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  Ouvir a voz de Deus 
  na palavra dos jovens 
                  porque eles sabem dizer 
                            o que esperam da Igreja.
 
                   Dom Raúl Biord Castillo, Bispo de La Guaira (Venezuela)
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“COM OS JOVENS LEVEMOS  
O EVANGELHO A TODOS”

Este foi o tema da 
92a Jornada Mis-

sionária 2018. Foi uma 
ocasião para redesco-
brir o significado de ser 
missionárias paulinas. 
Sobretudo para sentir 
a necessidade de um 
envolvimento sempre 
mais pleno na missão 

ad gentes da Igreja. Todas as nossas comuni-
dades são “missionárias”, pois todas são cha-
madas a ter “um coração maior que os mares 
e os oceanos...” (UPS p. 455). Um coração 
que sente, vibra em uníssono com o coração 
de Jesus, de Paulo, da Igreja (cf. AE p. 57 ss).

O Papa Francisco afirma: “A missão não 
é uma parte da minha vida ou um momen-
to entre outros da minha existência. É algo 
que não posso arrancar do meu ser... Eu 
sou uma missão... É preciso considerar-nos 
como que marcados pelo fogo por esta mis-
são...” (EG 273). 

Quantas irmãs missionárias a nossa 
Congregação têm hoje no mundo? Quantas 
irmãs deixaram a própria nação para levar o 
Evangelho e colocar-se a serviço da comu-
nidade, em contextos diversos do próprio.  
Um breve olhar no nosso Status personale 
encontrou que são mais de 170, mas ain-
da não são suficientes. Voltaram à pátria, 
nos últimos três anos, por idade avançada, 
doença e outros motivos, umas vinte irmãs 
missionárias e em algumas nações as voca-
ções não conseguem suprir as partidas. Há 
necessidade, especialmente neste momen-
to, da generosidade de irmãs mais jovens 
que possam sustentar a missão nos lugares 
particularmente necessitados e carentes de 
juventude. Penso nas nações da Europa, da 
America Latina e também a Austrália e algu-
mas nações da África Austral. 

 Mas nós somos missionárias também 
quando permanecemos em nossa nação e 
fazemos da vida um dom, quando nosso co-
ração, sempre jovem, vibra, queima, deseja 
como Paulo, ser tudo para todos para que o 
mundo creia.

Levar o Evangelho até aos confins da 
terra é o sentido de nossa vocação. Somos 
chamadas a crescer como “comunidade 

configurada pela missão», e ser “congre-
gação em saída,  redescobrindo a profecia 
paulina e renovando o impulso missionário 
para encontrar novas modalidades de anún-
cio e abrir fronteiras de todos os tipos, geo-
gráficas e de  pensamento”. (cf. Instrumento 
de trabalho em preparação ao 11º  General 
capítulo).

Os extremos confins da terra, hoje são 
mais facilmente navegáveis: “o mundo di-
gital, as redes sociais que nos permeiam, 
atravessam e dissolvem confins, apagam 
margens e distâncias, reduzem diferenças. 
Parece que tudo está ao próprio alcance, 
tudo tão perto e imediato. No entanto, sem 
o dom do envolvimento de nossa vida, pode-
remos ter uma infinidade de contatos, mas 
nunca viveremos uma verdadeira comunhão 
de vida. A missão até aos extremos confins 
da terra, exige o dom de si...” (Mensagem do 
Papa para a Jornada Missionária).

Que Jesus, o missionário do Pai, nos aju-
de a dedicar à causa do Evangelho, tempo, 
energias, a vida mesma (cf. Const. 12), a co-
municar em qualquer situação, esta paixão 
por Jesus que queima no coração: “quem 
quiser pregar, deve primeiro estar disposto 
a deixar-se tocar pela Palavra e fazê-la car-
ne na sua vida concreta” para “comunicar ao 
outro o que foi contemplado” (EG 150).

Desafia-nos ainda hoje, o convite do 
Papa Paulo VI a ser fieis ao mandato que 
nos foi confiado, porque “os homens pode-
rão ser salvos também por outros caminhos, 
graças à misericórdia de Deus, embora não 
lhes anunciamos o seu Evangelho; mas po-
deremos nós salvar-nos se por negligência, 
medo, ou vergonha, - aquilo que são Paulo 
chamava - corar pelo Evangelho – ou em 
consequência de falsas ideias, transcura-
mos o anúncio?”.

Ir. Anna Maria Parenzan
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ITÁLIA
Inauguração da aula Magna  
do HospItal regIna apostoloruM

Em 10 de outubro, em Albano Lacial, foi 
inaugurada a Aula Magna do Hospital Regi-
na Apostolorum, de propriedade das Filhas 
de São Paulo. As obras de renovação e ade-
quações deram espaço a uma maravilhosa 
sala multimedial, colocada à disposição das 
diferentes funções, tanto para a formação do 
pessoal de saúde como para as multíplices 
atividades de entretenimento para os pa-
cientes. 

A espaçosa sala é ideal para um uso 
bastante versátil, equipada com novas ins-
talações de iluminação, escurecimento, ar 
condicionado, incluindo jogos cromáticos de 
luz ao longo dos corredores laterais, projeto-
res e ampliação para áudio-vídeo.

A inauguração realizou-se num clima 
de intensa participação, particularmente do 
pessoal do Instituto e de inúmeros amigos. 

Estava presente na abertura a Diretora 
geral, Ir. Annamaria Gasser, a Presidente 
do Hospital, Ir. Anna Maria Parenzan, a Di-
retora da área de saúde, Dra. Maria Teresa 
D’ Agostino e o Pe. Olinto Crespi, ssp, que 
abençoou o local, e numerosos amigos do 
hospital e pessoal interno. 

A Diretora geral, Ir. Annamaria Gasser 
destacou a importância do evento como si-
nal de continuidade: “A Aula sempre teve 
o nome de Ir. Tecla Merlo, cofundadora de 
nossa congregação, e assim continua por-
que foi justamente ela que a quis para ser 
um lugar de formação, estudo, encontros e  
porque não, também de fraternidade e diver-
timento. Agora restabelece essas importan-
tes funções para a vida de cada comunidade 
e, por conseguinte, também do Hospital”.

A seguir realizou-se também a inaugura-
ção da primeira parte renovada do Departa-
mento de Medicina e Oncologia. 

o Domingo Da Palavra  
nos cárceres

O Domingo da Palavra nos cárceres foi 
celebrado, neste ano, no dia 30 de setem-
bro. O sentido desta Jornada foi indicado 
pelo Papa Francisco na Carta apostólica 
Misericordia et misera: “Renovar o compro-
misso  em prol da difusão, do conhecimento 
e aprofundamento da Sagrada Escritura: um 
domingo dedicado inteiramente à Palavra 
de Deus, para compreender a riqueza ines-
gotável que provém do diálogo constante 
de Deus com o seu povo”. A comunidade da 
Casa geral acolheu o convite do Papa para 
viver com os detentos este domingo tão signi-
ficativo. A solene celebração eucarística, ani-
mada com cantos e danças, foi iniciada com 
a procissão de entronização da Bíblia, à qual 
participaram Filhas de São Paulo de várias 
nacionalidades juntamente com alguns de-
tentos que levavam cestos cheios de Evan-
gelhos em italiano, inglês e espanhol. Ao 
término da Missa foi entregue o Evangelho a 
todos os participantes, acompanhando este 
gesto com as palavras de bênção: A Palavra 
de Deus seja luz no teu caminho. No coração 
de todos nasceu o desejo de um empenho 
concreto para difundir a Palavra, com as pa-
lavras e, sobretudo com a vida.

