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Por um “amor suPerabundante”
Queridas irmãs,
a sabedoria provi-
dente da Igreja faz-
nos meditar, nestes 
dias, trechos das 
cartas do apóstolo 
Paulo, oportunida-
de preciosa para 
nós que, no mês 
de junho, celebra-
mos a memória do 
nosso nascimento 
como Filhas de São 

Paulo e a festa de nosso Patrono.
Esta manhã, durante a meditação, uma 

frase “ocupou” literalmente a minha mente e 
interpelou o meu coração: “Além de tudo isto, 
a obsessão de cada dia, a solicitude por todas 
as Igrejas” (2Cor 11,28).

Pensei nas coisas que me preocupam to-
dos os dias, desde a saúde das irmãs até as 
situações em que vivemos e as provações que 
estamos enfrentando, uma lista que correria 
o risco de ser mais longa do que aquela que 
Paulo faz no texto de sua carta. Então, quase 
de repente, percebi que o Apóstolo fala no sin-
gular: de obsessão e de solicitude.

Acima de tudo, me toca profundamente o 
termo “obsessão”, pois, conforme o dicionário, 
é “o tormento causado por um desejo intenso 
e contínuo, ou por um pensamento pungente, 
que não dá trégua”. Uma página do Diário do 
jovem Giaccardo vem à minha mente e vou 
relê-la. É o dia 10 de fevereiro de 1918 e o 
atento discípulo de Pe. Alberione escreve:

São somente dois os meus aborrecimentos, 
diz-nos o Venerável Padre na meditação: que 
eu ainda não sou bastante bom e que vocês 
ainda não são suficientemente santos. Esses 
dois são os meus aborrecimentos, outros eu 
não tenho, todo o resto não é nada e vem por si 
mesmo. (...). Portanto, se vocês me amam, as-
sumam esses aborrecimentos também vocês, 
sintam, tenham compaixão, e esvaziem a Casa 
disso. (...) Façam, assumam esses aborreci-
mentos, os únicos aborrecimentos pelo amor 
do Coração de Jesus e rezem muito.
Obsessão e aborrecimento, neste caso, po-

dem ser considerados sinônimos. E sinto que 
esses “aborrecimentos” também me atormen-
tam..., mas como “libertar a Casa”? O Primeiro 
Mestre neste ponto é explícito: assumi-los” por 
amor ao Coração de Jesus” e rezar muito.

Nestes tempos, reflito frequentemente so-
bre a oração, interrogando-me sobre a precio-
sa herança espiritual que nos foi deixada pelo 
Fundador e sobre a exigência de vivê-la em 
profundidade, como resposta humana às so-
licitações do Espírito, para sermos mulheres 
unificadas, de comunhão, felizes.

Para Pe. Alberione, a oração é “tão neces-
sária quanto o ar que se respira para viver”1; é 
o amor, a seiva que penetra todas as dimen-
sões da vida, cor e trama de toda a existência. 
O tempo concentrado em Deus ilumina e uni-
fica, aumenta a capacidade de viver a intimi-
dade com o Senhor no coração da ação, de 
assumir um estilo de vida que “narra” o Evan-
gelho, que revela uma alegria contagiante, 
que desperta nos outros o desejo de se apro-
ximar de Cristo.

Se a oração leva a isso, deve-se dizer, no 
entanto, com realismo consciente, que não é 
dado como certo que em nossos dias existe 
realmente esse tempo de “imersão” em Deus. 
Devemos admitir que podem passar dias intei-
ros sem que exista apenas um átimo de tempo 
concentrado, apesar da rigorosa observância 
das “práticas de piedade”… No entanto, sabe-
mos bem, uma existência sem esses momen-
tos não tem sentido, é sem centro e sem amor.

