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PROGRAMA 
 

 

24 de setembro Chegada e organização 
 Dinâmica de conhecimento 

 Inauguração da exposição de livros (“Salão do livro”) 

 

25 de setembro Abertura - Um olhar sobre a realidade 

 Introdução de Ir. Anna Maria Parenzan 

 Breve visão histórica dos Encontros de apostolado- economia  

 Apresentação do método de trabalho 

     

 Palestra: Dar voz à humanidade nascente 

                                        Prof. Marco Guzzi, poeta, filosofo, docente, escritor 

 

26 de setembro A comunicação hoje 

Palestras:   

  Novas formas de leitura e escritura exigem novos modelos de edição  

          Prof. Mário Pireddu, docente na Universidade de Roma3, 

na Libera Università degli Studi della Tuscia e na Universidade de Viterbo  

    

 Adeus mass mídia, bem-vindos aos Social mídia  

Dr. Seàn-Patrick Lovett, jornalista e diretor da programação, em 

inglês, da Rádio Vaticana  

Trabalho de grupos 

Oração: Uma janela sobre o mundo 

 

 

27 de setembro O editorial em geral e o editorial católico em particular 

 Síntese da pesquisa / Perguntas e confronto 

 Palestra:  

 Os desafios editoriais dos tempos novos 

Prof. Giuliano Vigini, ensaísta e docente de sociologia da editoria 

contemporânea na Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão 

Trabalhos de grupo   

 

28 de setembro Conteúdo - Destinatários   

Palestras: 

 Epístola de Paulo apóstolo às Filhas de São Paulo 

  Prof. Lidia Maggi, pastora batista, biblista e teologa 

 Quem são hoje os pobres do Evangelho               Dr. Luigi Accattoli, jornalista 

 Narrar a boa notícia da família 

   Dr.Francesco Belletti, docente, diretor do Cisf  

     (Centro internazional estudos família) 

 Falar aos jovens do terceiro milênio 

Pe. Gianmário Pagano, roteirista, escritor, blogger, docente 

    Perguntas aos relatores / Estudo pessoal  
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29 de setembro  O Editor paulino em Pe. Alberione  

 

Palestras:  

 O editor paulino segundo o espírito de Pe. Alberione        Giacomo Perego, ssp 

 A “graça do apostolado” editorial. Um pouco de história...  Anna Caiazza, fsp 

 

Trabalhos de grupo 

Oração de louvor pela missão editorial paulina 

 

 

30 de setembro   Dia livre  
 

1 outubro  Confronto com alguns editores  

 San Paolo (Simone Bruno, ssp, responsável editorial) 

 EMI (Lorenzo Fazzini, responsável editorial) 

 Città Nuova (Luca Gentile, responsável editorial) 

 

Trabalhos de grupo 

Oração: Uma janela sobre o mundo 

 

2-3 de outubro  Aspectos práticos acerca da produção-livros 

 Aspectos econômicos, contratos, tiragens, depósito, rotação dos produtos, 

apresentação gráfica, etc.                         Ir. Natália Maccari– Ir.  Gabriella Santon 

 

Exercícios práticos / Confronto 

Oração no “Salão do livro” 

 

4 de outubro Experiências – Estudo pessoal 

 Apresentação de algumas experiências no campo editorial (Coreia, Itália, 

Colômbia, Brasil, East Africa)   

 Apresentação da metodologia para o Laboratório 

   

 Estudo pessoal 

 

5-6 de outubro Elaboração das linhas editoriais  

 Laboratório 

 Encontros continentais ou linguísticos para compartilhar projetos e busca de 

modalidades de colaboração apostólica  

 

7 de outubro  Conclusões  

 Resultado do Laboratório 

 Conclusão de Ir. Anna Maria Parenzan 

 Celebraçao eucarística - Mons. Antonio Mennini 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Para as irmãs que irão à Feira Internacional do Livro de Frankfurt (10-14 outubro 2018) 

 

8 outubro - Encontro com Ir. Natália Maccari (Apresentação das novidades intercâmbio de direitos, etc.) 

 

9 outubro - Partida para Frankfurt  