BOLÍVIA
FeIra InternacIonal do lIvro
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Realizou-se em La Paz a XXIII Feira In-
ternacional do Livro com o slogan La Pace 
meravigliosa legge [A Paz, maravillosa lei]. 
Estiveram presentes 160 expositores com os 
próprios estandes para os livros. O país ho-
menageado na edição de 2018 foi a China. 

Conscientes que esta iniciativa é um lu-
gar de evangelização, Paulinas participa to-
dos os anos com um espaço suficientemente 
amplo para expor suas propostas editoriais.  

A maravilhosa e significativa experiência 
colocou em visão, em meio a muitos exposi-
tores, a marca de Paulinas e sua produção.

Às numerosas pessoas que visitaram 
nosso estande foi dada a possibilidade de 
conhecer a missão paulina na palavra do 
fundador, o Bem-aventurado Tiago Alberio-
ne: “O apostolado não busca apenas o pro-
gresso das pessoas individualmente, mas 
visa formar uma nova mentalidade na socie-
dade: isso significa dar um sinal, uma nova 
orientação”. 

CONGO
Inauguração  
da livraria Paulinas eM MatadI

Foi inaugurada a Livraria Paulinas de Ma-
tadi. Um novo centro apostólico que nasceu, 
fruto de pesquisas e sacrifícios da comuni-
dade de Kinshasa. 

Matadi é uma cidade portuária da Re-
pública Democrática do Congo, no extremo 
sudeste do país. É construída sobre pedra, 
daí o nome de Matadi que, no dialeto local, 
significa “pedra”.

No grande dia da bênção e inauguração, 
o prefeito da cidade, Pathi Nzuzi, e o bispo 
Mgr Daniel Nlandu Mayi, elogiaram a missão 
evangelizadora e cultural das Filhas de São 
Paulo. Da mesma forma, professores, pes-
soas envolvidas nos mídia locais, simples  
cristãos, expressaram admiração e alegria 
por esta presença cultural e de evangeliza-
ção. O evento não foi apenas a abertura de 
uma livraria, mas uma nova fundação. Uma 
resposta especial ao forte chamado do Mes-
tre para atingir outros subúrbios congoleses 
e proclamar a todos a alegria do Evangelho.

ALEMANHA 
FeIra do lIvro de FrankFurt

Realizou-se, de 10 a 14 de outubro de 
2018, a 70ª edição da Frankfurter Buchmes-
se, a mais prestigiada feira europeia do livro 
em Frankfurt, com a participação também 
de Paulinas Editora do mundo. Ao interno de 
seu stand (Stand 5.0 E 43), além da apre-
sentação das últimas novidades e projetos 
editoriais em nível internacional, houve in-
tercâmbio e diálogo com muitos editores e 
visitantes. 

A feira do livro de Frankfurt é a mais im-
portante em nível internacional para compra 
e venda de direitos autorais. Expositores 
provenientes de todos os países e centenas 
de milhares de visitantes estiveram presen-
tes. A cada ano um país diverso é convida-
do de honra para apresentar sua literatura e 
cultura. Este ano foi a vez da Geórgia. 

A história da Frankfurter Buchmesse re-
monta ao século XV, quando Johannes Gu-
tenberg inventou, na pequena cidade de 
Magonza, vizinha de Frankfurt, a imprensa 
com caracteres móveis: verdadeira revolu-
ção da era moderna. Foi colocada à venda 
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em Frankfurt, a primeira edição da Bíblia im-
pressa por Gutenberg com uma tiragem de 
180 cópias. 

De 1455 até o ‘600 esta se tornou a expo-
sição mais importante na Europa. Mudanças 
históricas viram Frankfurt ‘passar o cetro’ a 
Leipzig e, após a segunda Guerra Mundial, 
precisamente em 1949, foi recuperado, tor-
nado-se, hoje, a maior feira do livro da Eu-
ropa e a maior entre as mais importantes do 
mundo. 

GRÃ-BRETANHA
prêMIo ecuMênIco

Durante a Christian 
Resources Toge-
ther Conference foi 
entregue o Prêmio 
Ecumênico à Li-
vraria Paulinas de 
Kensington, recen-
temente renovada, 
num dos bairros 
mais frequentados 
de Londres. Foram 
part icu larmente 

os membros do grupo evangélico/anglica-
no a sustentar a nomeação. O prêmio, pa-
trocinado pela Good Book Company, é o 
reconhecimento de uma livraria, que entre 
as de uma cadeia, mostrou empenho de 
vendas, capacidade de difusão, originali-
dade e criatividade no marketing, impacto 
apostólico, atenção ao cliente, envolvimento 
comunitário, formação da equipe. 

O reconhecimento coroa os longos anos 
de presença de Paulinas na Grã-Bretanha. 
Um serviço realizado através das livrarias, 
publicações e oração diária. 

Alegramo-nos com as irmãs da Grã-Bre-
tanha pela premiação, em particular pelo re-
conhecimento de seu empenho ecumênico 
em favor de todas as confissões cristãs. 

PAQUISTÃO
Jesus te cHaMa a servIr

Com o tema Jesus te chama a servir, a 
equipe vocacional da comunidade de Laho-
re, Ir. Ghasia e Ir. Fouzia organizaram diver-
sas jornadas vocacionais em paróquias da 
cidade.

Os encontros estavam centrados sobre a 
vocação de Maria e das Filhas de São Pau-
lo, na ótica da missão, diálogo e escuta.

No término das jornadas era entregue o 
convite para participar do programa vem e 
vê que se realizará na Casa de formação, 
durante o verão, para favorecer um ulterior 
discernimento vocacional.

Ir. Ghasia e Ir Fousia assim se expressa-
ram: “Somos agradecidas ao Mestre divino, 
à Rainha dos Apóstolos e a São Paulo que 
nos acompanharam nesta atividade juvenil, 
uma oportunidade preciosa para testemu-
nhar entre nosso povo a beleza da vocação 
e da missão paulina. Nós também aprende-
mos muito!”. 

PERU
a BíBlIa narrada às crIanças

Em setembro, por ocasião do Mês da Bí-
blia, as Paulinas e os colaboradores da ci-
dade de Arequipa, realizaram, pelo segundo 
ano consecutivo, o evento A Bíblia narrada 
às crianças. O encontro exigiu colaboração, 
união de forças e de programação. 

Os momentos formativos e recreativos 
realizaram-se na livraria e em outros lugares 
da cidade, suscitando grande entusiasmo e 
participação.

Vários são os frutos desta experiência: 
contínua procura de material bíblico para 
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crianças, concretização de acordos e tra-
balhos em equipe. A livraria, mesmo sendo 
pequena e envolvendo as crianças e os pais, 
transformou-se num palco cheio de cor, mú-
sica, jogos e ideias. O apostolado paulino é 
sempre um compromisso a serviço do Evan-
gelho e da cultura. 

FILIPINAS
cardInal sIn catHolIc Book awards

Bes, Love Ka Ni Lord. Versão 1.0 di Rey-
nald Atienza, publicado por Paulinas, ven-
ceu o prêmio pela Categoria da Pastoral da 
Juventude durante os Cardinal Sin Catholic 
Book Awards, realizados, em 12 de setem-
bro na 39ª Feira Internacional do Livro em 
Manila. O livro traz uma série de histórias 
sobre as experiências pessoais do autor e 
sobre seu trabalho com jovens e valiosas 
orientações, orações e reflexões. 

Com este tipo de publicações, Paulinas 
visam promover o talento criativo filipino, 
com apoio aos artistas locais em seus es-
forços para responder às necessidades das 
pessoas no contexto e na cultura local.

A participação anual de Paulinas na Feira 
Internacional do Livro de Manila, juntamente 
com outras editoras cristãs, é considerada 
uma grande oportunidade para difundir o 
Evangelho e outros livros significativos para 
a formação espiritual  do povo.