1   FSP55, p. 63

Jan Lievens, Painting of St Paul, Nationalmuseum, Sweden.
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“A oração dispõe a um amor superabun-
dante”, repetiu o Papa Francisco numa de 
suas recentes catequeses sobre a oração:

A oração nos ajuda a amar os outros, 
apesar de seus erros e pecados. A pessoa 
é sempre mais importante do que as suas 
ações, e Jesus não julgou o mundo, mas 
o salvou. É uma vida ruim a daquelas pes-
soas que sempre julgam os outros, estão 
sempre condenando, julgando: é uma vida 
ruim, infeliz. Jesus veio para nos salvar: abra 
o seu coração, perdoe, justifique os outros, 
compreenda, esteja próxima dos outros, te-
nha compaixão, tenha ternura como Jesus. 
Devemos querer bem a todos e a cada um, 
lembrando, na oração, que todos somos pe-
cadores e, ao mesmo tempo, amados por 
Deus um a um. Amando assim este mundo, 
amando-o com ternura, descobriremos que 
cada dia e cada coisa carregam consigo um 
fragmento do mistério de Deus2.
Se isso é verdade para “todos”, não deve, 

com mais razão, ser essencial, conatural, na 
vida cotidiana de uma comunidade de irmãs? 
Pode ser vital uma oração que não tenha a ter-
nura e a compaixão de Deus para com aque-
les que caminham conosco e compartilham a 
história e a fé, as aspirações e as fraquezas? 

2 Papa Francisco, Udienza generale, 10 de fevereiro de 2021.

Não deve ser a oração, que alimentamos nas 
fontes vivas “da Eucaristia, do Evangelho, da 
contemplação de Jesus Mestre” (Const. 71), 
“escola” na qual aprendemos a acolher a ou-
tra, a encorajá-la, sentindo-nos responsáveis 
por ela e necessitadas de sua presença?

A melhor avaliação da autenticidade da 
oração é a qualidade do nosso estar juntas 
– bem como da criatividade e do dinamismo 
apostólico (cf. Const. 70) –, caminho de san-
tidade e de plena realização da dimensão hu-
mana relacional, lugar onde habita Deus.

Uma comunidade “santa” – testemunho de 
que o mundo hoje precisa – não se constrói 
sobre a mesa, não é formada pelas melho-
res paulinas do mundo... É uma comunidade 
de pessoas normais, que se deixam moldar 
progressivamente pelo Espírito e educam-se 
reciprocamente para a koinonia, participando 
da própria vida da Trindade e tornando-se a 
epifania de sua sabedoria, de sua santidade, 
de seu mesmo amor gratuito.

Obrigada, irmãs, pela atenção que vocês 
reservam às minhas cartas. Como sempre, te-
rei o maior prazer em receber o dom de suas 
reflexões e partilhas comunitárias.

Concluindo, desejo dirigir uma saudação 
afetuosa às noviças que nestes dias, em vá-
rias circunscrições, fazem a primeira profissão 
e às irmãs que estão celebrando 25, 50, 60, 
70, 75 e 80 anos de consagração na vida pau-
lina. Rezo para que cada uma possa, com o 
apóstolo Paulo, dizer: Eu sei em quem pus a 
minha confiança e estou convencida de que 
ele é capaz de guardar até o último dia o que 
me foi confiado (cf. 2Tm 1,12).

Em comunhão de alegria e de esperança.

Ir. Anna Caiazza
Superiora geral

Calendário  
do Governo Geral 

5-12 julho Exercícios espirituais do governo gerale.

Julho   Encontros de formação (em videoconferência) com os novos governos das circuns- 
  crições: PMPT, Grã-Bretanha, África Oriental-Malavi-Sudão do sul – Zâmbia.

Set.-dez. Visita fraterna às circunscrições da Europa. 
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ConGo
AlegriA em KisAngAni. semAnA BíBlicA

A graça e a alegria do Ano Bíblico Paulino 
2020-2021 chegaram até a floresta equatorial do 
norte da República Democrática do Congo, na 
cidade de Kisangani.

