público internacional. Principais patrocina-
dores do Festival: Facebook, Google. Patroci-
nador ouro: Amazon e Eni, parceiro institucio-
nal, como sempre, a região da Úmbria.

Temas da edição de 2018: desinformação, 
mudança climática, cyber guerra e propa-
ganda, inteligência artificial, extrema-direita 
e populismo, crises humanitárias, jornalismo 
investigativo, renda básica, confiança nos 
meios de comunicação, migração, verificação 
dos fatos e desmistificação, jornalismo de da-
dos, alianças, start-ups, alfabetização às notí-
cias, jornalismo local, assédio sexual no local 
de trabalho, diversidade e inclusão, serviço 
público, modelos de negócio, liberdade de ex-
pressão e filantropia na mídia.

Todos os conteúdos do Festival estão dis-
poníveis na plataforma e no YouTube: media.
journalismfestival.com

dia da inteRnet segURa 2018
O Safer Internet Day, 
Dia Mundial da Se-
gurança na Rede foi 
instituído em 2004 e 
organizado em nível 
internacional, com  o 

apoio da Comissão Europeia com o objetivo 
de  promover o uso seguro e responsável da 
web e das novas tecnologias, particularmen-
te entre as crianças e os jovens. È comemo-
rado no mundo todo no dia 6 de fevereiro. 

Ao longo dos anos, o Dia da Internet Se-
gura tornou-se um uma referência para todos 
os atores da net, as instituições e organiza-
ções da sociedade civil, chegando a envol-
ver, até hoje, mais de 100 países. 

Create, Connect and Share Respect. A 
better internet starts with you [Cria, Conecte 
e Compartilhe Respeito. Uma internet melhor 
começa com você] é o slogan da  edição de  
2018. Visa a conscientização dos jovens não 
só sobre o uso da rede, mas especialmente 
sobre o papel ativo e responsável de cada um, 
na internet, como um lugar positivo e seguro. 

Uma maneira inteligente de passar o tem-
po, combater o stress e o tédio, transforman-
do cada viagem de metrô numa aventura. E 
a leitura não termina quando se sai do metrô. 
Salvando o código, se pode continuar na es-
cuta mesmo fora do trem, enquanto se cami-
nha ou prossegue viagem em outro meio. A 
iniciativa representa um grande e original in-
centivo à leitura. 

UMA JANELA  
SOBRE A COMUNICAÇÃO
Festival do cinema aFRicano,  
ásia e améRica latina

Tendo chegado à 28ª edição, realizou-
se, em Milão, nos dias 18 a 25 de março, o 
Festival do Cinema Africano, Ásia e América 
Latina. Dedicado à cinematografia dos três 
continentes, deu particular atenção ao tema 
das migrações e identidades culturais. 

Vinte e cinco filmes, em primeira estreia 
nacional, três em primeira mundial e doze 
curtas-metragens, todos africanos, selecio-
nados entre os 600 títulos advindos dos três 
continentes. 

Este ano foi premiado o filme no femi-
nino: mulheres que contam histórias de 
mulheres nos contextos sociais e culturais 
de seus países. Aya e I am not a witch são 
respectivamente um curta e um longa-metra-
gem vencedores do festival. Ambos são diri-
gidos por duas mulheres, Fedhila Moufida da 
Tunísia e Rungano Nyoni da Zambia. 

Também no que se refere ao curta-metra-
gem africano Waiting for Hassana, os olhos 
de uma mulher, a nigeriana Funa Maduka es-
treia na direção, retratando um caso devasta-
dor para as mulheres: aquele das 276 alunas 
nigerianas da escola de Chibok, sequestra-
das, em 2014, por uma seita fundamentalista 
islâmica Boko Haram.

Estava presente no júri para a entrega do 
prêmio SIGNIS (OCIC e UNDA) também Irmã 
Cristina Beffa, das Filhas de São Paulo. 
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FILHAS DE SÃO PAULO 
Ir. Ada Sbaraini, anos 83 - 30.01.2018 São Paulo, Brasil
Ir. M. Caritas Angelica Forte, anos 82 - 01.02.2018 Boston, Estados Unidos
Ir. Rosaria Lilia Del Rosario, anos 84 - 01.02.2018 Pasay City, Filipinas 
Ir. M. Tecla Rosa Roma, anos 86 - 09.03.2018 Albano, Itália 
Ir. Zefirina Maria Ceste, anos 86 - 19.03.2018 Alba, Itália 
Ir. M. Filomena Assunta Mattuzzi, anos 83 - 19.03.2018 Boston, USA
Ir. M. Amabile Rosa Gasparrini, anos 81 - 22.03.2018 Albano, Itália 
Ir. M. Augusta Lea Biolchini, anos 102 - 28.03.2018 Boston, USA
Ir. M. Claudea Adele Borrano, anos 99 - 03.04.2018 Alba, Itália 
Ir. M. Amabilis Paulita Lagnada, anos 80 - 07.04.2018 Pasay City, Filipinas 
Ir. Regina Osvaldina Tagliari, anos 90 - 12.04.2018 São Paulo, Brasil

PAIS DE IRMÃS
Ir. Irshad Maqsood (Pai Maqsood) da comunidade de Lahore, Paquistão
Ir. Maria Irma Rios (Mãe Natividad) da comunidade de Los Angeles, Estados Unidos
Ir. Jentrix Nasirumbi Okuku (Mãe Mary) da comunidade de Lusaka, Zambia
Ir. Marianna Kim Eun Ja (Pai Jong Sok Giacomo) da comunidade de Charleston, USA
Ir. Suman Jacinta Tigga (Pai Stanislaus) da comunidade de Mumbai CP, Índia
Ir. Bruna e Ir. Renata Bottin (Mãe Andreina) das comunidades de Roma DM  

         e Treviso, Itália 

FAMÍLIA PAULINA 
Frei Tadaharu Ignazio Agostino Makiyama ssp, anos 83 -  23.01.2018 Tokyo, Japão
Pe. Giuseppe Mauro Ferrero ssp, anos 93 - 01.02.2018 Roma, Itália 
Ir. M. Adriana Emma Bernardeni pdm, anos 87 - 05.02.2018 Albano Lazial, Itália
Pe. Jorge Enrique Gbriel Cortes Forero ssp, anos 79 - 04.02.2018 Bogotá, Colômbia 
Frei Celestino Fedele Loreti ssp, anos 77 - 08.02.2018 Albano Lazial, Itália 
Frei Fortunato Ferdenando Scapin ssp, anos 85 - 08.02.2018 Alba, Itália 
Ir. M. Norberta Rosaria Miceli pdm, anos 84 - 13.02.2018 Roma, Itália 
Ir. Lorenza Anna Maria Domenichelli sjbp, anos 81 - 12.03.2018 Albano Lazial, Itália 
Ir. Immacolata Davida Cervo sjbp, anos 77 - 16.03.2018 Cali, Colômbia 
Pe. Pietro Paolo De Figlia ssp, anos 84 - 18.03.2018 Ariccia, Itália 
Pe. Cecilio Freiancesco Ortiz Marroquin ssp, anos 83 - 04.04.2018 Madri, Spagna
Ir. Antonietta Rina Savina Coltamai sjbp, anos 92 - 06.04.2018 Albano Lazial, Itália 

Na
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Eu sou 
a ressurreição

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

 viverá.
João 11,25
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