ROMÊNIA 
25 anos de presença 

As Filhas de São Paulo celebram 25 anos 
de presença na Romênia a serviço do Evan-
gelho. Para celebrar esta feliz ocorrência fo-
ram programados diversos eventos:
-  19 de outubro: Apresentação do livro 

Vestir-se de luz de Giuseppe Forlai, igs;

-  20 de outubro: Lectio Divina “Não sou 
mais eu que vivo, mas Cristo vive em 
mim” (Gl 2,10), orientada por Francesca 
Pratillo, fsp;

-  21de outubro: Celebração eucarística de 
agradecimento na Igreja paroquial. 

Assim as irmãs nos escrevem: “Celebra-
mos este aniversário com as Anunciatinas, 
os Cooperadores e os amigos da comunida-
de, agradecendo a Jesus Mestre pelos mi-
lagres que operou também através de nós, 
pequenos instrumentos, nesta amada terra 
da Romênia, pelo Evangelho vivido e levado 
a tantas famílias. 

Pedimos a graça de viver e comunicar 
Jesus, invocando o Senhor da messe, que 
envie santas vocações para este urgente 
e belíssimo apostolado”.  As Filhas de São 
Paulo chegaram à Romênia em novembro 
de 1993. Esta fundação nasceu com o Pro-
jeto missionário: novas presenças das Filhas 
de São Pulo no mundo, de 1992. 

A livraria foi aberta em 1997, e também 
uma pequena casa editora. Visitam anual-
mente diversas paróquias romano-católicas 
e Greco católicas com depósitos e exposi-
ções de livros. Fazem animações vocacio-
nais, bíblicas e de formação ao uso da mídia 
social com jovens, e na comunidade ofere-
cem, anualmente, um itinerário espiritual aos 
leigos. 

Recordamos ao Senhor todas as pes-
soas que contribuíram ao nascimento e ao 
desenvolvimento desta presença no coração 
da Europa. 

A todas nossas felicitações!
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COMUNICAÇÃO  
CINEMATOGRÁFICA E PASTORAL
rose pacatte Fsp

Irmã Rose Pacatte conseguiu doutorado 
em comunicação pastoral, na Graduete 

Theological Foundation di Mishawaka, USA, 
onde havia realizado atividades e escrito 
textos sobre alfabetização à mídia e às dife-
rentes formas de pastoral com o cinema. De-
senvolveu a tese em quatro capítulos e um 
apendice, elencando uma série de filmes, 
temas teologicos e pastorais para o aprofun-
damento e uma bibliografia específica para 
os temas propostos.

O projeto inspirou-se na declaração de 
Andre Bazin (1918-1958), grande crítico ci-
nematográfico francês e católico: o cinema 
sempre se interessou de Deus.

A pesquisa foi realizada na área da co-
municação cinematográfica e da pastoral e a 
elaboração de um texto para estudantes uni-
versitários com o título: À procura da face de 
Deus: abordagens teológicas para o cinema. 

A tese demonsta a relevância da teologia 
e do cinema tradicional para os cristãos, e 
sua importância para os crentes e não cren-
tes na procura de transcendência e significa-
do. Fundamentada em estruturas teológicas 
e na práxis, a tese oferece  modelos de apli-
cação e critérios de aproximação ao cinema 
para fazer com ele teologia. A metodologia 
educativa e pastoral do projeto é a do diá-
logo, do respeito à interpretação pessoal e 
significado do filme em análise. 

A presidente da Gradual Theological 
Foundetion, Kendra Elizabeth Clayton, Ed. 
D. reconheceu como excelente o trabalho 
de Ir. Rose, atribiuindo-lhe o Prêmio Madre 
Teresa em Espiritualidade e Serviço comu-

nitário. O prêmio consistiu num  subsídio  de 
US $500,00 dólares, como incentivo para ul-
teriores estudos na Gradual Theolocal Fou-
ndation.  

COMO SUPERAR A DISPARIDADE 
DO MUNDO DIGITAL NA NIGÉRIA:
oluwakeMI MatIlda akIleye, Fsp

Em 2007, Irmã 
Oluwakemi ob-

teve online o Master 
of Art na Mass Co-
munications, junto 
à universidade de 
Leicester (UK), com 
uma tese bastante 
difícil. O trabalho 
bem cuidado e pre-
ciso, foi realizado 
no final dos estudos 

online, por Irmã Oluwakemi, enquanto era diretora 
da iniciante editora Paulinas na Nigéria. 

O tema em questão é pertinente ao cam-
po editorial da missão paulina, especialmen-
te em relação aos conteúdos e às lingua-
gens. A tese procura dar algumas respostas 
às perguntas: quais meios preferir hoje na 
Nigéria para transmitir a mensagem evangé-
lica? 

Com quais instrumentos podemos che-
gar a um maior número de pessoas (jovens, 
adultos, profissionais...)?

Considera o acesso e o uso das novas 
tecnologias da comunicação: computador, 
smartphone, tablet, iPad e seu uso para o 
crescimento socioeconômico e político. A 
pesquisa limita-se à cidade de Lagos e seus 
arredores: analisa, em particular, a dispari-
dade criada no uso desses meios entre os 
que os possuem e os usam para seu de-
senvolvimento, e aqueles que não os pos-
suem, ou mesmo possuindo-os, não sabem 
usá-los. 

Construir pontes no mundo digital para 
o desenvolvimento é uma tarefa prioritária 
dos operadores de comunicação e, portanto 
de Paulinas. 

O estudo destaca a falta de meios e in-
fraestruturas para o acesso à Internet e a 
carência de capacitação da população para 
entrar no mundo digital. O tratado é enrique-
cido com uma extensa e apropriada biblio-
grafia. 
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SÍNODO EM CURSO

O Sínodo está no ápice de seus trabalhos 
com reuniões plenárias, círculos meno-

res, padres sinodais, jovens, auditores e au-
ditoras. Muitas são as fontes de informação. 
Entre outras, a tomada de posição de um 
padre sinodal, durante o briefing diário, na 
Sala de imprensa da Santa Sé, me pareceu 
interessante: adultos que expressam a von-
tade «de falar a linguagem do nosso tempo, 
incluindo a digital». Exatamente por isso, es-
tamos estudando formas diversas de comu-
nicação, acessíveis às novas gerações. 

A mensagem conclusiva do Sínodo será 
redigida com a linguagem utilizada pelos 
jovens, incluindo conteúdos multimediais. 
Ótima notícia. Sim, porque, como disse Dom 
Michele Fade, Diretor do Serviço de Pastoral 
Juvenil da Conferência Episcopal dos Bis-
pos da Itália, o Sínodo de hoje “não é tanto 
sobre os jovens, mas sobre os adultos e so-
bre a Igreja, que para ser regeneradora da 
fé, deve escutar da realidade.”

De 23 a 28 de setembro de 2018, reali-
zou-se, na Universidade Pontifícia Salesiana 
de Roma, um Congresso internacional com 
o tema: “Jovens e escolhas de vida. Itine-
rários educativos.” O evento foi organizado 
pela Universidade Pontifícia Salesiana e pela 
Pontifícia Faculdade de Ciências da Educa-
ção “Auxilium”. Chegou-se à conclusão que, 
enquanto se fala aos jovens, os adultos, são 
inevitavelmente chamados a mudar o olhar 
sobre eles, a descentrar-se, desestabilizar-
se, recolocar-se, não muito adiante deles, 
mas no seu “ritmo”, correndo com eles, ao 
lado deles.1 

1  As expressões entre vírgulas são extraídas de entrevistas rea-
lizadas com os relatores que fizeram suas intervenções no Con-
gresso “Jovens e escolhas de vida. Percursos educativos”. Quem 
deseja aprofundar os temas e ouvir as entrevistas, pode acessar: 
https://www.pfse-auxilium.org//it/notizie/25-09-2018/materiali-del-
congresso-giovani-e-scelte-di-vita-prospettive-educative/roma.