A comunidade das Filhas de São Paulo, três 
aspirantes e os Cooperadores Paulinos, respon-
dendo ao convite do padre Maximilien Lobanga, 
pároco da Catedral de Nossa Senhora do San-
tíssimo Rosário, prepararam e orientaram a Se-
mana Bíblica.

O grande Banner do logo do Ano Bíblico na 
entrada da Catedral convidava os cristãos a 
acompanhar o intenso programa da semana. 
Nas missas dominicais de abertura, foi realiza-
da a solene entronização da Palavra de Deus.  
Em todas as tardes da semana, alternavam-se 
palestras sobre a Bíblia, iniciação à Lectio Divi-
na e prática com os cristãos segundo as línguas 
swahili, lingala e francesa e a adoração segundo 
o método paulino. Um momento muito significa-
tivo foi a entronização da Bíblia nas famílias e a 
exposição permanente.

As celebrações eucarísticas dominicais afri-
canas concluíram a semana bíblica. À tarde o 
Concerto sobre a Palavra, preparado pelos sete 
corais da paróquia reuniu muitos amantes da 
Bíblia. A Palavra ressoou através das vozes po-
tentes dos jovens congoleses que, com ritmos 
e danças lançavam o convite: «Abra a Bíblia e 
leia.... Abra a Bíblia e leia.....» todos se levan-
taram em pé com a Bíblia na mão, cantando e 
gritando de alegria.

Coreia
livrAriA PAulinA reformAdA em dAegu

Em toda a Coreia existem 15 Livrarias Pauli-
nas. Entre estas, a livraria de Daegu, desde sua 
inauguração em 1972, é um espaço de encontro, 
de oração e sustento para toda a arquidiocese. 
Graças à providência divina e a intuição de pe. 
Peter Damiano Sohn Ki-cheol, diretor do hospital 

Jeonin, há alguns anos iniciou-se os trabalhos 
de reforma e modernização do velho edifício.

Padre Peter Damiano é muito interessado no 
apostolado paulino e sustenta com generosida-
de a comunidade. Todas as vezes em que visi-
tava a livraria, ficava incomodado em ver alguns 
espaços vazios, não utilizados. Sugeriu, então, 
a reorganização do Centro para aumentar as 
atividades e a exposição das publicações. Co-
nhecendo um casal que desejava oferecer para 
uma boa obra a herança deixada pela mãe, en-
corajou-o a doar a soma para reestruturar e re-
organizar a Livraria Paulinas da cidade. 

Além dessa doação, o arcebispo Thaddeus 
Cho Hwan-kil permitiu o recolhimento das ofer-
tas para essa causa nas paróquias da arquidio-
cese. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, dos 
conhecidos aos colaboradores, dos estudantes 
das escolas elementares aos anciãos oferece-
ram pessaolmente uma ajuda generosa.

A Livraria Paulina de Daegu oferece hoje 
uma série de programas interessantes como 
Escola de fé, Estudo da Bíblia, Formação à ora-
ção, Aulas de espiritualidade cultural, Adoração 
eucarística, Confissão permanente, Concertos, 
Teatro, Exposições etc.

Saudações à comunidade de Daegu e a todas 
as irmãs da Coreia. O Senhor faça frutificar os 
germes de bem semeados nessa generosa terra.

semAnA dA comunicAção

A comunidade das Filhas de São Paulo de 
Daehakro, em Seul, organizou uma programa-
ção de eventos, de 12 a 15 de maio, juntamen-
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te com os Paulinos, para celebrar a Semana 
da Comunicação.

O tema que originou as várias iniciativas foi 
a comunicação, encontrando as pessoas onde 
estão e como são, segundo a Mensagem do 
Papa Francisco por ocasião do 55º Dia Mun-
dial das Comunicações.

Muitas atividades também foram transmiti-
das no Youtube Live pelo canal FSP da Coreia:

Primeiro dia: Talk Show intitulado “Opor-
tunidades e armadilhas na web” dirigido por  
Jung-A Park fsp, Chang Heun Han ssp e o jor-
nalista Huen Jin Jung, sobre a rápida mudan-
ça na mídia e as dificuldades de comunicação 
no tempo do Coronavírus.