Ir. Alessandra Smerilli, fma, auditora no 
Sínodo, fala de sua emoção na aula sinodal, 
sentada “na frente” dos jovens para ouvi-los. 
“Senti-me muito pequena diante de jovens 
tão corajosos num mundo que parece dei-
xar-lhes pouco espaço, que os esmaga e, às 
vezes, simplesmente os ignora. Estes jovens 
me inspiram confiança: sabem sonhar, tem 
coragem de fazer escolhas árduas, como 
aquela de partilhar a vida entre os refugia-
dos. Estes jovens me falam de Deus, de seu 
amor, de sua beleza, de sua teimosia. Eles 
são o rosto de Deus». Jovens, portanto “pro-
tagonistas, não destinatários, não usuários”, 
mas jovens que a Igreja deve escutar não 
apenas para “fazer-nos uma massagem ao 
coração”, disse Franco Garelli, sociólogo da 
Universidade de Turim, mas sim para “de-
monstrar coragem e inteligência, não ape-
nas uma atenção genérica, mas, que enfren-
ta questões como a bioética, a sexualidade”. 

Hoje, o jovem vive uma série de tensões 
entre fé e razão, entre religião e ciência, 
entre bem-estar pessoal e transcendência. 
Esta é uma geração que vem de contextos 
muito protegidos ou muito uniformes e, por 
isso, devemos ir ao coração dos problemas. 
“Caso contrário, se nossa presença, na es-
fera pública, não tiver maior criatividade nas 
propostas educativas e nas perspectivas so-
bre os temas cruciais de existência, o Síno-
do terá sido uma oportunidade perdida”. 

Desejo oferecer-lhes algumas “metáfo-
ras” que, como adultos, nos colocam em 
causa.

adultos de qualIdade: coIsa rara HoJe. 

“Os Jovens esperam-nos, e querem-nos 
mais próximos. A pastoral atual não está su-
ficientemente preparada para falar com os 
jovens e atraí-los», sustenta o Cardeal Lo-
renzo Baldisseri, Secretário Geral do Sínodo 
dos Bispos. 
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A reflexão sinodal “ajuda a colocar a 
questão da escolha pessoal e dos caminhos 
educativos, no horizonte vocacional da exis-
tência humana: não podemos pensar as es-
colhas de vida a partir da visão cristã, mas 
de uma visão vocacional ampla e aberta”. O 
Cardeal propõe duas prospectivas educati-
vas para ajudar os jovens: o “acompanha-
mento” e  o “discernimento”...  Isso não só 
para ficar com eles, mas para um caminho 
de amadurecimento, ajudando-os a se tor-
narem adultos. 

“Temos necessidade de adultos de quali-
dade, coisa que parece ser um bem raro nos 
dias de hoje.” É nesta ótica que o “acompa-
nhamento assume naturalmente as caracte-
rísticas do discernimento vocacional”. 

Para o Cardeal, a escuta sinodal dos jo-
vens “nos mostra uma Igreja carente de oxi-
gênio: não temos, em geral, adultos compe-
tentes e maduros, capazes de acompanhar 
os jovens. Este é um dado que deve provo-
car-nos a criar condições de uma renovação 
eclesial”. 

o “coMplexo de gullIver”

Dom Raúl Biord Castillo, Bispo de La 
Guaira (Venezuela), enfatiza a revolucioná-
ria novidade que o Papa, de alguma forma, 
colocou sob os olhos de todos. Os jovens, 
com este Sínodo, tornaram-se “autêntico 
sujeito eclesial”. Na prática e na pastoral 
isso se traduz na urgência de “ouvir a voz 
de Deus, na palavra dos jovens, porque eles 
sabem dizer o que esperam da Igreja”. 

Segundo Dom Biord Castillo é importan-
te, de fato, que “como adultos, não nos dei-
xemos tomar pelo “complexo de Gulliver”, 
ou seja, fazer os jovens se sentirem “anões” 
frente às necessidades”. 

Ao invés, são portadores de grandes pos-
sibilidades; não se afastaram da Igreja, mas 
a Igreja se afastou deles. Por esta razão, 
é imprescindível “estar no meio deles para 
construir pontes e superar a timidez educa-
tiva e apostólica, ou seja, agir de modo que, 
realmente, os acompanhamos a fazer esco-
lhas vocacionais de vida.” 

É urgente uma «conversão pastoral». 
O Papa Francisco convida a “não perder 
o trem dos jovens, porque, infelizmente, já 
perdemos o trem de seus pais!”. 

Jovens, lIdar coM cuIdado:  
contéM sonHos!

Gennaro Cicchese da Pontifícia Universi-
dade Lateranense evidencia a urgência de 
ensinar novamente os jovens a caminhar: 
“exatamente o oposto do que faz a socie-
dade contemporânea que os treina a correr, 
correr, ter pressa, queimar etapas e consu-
mir tudo imediatamente. 

Caminhar lentamente ajuda a pensar e a 
tomar decisões livres. Precisamos recuperar 
a dimensão itinerante de homo viator. Tam-
bém o jovem hoje deve ter consciência de 
que caminhar não o leva só a avançar, mas 
que lhe permite conhecer melhor sua iden-
tidade e sentir que não está sozinho, pois 
muitos outros estão a caminho como ele e 
com ele. Aqui está o valor da proximidade, 
do testemunho e da aliança educacional”. 
Além disso, os jovens são chamados a se 
moverem entre um futuro que não existe 
mais e um presente que os absorve... No en-
tanto, justamente eles são o único presente 
que temos! E talvez, eles mesmos estejam 
nos mostrando que é possível um futuro 
novo e melhor, uma convivência pacífica e 
convivial. 

Temos o dever de recordar-lhes de “en-
trar pela porta estreita, porque larga é a 
porta e espaçoso o caminho que leva à des-
truição e muitos são os que entram por ela”. 
Portanto, “não devem se abater diante dos 
obstáculos e das dificuldades, mas de serem 
conscientes que as coisas, que têm valor, 
custam muito.”

Maria Antonia Chinello, fma
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A MULHER ASSOCIADA  
AO zELO SACERDOTAL

Muitos são os termos utilizados para 
identificar a ação da Primeira Mestra 

ao lado do Bem-aventurado Tiago Alberione 
na formação da Família Paulina. Parece-me, 
porém, que defini-la como A mulher associa-
da ao zelo sacerdotal, conforme o título de 
um livro fundamental de nosso Fundador é o 
mais significativo.   

Com efeito, quando Pe. Alberione pensou 
em associar ao ramo masculino de seus re-
ligiosos, as Filhas de São Paulo, ele estava 
convencido da indispensável cooperação 
da mulher em qualquer realização humana, 
precisamente porque dotada de intuição, sa-
bedoria, sensibilidade, ternura e, portanto, 
capaz de completar a iniciativa masculina 
com o necessário equilíbrio, na prospectiva 
de Deus Criador, que, tendo dado vida ao 
homem, colocou-lhe ao lado uma auxiliar, 
semelhante a ele, criando a mulher. 

Providencial foi o encontro de Pe. Albe-
rione com a jovem Teresa Merlo, que, per-
cebendo logo sua estatura moral, equilíbrio 
e sabedoria, viu encarnado nela o ideal da 
feminilidade que poderia enriquecer a famí-
lia religiosa que estava fundando. Nasceram 
assim as Filhas de São Paulo, que, conser-

vando sua autonomia, exerceriam o mesmo 
apostolado do ramo masculino.

O espírito de recíproca cooperação torna-
ria possível expressar o melhor de si, colo-
cando-se efetivamente na vida da Igreja, na 
Itália e no exterior. Seria esta a Admirável 
Família Paulina, assim chamada por Paulo 
VI, que daria maravilhosos frutos. Enquanto 
isso, Teresa Merlo, em sua profissão religio-
sa, foi chamada Mestra Tecla, considerada 
por todos como Mãe, não só por causa de 
sua preciosa e inteligente colaboração no 
apostolado da comunicação social, mas tam-
bém pela sua ternura e influência materna.

Eram muitos os religiosos que nos mo-
mentos difíceis, tinham o costume de con-
fiarem a ela suas angústias. Não foram 
poucos os que, iluminados por ela, en-
contraram forças para permanecer fiéis à 
própria vocação e superar dúvidas e difi-
culdades. O caso mais frequente era o dos 
sacerdotes, após receberem o mandato de 
ir para o estrangeiro. Ninguém foi capaz de 
entender por que o Primeiro Mestre, depois 
de atribuir ao religioso a obediência de ir 
em missão, não tardava em enumerar-lhe 
seus maus comportamentos. Óbvio que 
saísse da sala do Fundador cheio de amar-
gura, abalado e irritado e procurasse uma 
maneira de desabafar e sabia que poderia 
encontrá-la no escritório da Primeira Mes-
tra. Justamente nestes casos, Mestra Tecla 
tinha a palavra certa para confortar e enco-
rajar, com ternura e atitude maternal, assim 
que a paz não demorava retornar ao cora-
ção do religioso. 

Sem considerar que, além isso, a Pri-
meira Mestra tinha o cuidado de fornecer ao 
missionário o necessário para sua estadia 
no exterior e, também para o bilhete da via-
gem. 

Mestra Tecla era capaz de mediação con-
tinua, como lembrou Pe. Renato Perino ssp, 
por ocasião do Convênio  Vi porto nel cuore 
[Levo-as no coração], realizado em 1989, 25 
anos após sua morte: 

“Creio que a grande missão e lição de 
Mestra Tecla foi a mediação continua, reali-
zada num espírito de lealdade ao Pe. Albe-
rione e de uma obediência às vezes heroica; 
mas sempre uma  obediência vivida em pé.

Francesco Licinio Galati, ssp
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MINHA VOCAÇÃO

Quando eu era criança, frequentava a Igre-
ja protestante. Somente anos depois eu 

soube que minha família descendia dos már-
tires. Foram dois os primeiros católicos da mi-
nha família e foram martirizados em 1801. O 
nome de batismo de um dos mártires era Josa-
fat. Ele havia escrito um catecismo, Paraíso e 
inferno, que não foi impresso porque martiriza-
do aos 26 anos de idade. Seu primo Baeksoon 
também foi martirizado e recebeu o batismo de 
sangue. Depois disso, ninguém mais de minha 
família continuou na fé católica, até que uma 
minha bisavó se converteu ao catolicismo. 

Quando eu tinha 15 anos, minha mãe 
convidou a mim e ao meu irmão menor para 
irmos com ela à Igreja católica. Ninguém po-
dia imaginar que eu seria religiosa e meu irmão 
sacerdote religioso. Eu sou a quinta e o meu 
irmão o sexto entre os seis irmãos. Nós dois, 
e minha mãe, estudamos juntos o catecismo 
com grande paixão, saboreando profundamen-
te o ensinamento do Evangelho e, na Vigília 
pascal, fomos batizados como filhos de Deus. 
Lembro-me vivamente daquele dia: parecia-me 
voar para Deus, purificada dos pecados e dos 
pensamentos vãos. Agradeço ao Senhor pelo 
Batismo, o maior dom recebido em minha vida. 

Eu não era pessoa otimista. Vivia pensativa 
e preocupada com o mal do mundo. Vendo a 
dor dos inocentes e as injustiças, eu não tinha 
alegria no coração. Não compreendia porque 
o Senhor permitia o sofrimento. Mas, ao pre-
parar-me ao Batismo, percebi a misericórdia 
de Deus e senti que o Batismo era um novo 
nascimento. O meu coração mudou e eu me 
senti mais confiante. 

Logo, ao me tornar católica, senti forte atra-
ção para a vida religiosa. Posso dizer que mi-
nha vocação nasceu com o Batismo. Os nos-
sos párocos, que eram missionários de Paris, 
e as irmãs da paróquia, incentivaram minha 

vocação com o seu comportamento e santida-
de. Na minha paróquia, todos os dias, havia 
catecismo para crianças. À tarde, após as au-
las, eu também ia à paróquia como catequis-
ta. Comecei a tocar órgão para acompanhar 
os cantos da missa. O meu pároco, que era 
músico, comprou-me um livro de música e 
encorajou-me a me exercitar. 

Após as aulas, eu ia buscar o livro de músi-
ca na casa paroquial. Um dia, lá me encontrei 
com uma postulante das Filhas de são Paulo. 
que estava em férias. Continuei a relacionar-
me com essa postulante através de cartas e 
conheci melhor as Paulinas. Visitava frequen-
temente sua casa em Seoul e ficava com as 
aspirantes. Estudava e trabalhava na enca-
dernação. Pediam-me até para atender ao te-
lefone central. Eu gostava muito do ambiente. 
Era alegre e simples. Participava das aulas 
de formação com as aspirantes. Lembro-me 
ainda de uma lição sobre a espiritualidade 
cristã. O professor, um sacerdote, perguntou: 
“O que quer dizer viver na graça?”. Uma irmã 
respondeu que é a Santíssima Trindade viva 
em nós. Estas palavras tocaram-me profun-
damente e muitas vezes ainda ressoam em 
meu coração. 

Quando eu voltava para casa, após ter pas-
sado alguns dias com as aspirantes, lia muitos 
livros, especialmente vida de santos. Fazia, 
todos os dias, a hora de adoração eucarísti-
ca e confessava-me a cada duas semanas. O 
pároco me orientava de modo particular para a 
vida religiosa. 

Gostaria também de lembrar duas irmãs 
que incidiram muito na minha vida paulina. A 
mestra de noviciado, Irmã Eulália D´Ettore, 
e a mestra do curso de preparação à Profis-
são perpétua, Irmã Sara Schena. Queriam-me 
muito bem e confiavam muito em mim. Prepa-
ram-me para ser mestra das noviças coreanas. 
Sou agradecida por tudo o que me ensinaram. 
Muito jovem, sentia-me inadequada para a for-
mação. Timidamente, falei isso à Irmã Maria 
Cevolani, Superiora geral, que me disse que 
o defeito de ser jovem seria superado sem es-
forço. 

Agradeço sempre e vivo o grande e sublime 
dom de minha vocação paulina! Tendo assu-
mido o nome do missionário Francisco Saverio 
e estudado missiologia, senti o desejo de ser 
missionária. Deus atendeu também este dese-
jo. Da Coreia fui chamada à Itália e atualmente 
trabalho no arquivo da Casa geral que reco-
lhe e organiza a documentação da história da 
Congregação. Por tudo dou graças ao Senhor. 

Saveria Kim, fsp
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VIRTUAL E REAL:  
MUDANÇA ANTROPOLóGICA?

As conquistas tecno-
lógicas da rede e 

da bioeletrônica estão 
produzindo mudanças 
sociais e econômicas 
de nível epocal. A tec-
nologia imprime novo 
impulso à evolução da 
cultura, com mudan-
ças que investem tam-
bém a concepção da 

pessoa humana. A cultura tecnológica tende 
a reduzir o ser humano a uma corporeidade 
mecânica ou à imaterialidade comunicativa, 
comprimindo sua interioridade e modificando 
sua percepção de mundo e de si mesmo.