Segundo dia: explicação da mensagem do 
Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, realizada pelo Pe. 
Dong Ho Park, da diocese de Seul. Analisou a 
frase “Consumir a sola dos sapatos” para re-
fletir sobre a realidade da imprensa atual.

Dois dias de leitura da Bíblia: dois bispos 
abriram e encerraram  este maravilhoso mo-
mento da leitura da Palavra: Benedetto Son, 
bispo da diocese de Seul e Siomone Ok, bispo 
da diocese de GuangJu. Cerca de 96 pessoas 
aderiram, incluindo filhos e avós. A  proclama-
ção de passagens da Bíblia, seguindo o sopro 
do Espírito Santo, foi um dos momentos mais 
relevantes.

Conclusão: A celebração da Missa da Sole-
nidade da Ascensão do Senhor presidida por 
D. Simone Ok.

Apesar das di-
ficuldades trazidas 
pelo Coronavírus, 
todos puderam ex-
perimentar o amor 
de Deus por meio 
de sua Palavra, 
tanto os presentes 
quanto os conecta-
dos no Youtube.

Através dos meios de comunicação 
modernos cada vez mais poderosos e 
eficazes, o Senhor abre novos caminhos 
para o carisma paulino no mundo.

FiliPinas
ir. BernArditA diAnzon PromovidA A Pro-
fessor AssociAdo

Ir. Bernardita Dianzon, 
das Filhas de São Paulo, 
Filipinas, foi promovida, 
pela Santa Sé, a Pro-
fessor Associado pela 
Loyola School of Theo-
logy (LST) de Manila, 
Filipinas.

O anúncio foi feito 
pelo Presidente da LST, Pe. Enrico Eusébio 
Jr, sj, afirmando: “É com grande alegria que 
anuncio a promoção pela Santa Sé dos docen-
tes da LST aos graus de Professor Ordinário e 
Professor Associado, conforme os rescritos de 
17 de dezembro de 2020 e 2 de fevereiro de 
2021. (...) Gostaria de expressar minha sincera 
gratidão a Sua Eminência o Cardeal Giuseppe 
Versaldi, DD, Prefeito da Congregação para a 
Educação Católica pelo seu contínuo apoio e 
confiança à Loyola School of Theology e suas 
Faculdades”.

Ir. Bernardita está entre seis professores 
promovidos ao grau de Professor Associado 
da Loyola School of Theology.

A ela as nossas felicitações e votos de um 
ministério frutífero.

cAt chAt: ProgrAmA semAnAl de cAteque-
se online

Cat Chat nasceu da fusão das palavras Ca-
tequese e Chat. Um programa de 15 minutos 
com o Catecismo da Igreja Católica. Realizado 
num estilo simples e criativo, tipo um infotaine-
ment. Combina informação e entretenimento. 
Dirigido por Ir. Gemmaria Dela Cruz das Fi-
lhas de São Paulo e por  Pe. Paul Marquez 
da Sociedade de São Paulo, a proposta visa 
promover o conhecimento da fé católica, dos 
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sacramentos e da liturgia, a formação moral e o 
espírito missionário em agradecimento a Deus 
pelo dom da fé recebida pelo trabalho dos pri-
meiros missionários nas Filipinas.

Lançado no dia 6 de abril de 2021, o progra-
ma é transmitido às terças-feiras no Facebook 
e no Youtube. Esse projeto especial online de 
catequese durará um ano, sendo oferecido pe-
las Filhas de São Paulo a todos os católicos 
filipinos, aos que vivem em seu próprio país ou 
no exterior para celebrar os 500 anos do cristia-
nismo nas Filipinas.

Os tele-espectadores enviam suas pergun-
tas em formato de vídeo e os apresentadores 
as divulgam e discutem durante o programa. 
Da mesma forma, pensamentos e mensagens 
também são postados na seção de comentá-
rios no Facebook e Youtube.

O apostolado catequético era prioritário ao 
Beato Tiago Alberione. Transmitiu às Filhas 
de São Paulo a importância da catequese na 
evangelização com os meios de comunicação 
modernos para chegar a mais pessoas. Agora, 
nesse momento especial da celebração dos 
500 anos do cristianismo nas Filipinas, as Pau-
linas se comprometem a viver mais profunda-
mente a herança deixada pelo Fundador. Fi-
éis ao carisma paulino, continuam a anunciar 
Jesus Cristo a todo o povo através dos vários 
meios e linguagens de comunicação. 

GrÃ bretanHa
novo centro PAulinAs em liverPoo 

Um novo Centro 
de Luz foi inaugura-
do em meio à escu-
ridão da pandemia 
do Covid19 na ci-
dade de Liverpool. 
Paulinas, presentes 
na cidade desde 
1966, transferiram-
se para um novo lo-
cal que se encontra 

numa posição privilegiada da cidade. Na festa 
dos santos Felipe e Tiago, a Paulinas Livraria 
foi inaugurada e abençoada pelo Arcebispo 
Malcolm McMahon, e com a presença de um 
pequeno grupo de pessoas. Várias são as no-
vidades da nova estrutura: a capela, um eixo 
Pastoral temático e algumas características 
que enriquecem as propostas das iniciativas 
apostólicas. O objetivo é torná-la um centro 
de luz, segundo as indicações do fundador, o 
bem-aventurado Tiago Alberione, no espírito 
de uma promoção mais intensa da Palavra de 
Deus. Como na tradição paulinas, a Bíblia foi 

abençoada e enfatizada com as palavras pro-
féticas do bem-aventurado Alberione: “A Livra-
ria é um lugar onde se encontra e se comparti-
lha a verdade e o amor de Jesus Cristo”. 

Índia
dAnçA: umA exPressão dA AlmA

A Índia é uma terra 
rica em artes e tradi-
ções culturais. Uma 
delas é a dança Bha-
ratanatyam que, está 
intimamente ligada à 
religião. Apresenta uma 
dança litúrgica que data 
do final do século XIX 
de uma forma nova e 
original. Sua linguagem 
fascinante transmite 
os valores do Evange-

lho às pessoas e fortalece o desejo de estarem 
unidas ao Senhor. “É uma arte que consagra o 
corpo… Durante a dança, a bailarina funde sua 
identidade no ritmo e na música, fazendo de 
seu corpo um instrumento para a vivência e a 
expressão do espírito”, afirma Tanjore Balasa-
raswati, famosa bailarina indiana.

A grandeza desta forma de arte reside na in-
tegração e na habilidade de harmonizar os as-
pectos físicos, emocionais e espirituais da vida. 
A maioria das letras das canções do Bharatana-
tyam leva a isso.
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Ir. Mary Silviya Anthonymuthu, Filhas de São 
Paulo, Índia, promove aulas de dança online a 
26 alunos de todo o país.

Comunica-nos assem sua maravilhosa expe-
riência: “Sinto-me imensamente feliz de partici-
par desse caminho espiritual. Acabei de concluir 
minha pós-graduação em Bharatanatyam. Com-
partilho com alegria e felicidade o que aprendi 
aos meus alunos de 6 a 58 anos. A semente é 
lançada, que Deus Todo-Poderoso, doador da 
vida, a faça crescer e frutificar em grande abun-
dância”.

rAshtriyA GAurAv AwArd A ir. PAuline 
chAKKAlAKAl

A India International Friendship Society, im-
portante ONG indiana, conferiu a Ir. Pauline 
Chakkalakal, das Filhas de São Paulo, o pres-
tigioso prêmio Rashtriya Gaurav Award, como 
reconhecimento pelo seu trabalho, resultados  
e contributos. O prêmio lhe foi conferido junta-
mente com um Certificado de excelência.