O confronto entre “real” e “virtual“ está no 
centro da mudança antropológica, com efei-
tos sobre a vida do homem e suas relações 
sociais.

o que é real, o que é vIrtual

O que pensamos quando dizemos real, 
ou virtual? Às coisas materiais ou aos pen-
samentos? E consideramos real o momento 
presente e virtual o futuro?

Os filósofos gregos se interrogavam so-
bre ser e vir a ser,  sobre potência e ato, 
conhecimento sensível e conceitual. Os la-
tinos, gente concreta, não conheciam o ter-
mo “virtualis”. Pensavam, porém a “virtus”, 
o valor, a excelência, os comportamentos 
positivos, morais ou físicos a serem prati-
cados concretamente.  Virtus é contempo-
raneamente potência e ato, virtualidade e 
realidade efetiva. 

As perguntas filosóficas parecem supera-
das pela atual cultura generalizada, induzida 
pela ciência e por certa visão materialista. 
Hoje o pensamento comum entende o mun-
do real como tudo aquilo que é concreto, 
efetivo, sensível, enquanto considera virtual 
aquilo que é possível, potencial, imaginário. 

A informática e as tecnologias de rede, 
porém mudaram o significado de “real” e 
“virtual”, porque mudaram o modo de co-
nhecer as coisas e transformaram as rela-
ções entre as pessoas. No mundo da rede 
real e virtual as relações tendem a coincidir, 
são “à distância”, mas ao mesmo tempo são 

“próximas”, com consequências que mere-
cem ser aprofundadas.

a pessoa HuMana entre real e vIrtual

A relação entre real e virtual tem implica-
ções antropológicas. Se aquilo que é verda-
deiro e aquilo que é possível coincidem, se 
aquilo que é concreto é real como aquilo que 
é digital e imaterial, o que será da vida espi-
ritual do homem? O que seriam as verdades 
da fé, dos sentimentos religiosos? Serão tal-
vez confinadas num espaço virtual, de expe-
riência subjetiva que não pode ser compar-
tilhada? Também a linguagem é modificada 
pela cultura tecnológica e torna-se necessá-
rio encontrar formas de comunicação com-
preensíveis para transmitir a experiência da 
fé. Consideremos apenas, como exemplo, 
dois aspectos: inteligência e relações. A in-
teligência, como capacidade de compreen-
der, é identificada com a inteligência artificial 
do computador: uma inteligência racional, 
operacional, predeterminada pelos algorit-
mos executados, mas não a capacidade de 
pensamento e nem de consciência de si. E 
as relações do homem são transferidas atra-
vés da rede por dispositivos que imitam o 
comportamento humano, até mesmo podem 
responder às perguntas com voz. Pouco a 
pouco, o homem e as máquinas parecem 
sempre mais semelhantes. 

qual será o Futuro

Qual será o futuro, é objeto de reflexão, 
sintetizada pela pergunta de Nicolas Carr: 
“Internet nos torna estúpidos?” Derrick De 
Kerchove responde: “A rede nos tornará es-
túpidos?”. O primeiro considera que a rede 
induz a um apreendimento superficial, limi-
ta a capacidade de atenção, não estimula o 
senso crítico e nos torna conformistas e ho-
mologados. O segundo reconhece os efei-
tos da rede em nosso modo de pensar, de 
conhecer e de raciocinar, mas sustenta, não 
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obstante os aspectos problemáticos, que as 
potencialidades positivas da rede liberam re-
cursos mentais que as pessoas podem usar 
de maneira criativa, até hipotizar a próxima 
vinda de um novo Renascimento.  

o deBate está aBerto

O debate está aberto e toca exigências 
e tentações radicadas profundamente no 
espírito humano, aquelas de poder alcan-
çar, através da tecnologia, a onipotência, a 
onisciência, o sucesso, o poder, a imortali-
dade: os instrumentos informáticos permi-
tem controlar tudo e todos, oferecem um mar 
de informações sem o esforço da procura e 
da memória, a rede consente alcançar facil-
mente popularidade e consenso vencendo 
a solidão, as “próteses” eletrônicas e mecâ-
nicas substituem partes do corpo humano, 
restituindo ao homem sua integridade física. 
O fácil entusiasmo pelos sucessos da tecno-
logia leva-nos a descuidar aquilo que arisca-
mos perder, delegando às máquinas e aos 
algoritmos competências e responsabilida-
des, qualidade das informações e verdade, 
tutela da privacidade pessoal. Mas também 
o mundo da tecnologia é limitado e imperfei-

to, tem possibilidade de erros e mau funcio-
namento. É preciso recordar-nos que a tec-
nologia responde a lógica de tipo econômico 
e tem limites objetivos insuperáveis. 

Por todos estes aspectos, pensar ao ho-
mem do futuro que será tecnológico, quer 
dizer enfrentar problemas éticos funda-
mentais, e interrogar-nos sobre a natureza 
da pessoa humana. Um empenho que não 
pode ser deixado aos técnicos, mas que fi-
lósofos e teólogos não podem desempenhar 
sozinhos. O futuro tecnológico à “medida do 
homem” poderá ser realizado somente com 
um grande empenho de conscientização de 
todos.

Andrea Tomasi
Docente de Engenharia informática 
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COREIA
1º curso soBre o carIsMa  
da FaMílIa paulIna

O 1º Curso sobre o carisma da Família 
Paulina na Coreia, organizado pelo Centro de 
espiritualidade paulina, foi realizado de 1 a 6 
de outubro 2018. Participaram cinco Filhas de 
São Paulo, dois Paulinos, três Discípulas do 
Divino Mestre, uma Pastorinha e uma Anuncia-
tina. Estavam presentes também as oito irmãs 
que haviam celebrado os 30 anos de profissão 
religiosa. Os temas estudados foram de gran-
de relevância: As cartas de São Paulo, com Ri-
fugio Kim, ssp; História da Espiritualidade, com 
Antônio Kwon, ssp; História da Igreja do sécu-
lo XIX e XX, com o professor Choi Hyun, da 
Universidade Sogang; Jesus Mestre Caminho, 
Verdade e Vida, com Emma Min, fsp. O encon-
tro sobre História da Igreja foi aberto também a 
outras pessoas, e para uma centena de mem-
bros da Família Paulina. Despertou interesse e 
desejo de conhecer mais profundamente o pe-
ríodo histórico dos séculos XIX e XX, e as mo-
tivações que levaram Pe. Alberione a procurar 
caminhos novos para a evangelização com os 
meios de comunicação social, particularmente 
no período do Concílio Vaticano II. 

ITÁLIA
xxII curso do carIsMa 

Em 24 de setembro, na subcripta do San-
tuário Regina Apostolorum, em Roma, iniciou-
se o XXII Curso sobre o Carisma da Família 
Paulina. A celebração foi presidida pelo Pe. 
José Salud Paredes, Conselheiro geral da So-
ciedade São Paulo e membro da direção geral 
do Curso. Além das 21 cursistas, provenientes 

de 14 países do mundo e membros da Famí-
lia Paulina, estiveram presentes as superioras 
gerais: Anna Maria Parenzan, fsp, Micaela Mo-
netti, pdm, e Marina Beretti, ap. Participam 9  
Filhas de São Paulo, provenientes do Brasil, 
Índia, Madagascar, Bolívia, Coreia, Japão, Fili-
pinas e Tanzânia. 

Na Homilia, Pe. José Salud recordou que 
o Carisma é um dom de Deus concedido pelo 
Espírito Santo para o bem do povo de Deus. 
Desejamos-lhes  um frutuoso encontro. 

ITÁLIA
IrMãs de Jesus BoM pastor:  
80 anos de Fundação

Dia 7 de outubro 2018, as Irmãs de Jesus 
Bom Pastor celebraram o 80º aniversário de 
fundação. Em comunhão com suas comunida-
des espalhadas no mundo e com a participação 
dos superiores e membros da Família Paulina, 
na Casa geral da Rua da Pisana, em Roma, foi 
realizada solene celebração eucarística, presi-
dida pelo cardeal Angelo De Donatis, vigário 
do Papa para a diocese de Roma. 