Ir. Pauline Chakkalakal é membro fundador 
do programa inter-religioso Celebrar a unidade 
na diversidade em Bandra Mumbai, que nos úl-
timos 27 anos reuniu pessoas de todas as reli-
giões e classes sociais. 

Através dos escritos e dos seminários reali-
zados, Ir. Pauline Chakkalakal, doutora em Teo- 
logia Bíblica e diplomada em Filosofia, Bibliote-
conomia, Jornalismo e Relações Públicas, ex-
prime com entusiasmo e de modo ativo o seu 
pensamento e as convicções sobre as várias 
questões sociais, inclusive as relacionadas às 
mulheres e ao gênero. 

Ir. Pauline, também, é membro da Associa-
ção Teológica Indiana, da Associação Bíblica 
Católica da Índia, da Sociedade para os Estu-
dos Bíblicos na Índia, do Fórum das Mulheres 
Teólogas Indianas, de Satyashodhak (discerni-
mento), de um Coletivo Feminista com sede em 
Mumbai, da Asian Women’s Resource Centre 

for Culture and Theology e da Ecclesia of Wo-
men na Ásia.

Congratulações Ir. Pauline!

itália
Arezzo: A cAminho dA lectio divinA 

O Domingo da Palavra, instituído pelo Papa 
Francisco para repropor a centralidade da 
Sagrada Escritura, celebrado na Catedral de  
Arezzo, em 24 de janeiro passado, não podia 
ser um acontecimento isolado, mas um percur-
so com objetivos bem específicos. Com uma 
vigília de oração, no dia 18 de maio, na Igreja 
de São Miguel, em Arezzo, foi iniciado o ciclo 
de encontros da Lectio divina sobre passagens 
do Evangelho de Marcos, organizado pela 
equipe “Rezando a Palavra”, com a presen-
ça e orientação de duas Filhas de São Paulo: 
Ir. Francesca Pratillo e Ir. Nadia Bonaldo. O per-
curso teve 13 encontros semanais, (iniciados 
em 23 de fevereiro. todos “presenciais”, res-
peitando o protocolo anti-Covid-19) respondeu 
a um pedido específico do Arcebispo Riccardo 
Fontana e do Sínodo diocesano para favore-
cer “experiências de Lectio divina e modalida-
des pelas quais podem também surgir cami-
nhos pessoais de escuta da Palavra de Deus”. 
A Lectio divina, dirigida por Ir. Francesca pode 
ser também acompanhada e ouvida ao vivo na 
página do Facebook: https://www.facebook.
com/pregarelaParola.

Muitos feedbacks foram recebidos das pes-
soas que os acompanharam: “Foi uma jorna-
da de conscientização...”; “Já entendi muitas 
coisas, mas ainda tenho muito a aprender 
e o caminho é longo... Gostaria que no futuro 
houvesse outros encontros de Lectio divina”. 
A semente foi lançada e uma terra sedenta está 
pronta para recebê-la.
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estados unidos
movimento MeMento Mori

Neste momento em que a morte está muito 
presente na mente de todos, devido à pande-
mia, as Filhas de São Paulo dos Estados Unidos 
consideraram importante convidar as pessoas 
a relembrar a inevitabilidade da morte, a refletir 
sobre o clássico memento mori e a renovar a 
esperança na ressurreição. Ter em mente que o 
acontecimento da morte é uma prática cristã mi-
lenar, profundamente sentida e vivida pelo Bea-
to Tiago Alberione. O movimento começou em 
2017, quando, Ir. Teresa Aletheia Noble, paulina, 
inspirada pelo exemplo do Fundador, começou 
a colocar uma pequena caveira de cerâmica em 
sua mesa e a fazer circular todos os dias tweets 
(@pursuedbytruth) com pensamentos e refle-
xões sobre a morte. 

Graças às redes sociais e aos vários artigos 
publicados nacional e internacionalmente, a prá-
tica atingiu muitos grupos católicos e leigos em 
todo o país.