Apresentamos parte da mensagem da Su-
periora geral, Irmã Aminta Sarmiento Puentes:

Cantamos hoje nosso Magnificat pela obra 
que Deus realizou em nós e através de nós na 
Igreja que amamos e servimos; rezamos tam-
bém nosso Miserere pelas vezes que não cor-
respondemos a esta belíssima vocação que 
nos foi dada. Pedimos a Maria Mãe do Bom 
Pastor, a Primeira Pastorinha, que continue a 
pedir para nós um coração materno capaz de 
doação até à Cruz. 

Agradeço a todos os Pastores com quem 
colaboramos nesses anos, aos membros da 
Família Paulina, aos cooperadores, Amigos 
de Jesus Bom Pastor, aos nossos familiares, 
amigos e benfeitores. Agradeço fé e o teste-
munho de muitas Pastorinhas que o Pai cha-
mou à sua presença ao longo destes anos e 
agora contemplam a Face do Pastor e inter-
cedam por nós. Agradeço a cada Pastorinha 
pela vida acolhida e doada, nestes anos, no 
ministério pastoral e continuo a confiá-las aos 
cuidados de nosso Bom Pastor, que fez e fará 
grandes obras se mantivermos um coração 
humilde, generoso e aberto ao seu seguimen-
to. Às Irmãs Pastorinhas nossas saudações e 
nossa recordação. 
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UMA JANELA SOBRE A IGREJA 
MusIca sacra:  
18ª edIção de anima munDi

Anima Mundi é o Festival Internacional 
anual de música sacra que foi realizado em 
Pisa - Itália - de 7 a 20 de setembro de 2018. 
Sete concertos para emocionar, em dois lu-
gares sagrados, capazes de atrair centenas 
de milhares de visitantes: a torre inclinada e o 
cemitério monumental. 

O novo diretor artístico do Festival é Da-
niel Harding, de apenas 43 anos, com lon-
ga experiência em palcos do mundo inteiro 
e hoje dirige a Orquestra Sinfônica da Rádio 
sueca.

Durante a apresentação declarou: “a mú-
sica nasceu para unir.” Iniciado em 2001, o 
festival Anima mundi desenvolveu-se e tor-
nou-se um dos mais prestigiados do gênero 
em todo o mundo.

aBIBlIoteca MaIs antIga do Mundo  
será dIgItalIzada

Será digitalizado o patrimônio do mosteiro 
de Santa Catarina, guardado naquela que é 
considerada a biblioteca mais antiga do mun-
do em funcionamento. 

Os pergaminhos e os preciosos manuscri-
tos estarão disponíveis na modalidade open 
access, graças a um acordo entre o mostei-
ro, a biblioteca da Universidade da Califórnia 
em Los Angeles (UCLA) e Early Manuscripts 

Electronic Library e Arcadia Fund, um grupo 
filantrópico britânico que se ocupa da conser-
vação do patrimônio cultural.

Construído entre 548 e 565, no Monte Si-
nai, o mosteiro de Santa Catarina é o mosteiro 
cristão mais antigo ainda em funcionamento. 
Em 2002, foi declarado pela Unesco Patrimô-
nio mundial. Sua coleção de antigos perga-
minhos e manuscritos medievais é a segunda 
pela importância, superada apenas pela do 
Vaticano. 

O processo de digitalização prevê a cria-
ção de 400 mil imagens, incluindo textos es-
critos na antiga língua siríaca e importantes 
documentos da literatura árabe cristã do VIII 
século, quando as comunidades cristãs fo-
ram influenciadas pela expansão do Islam e 
muitos escribas traduziam as escrituras e as 
liturgias cristãs em árabe. 

Os extraordinários manuscritos da biblio-
teca que exploram temas que vão da história 
à filosofia, da medicina à espiritualidade, por 
várias razões nunca foram facilmente acessí-
veis aos estudantes e estudiosos. Agora to-
dos terão a possibilidade de acessar virtual-
mente estes preciosos textos.

JornalIsMo de paz protagonIsta  
no vatIcano

Uma conferência internacional e um fó-
rum sobre jornalismo de paz. O duplo evento 
foi realizado em 13 de outubro pelo Dicas-
tério para a Comunicação da Santa Sé, em 
colaboração com o Dicastério para o Servi-
ço do Desenvolvimento Humano Integral e 
SIGNIS, em preparação à Canonização dos 
Bem-aventurados Paulo VI e Oscar Arnulfo 
Romero. 

A iniciativa, realizada no Vaticano, bus-
cou explorar o tema do jornalismo de paz, 
unindo idealmente a figura de dois futuros 
Santos, ambos testemunhas de paz. Duas 
personalidades que, de maneiras diferen-
tes, mas com a mesma paixão, estimularam 
também os meios de comunicação a ser 
instrumentos de reconciliação na busca da 
verdade.   
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UMA JANELA SOBRE O MUNDO
a BIBlIoteca do Futuro

Pode  apenas um olho conter 1,2 milhões 
de livros? Sim, se for aquele projetado por 
Mvrdv para hospedar a biblioteca pública de 
Tianjin Binhai, na China. Um extraordinário 
globo ocular 3D com cinco andares de pa-
redes curvas, pisos com terraços e escadas 
que podem conter uma quantidade incrível de 
cultura.

O edifício faz parte de um complexo maior, 
mas já com 33.700 metros quadrados, pode 
ser considerado algo épico. 

O famoso “olho” é definido por uma aber-
tura oval que deixa entrever ao centro a es-
fera espelhada que está no meio do átrio. A 
forma esférica de cerca de quinze metros de 
prateleiras, “criando uma paisagem interior, 
topográfica, cujos contornos se estendem e  
envolvem a fachada”. 

Um paraíso futurista dos bibliófilos, com 
áreas de leitura, auditório, salas de computa-
dores e de áudio, onde os livros são parte in-
tegrante da estrutura e criam uma paisagem 
envolvente. Para deixar-nos sem fôlego, o 
imponente design das prateleiras que pare-
cem desafiar a força da gravidade e são ca-
pazes de criar tanto escadas como assentos. 
A pupila central reflete tudo, ampliando os 
espaços e transformando a biblioteca numa 
obra de arte de grande impacto visual.

Book town, a cIdade do lIvro

Numa aldeia medieval de Gales existe 
uma valiosa livraria aberta ao ar livre, a única 
no mundo. Aberta durante 24 horas por dia, 
acreditando na confiança e na honestidade. 
Os livros podem ser compartilhados com ou-
tras pessoas, tomados emprestado ou com-
prados, colocando um pequeno valor numa 
caixa de correio.

A Honesty Bookshop di Hay-on-Wye fun-
ciona assim há mais de 50 anos. Um verda-
deiro paraíso para os leitores. Suas estantes, 
construídas à mão e a cobertura que paira so-
bre eles, estão entre as verdadeiras raridades. 
Livros antigos, primeiras edições, fora de ca-
tálogo... tudo vendido por uma libra esterlina.

Tal preço que desencoraja o roubo, mes-
mo sem ninguém para supervisionar os livros 
que permanecem expostos no verão e inver-
no, dia e noite. 

Mas se pode pagar algo a mais, pois a 
venda é destinada a uma boa causa: a res-
tauração do Hay Castle e seu incrível parque, 
onde se pode ficar para ler.

a lIvrarIa MaIs BonIta do Mundo

Uma das mais belas livrarias do mundo 
está escondida num teatro de Buenos Aires, 
na Argentina. El Ateneo, um verdadeiro pa-
raíso para os leitores se encontra no teatro 
Gran Splendid, comprado pela casa editorial 
Yenny-El Ateneo, nos fins dos anos 90 para 
ser transformado num grandioso lugar de 
cultura.