Ao mesmo tempo, Ir. Aletheia escreveu e 
publicou outros três livros: Memento Mori (de-
vocionário quaresmal), um diário e um livro de 
oração sobre os Novíssimos para convidar as 
pessoas a entrar mais profundamente na práti-
ca cristã e a viver para o céu. Muitas pessoas 
testemunharam que a esperança reencontrada 
com essas leituras durante as duas Quaresmas 
afetadas pela pandemia foi consoladora. 

O logotipo dos livros, desenhado por Ir. Da-
nielle Victoria Lussier, recebeu grande adesão e 
simpatia e uma significativa comunidade online 
se desenvolveu ao redor da prática e da mensa-
gem do Memento Mori.

A popularidade e o sucesso do Memento 
mori levaram Ir. Aletheia a escrever mais um 
quarto livro: An Advent Companion on the Last 
Things (Um Advento amigo sobre as últimas coi-
sas), que será publicado em outono. Um quinto 
livro sobre a história, os benefícios e a prática 
do Memento mori também está em andamento.

O New York Times, no início de maio, conta-
tou Ir. Aletheia para uma entrevista sobre o mo-
vimento.

O artigo apareceu online e como artigo de 
primeira página do New York Times: (https://
www.nytimes.com/2021/05/14/us/memento-mo-
ri-nun.html).

O apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir (cf. 
Rm 8, 26). Pedimos pelas nossas necessidades, pelo que precisamos, pelas coisas que 
desejamos, “mas isto é conveniente ou não?”. 

Paulo diz-nos: nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. 
 Quando rezamos, devemos ser humildes: esta é a primeira atitude quando 

se reza.
Na oração, é Deus que nos deve converter, não nós que deve-

mos converter Deus. 
É a humildade. 
Vou rezar, mas Tu, Senhor, converte o meu coração para 

que peça o que é conveniente, o que for melhor para a 
minha saúde espiritual.

Papa Francisco

QUANDO RezAMOS,  
DeVeMOS SeR hUMILDeS
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a “mulHer”, mÃe de Jesus,  
seGundo JoÃo 2,1-12

mAriluz ArBoledA florez, fsP

Em sua tese ou in-
vestigação para ob-

ter o doutorado em teo-
logia na Faculdade de 
Teologia da Pontifícia 
Universidade Xaveriana 
de Bogotá (Colômbia), 
Ir. Mariluz Arboleda Flo-
rez estuda o significado 
atribuído à mãe de Je-
sus, como “mulher”, em 

Jo 2, 1-12, seguindo o método específico do teó-
logo Carlos Mesters e envolvendo dois grupos 
geracionais: as irmãs mais velhas e as jovens 
em formação das Filhas de São Paulo.

Maria ocupa um lugar central na vida da 
Igreja. É uma das primeiras devoções aprendi-
das desde a infância que nos leva a reconhecê- 
la não só como “mãe de Jesus”, mas também 
como nossa mãe. Invocá-la como “mulher”, 
apesar de ser sua condição natural, geralmente 
não entra em nossa experiência de fé devido à 
força devocional que acompanha sua figura de 
mãe e discípula.

A autora parte da leitura comunitária de  
Jo 2,1-12 para apreender o sentido que as Ir-
mãs e as jovens Filhas de São Paulo dão à mãe 
de Jesus no que se refere ao seu ser “mulher”, 
em sua realidade de seguimento e em sua espi-
ritualidade mariana. Retornando aos tempos da 
história, colhe-se o sentido que a comunidade 
joanina dá à mãe de Jesus como “mulher”, com-
parando-a com a leitura atual que a comunida-
de faz dela e mostra como as jovens em forma-

N
os
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s
ção e as irmãs mais velhas, na sua experiência 
de espiritualidade mariana, redefinem o sentido 
do título “mulher” atribuído à “mãe de Jesus” em 
Jo 12,1-12.

Dessa leitura paralela, surgem alguns pon-
tos comuns na pesquisa.