A estrutura principal do teatro histórico, na 
Avenida Santa Fe 1860, foi mantida inteira-
mente. Foram removidos os assentos do es-
paço da plateia, dos balcões e das varandas 
para dar lugar às prateleiras, oferecendo o 
cenário único no gênero. 

A biblioteca preservou os dispositivos elé-
tricos, os elementos decorativos e as cortinas 
de veludo vermelho do elegante teatro. 
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teMa do dIa MundIal  
das coMunIcações socIaIs 2019

“Somos membros uns dos outros (Ef 4,25). 
Das ‘community’ às comunidades“, é o tema 
que o Papa Francisco escolheu para o próxi-
mo Dia Mundial das Comunicações Sociais. 
O tema, em nota publicada pela Sala de Im-
prensa da Santa Sé, “sublinha a importância 
de dar à comunicação uma perspectiva mais 
ampla, baseada na pessoa, e enfatiza o valor 
da interação sempre entendida como oportu-
nidade de diálogo e encontro com os outros”. 

Este tema, contínua a nota, “solicita uma 
reflexão sobre a situação atual e a natureza 
das relações na Internet para partir da ideia 
de comunidade enquanto rede entre as pes-
soas em sua inteireza”.

“Algumas tendências dominantes nas re-
des sociais – prossegue o comunicado – sus-
citam uma pergunta fundamental: até que 
ponto se pode falar de verdadeira comuni-
dade frente às lógicas que hoje caracterizam 
algumas comunidades nas redes sociais? A 
metáfora da rede como comunidade solidária 
implica a construção de um “nós”, fundado na 
escuta do outro, no diálogo e, consequente-
mente, no uso responsável da linguagem”.

twItter teM 12 anos

Twitter completou 12 
anos. Lançado oficialmen-
te em 15 de julho 2006, 
sendo a empresa criada 
em março do mesmo ano. 
O social de Tweets em-
preendeu uma revisão do 

número de seguidores de milhares de usuá-
rios, removendo da contagem os perfis que 
se referem a serviços automatizados ou cla-
ramente falsos. Atualmente os usuários são 
336 milhões. 

Entre as maiores novidades da platafor-
ma, nestes anos, o hashtag, utilizado como 
agregador temático para ajudar os usuários 
a encontrar as mensagens sobre um tema 
ou conteúdo específico, e a duplicação dos 
caracteres de 140 a 280 em novembro de 
2017. 

Transpondo as portas desta casa inco-
mum de livros se desfruta a grande maravilha 
de estar diante de milhares de volumes, colo-
cados numa sala majestosa.

UMA JANELA  
SOBRE A COMUNICAÇÃO
relIgIon today FIlM FestIval 2018

Realizou-se de 4 a 11 de outubro a XXI 
edição do Religion Today Film Festival, fes-
tival internacional de cinema, religiões e so-
ciedade.

Um confronto entre gerações com um 
olhar atento, não retórico, às exigências 
que caracterizam os Millennials (geração 
dos usuários nascidos entre os anos 1980 a 
2000) na dinâmica de adptação aos rápidos 
processos de mudança e transformação em 
ato numa  sociedade dividida entre a revolu-
ção digital e a crise econômica, num fluido e 
instável contexto sociocultural especialmente 
chamados a ser resistentes, flexíveis e cria-
tivos. 

Uma viagem para descobrir mundos dife-
rentes que, graças ao poder sugestivo das 
imagens e da música, tornou-se lente de au-
mento para interpretar o pluralismo das ex-
pressões da fé e da experiência da dimensão 
humana. 

Os 62 filmes, provenientes de 28 países 
do mundo, selecionados entre os 450 rece-
bidos, abriram espaço de reflexão e debate 
sobre as crenças e os valores da nova ge-
ração, bem como histórias de migração e 
de diálogo, não esquecendo o olhar femini-
no nas religiões e o papel das mulheres na 
construção da paz. 

Às projeções cinematogáficas alterna-
ram-se eventos musicais, performances, 
momentos literários do mundo e o encontro 
de oração entre representantes de diferentes 
religiões.
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FILHAS DE SÃO PAULO

Ir Rosa (Rosetta) Andreoli, de 86 anos - 16.07.2018 Alba, Itália
Ir Maria Lucinda Sousa, de 86 anos - 03.08.2018 Lisboa, Portugal
Ir Ana Rosaria Stein, de 84 anos - 06.08.2018 São Paulo, Brasil
Ir Concettina Rosina Dottore, de 92 anos - 20.08.2018 Roma AP, Itália
Ir M. Ancilla Masae Kurita, de 86 anos - 29.08.2018 Tokyo, Japão
Ir Nazarena Lydea Silvestre, de 92 anos - 21.09.2018 Pasay City, Filipinas
Ir Vincenza Greco Pirillo, de 93 anos - 02.10.2018 Alba, Itália
Ir Aurora Votano, de 75 anos - 05.10.2018 Milano. Itália
Ir M. Imelda Pasqualina Volpe, de 90 anos - 08.10.2018 Albano GA, Itália
Ir M. Beatrice Enrichetta Emila Baldi de 87 anos - 14.10.2018 Brá, Itália
Ir M. Agnese Pierina Rosa Gipponi, de 83 anos  - 18.10.2018 Albano, Itália

GENITORES DAS IRMÃS 

Ir Catherine Ntanda Mungongo (Pai Rigobert) da comunidade de Kinshasa, Congo 
Ir Maria Cora Damalerio (Mãe Honorata) da comunidade de Bangkok, Tailândia
Ir Kabita Kelerina Pani (Pai Vincent) da comunidade de New Delhi, India
Ir Meera Helen Albuquerque (Pai Fredrick) da comunidade de Mumbai, India
Ir Nancy D’Souza (Mãe Eliza) da comunidade de Panjim Goa, India
Ir Renata Munari (Mãe Elia) da comunidade de São Paulo DM, Brasil
Ir Gabrielle Bezerra Feitosa (Pai Severino) da comunidade de Rio de Janeiro, Brasil
Ir Eucare Maria Hernandez Perdomo (Pai Isaac) da comunidade de El Hatllo, Venezuela
Ir Mary Sebastian Pallikunnath (Mãe Thresia) da comunidade de New Délhi, India

FAMÍLIA PAULINA

Ir Maria Rosa Addolorata Palma sjbp, de anos 86 - 15.07.2018 Albano Laziale, Itália
Pe Jesus Estanislavo Muñoz Medena ssp, de anos 83 - 24.07.2018 Guadalajara, México
Ir M. Leonia Graziella Bettili sjbp, de anos 76 - 25.07.2018 Lezhü, Albânia
Fr Patrick Joseph Paul Walsh ssp, de anos 83 - 06.08.2018 Roma, Itália
Ir M. Teresita Maria Angelica Moyano pddm, de anos 89 - 15.08.2018 Córdoba, Argentina
Fr Amerigo Bernardo Modanesi ssp, de anos 85 - 18.08.2018 Alba, Itália
Pe Rodolfo Guillermo Cira Soria ssp, de anos 73 - 11.09.2018 Città del Messico, México
Ir M. Gesualda Cristina Justo sjbp, de anos 87 - 14.09.2018 Quezon City, Filippine
Ir M. Giuliana Gabriella Bettega sjbp de anos 91 22.09.2018 Albano Laziale, Itália
Fr Peter Stephen Scalise ssp, de anos 81 - 08.10.2018 Youngstown, Estados Unidos
Ir M. Rosalba Margherita Costantino pddm, de anos 85 - 12.10.2018 Sanfrè Itália 
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Eu sou 
a ressurreição

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

 viverá.
João 11,25