A nível metodológico, o estudo da história 
das bodas de Cana, concretiza-se no valor que 
ambos os grupos geracionais atribuem à sua 
condição de mulheres consagradas que se-
guem e anunciam Jesus Cristo; nas atitudes de 
serviço, autoridade, obediência e cooperação 
que a mãe suscita na história e que se sentem 
chamadas a encarná-la em sua realidade atual 
de seguimento de Cristo.

A nível temático, o estudo de Jo 2,1-12 mos-
tra que o título “mulher” presente na mãe (2,4; 
19,26), na mulher samaritana (4,21) e em Ma-
ria de Magdala (20,15) representa uma coleti-
vidade. Revela também a identidade de Jesus 
através dos títulos cristológicos ou da profissão 
de fé com que o povo – que estas mulheres re-
presentam – reconheceu Jesus e a chegada de 
sua hora, cabendo à mãe de Jesus abri-la em 
Nazaré e fechá-la no Calvário quando a entrega 
a João: desde àquela hora o discípulo acolheua 
em sua casa (19,26-27).

No último capítulo deste trabalho emerge 
uma nova leitura do texto, uma interpretação 
e contribuição atualizada ao título “mulher” na 
espiritualidade mariana das FSP sobre a mãe 
de Jesus como mulher, segundo o bem-aventu-
rado Tiago Alberione e, finalmente, a contribui-
ção ao título “mulher” na devoção a Maria, Mãe, 
Mestra e Rainha dos Apóstolos.

O texto é enriquecido com uma extensa 
bibliografia e acréscimos sobre as formas de 
envolver as irmãs e os itinerários seguidos nos 
vários encontros.
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raQuel e lia:  
as duas FaCes da vida

Relação confliti-
va entre Jacó 

e Esaú. O coração 
de Jacó, apaixona-
do por Raquel, tem 
uma surpresa des-
concertante com 
Lia: quatorze anos 
trabalhando para 
Labão, para os fi-
lhos que Jacó terá 

com Lia e com Raquel... todos serão parte 
da história que Deus continua tecer com seu 
povo. Uma história habitada pelo amor de 
Deus que estende os efeitos de sua bênção 
muito além dos dias de Abraão, passando 
por Isaac, Jacó e de geração em geração até 
Jesus de Nazaré e além ...

Fugindo de seu irmão Esaú, devido ao 
roubo de seu direito de primogenitura, Jacó 
chega à terra de seus pais, Padan-Aram (na 
alta Mesopotâmia), com seu tio materno, 
Labão. Neste ponto entram em cena duas 
importantes figuras femininas para o futuro 
do povo de Israel: Raquel e Lia (cf. Gn 29). 
Raquel é uma pastora, amada também pe-
los antigos sábios que viram nela uma pes-
soa protegida pela shekinah (presença de 
Deus). Só uma mulher defendida por Adonai 
poderia levar uma vida livre, enfrentando os 
perigos da vida errante e, sem dúvida, tam-
bém a solidão. É perto do poço que Jacó 
conheceu Raquel, a mulher de sua vida e 
de seu coração. Teve certeza imediata que 
o destino da Aliança passaria por ela, e que 
a obediência ao desejo de sua mãe Rebeca 
de vê-lo casado com uma mulher digna da 
promessa estava se cumprindo. Mas Ra-
quel não está sozinha: sua posição como 
filha mais nova da família trazem uma sur-
presa: “Labão teve duas filhas; a mais velha 
chamava-se Lia e a mais nova Raquel”. Lia 
em hebraico significa cansado, exausto, so-
fredor. O nome Raquel lembra o mundo da 
criação de ovelhas e significa ovelha, cor-
deiro. Embora vivendo no escondimento, as 
duas irmãs mudarão o curso dos aconteci-
mentos e serão consideradas “as duas mu-
lheres que construíram a casa de Israel” (Rt 
4,11). Em Gn 29,25 Jacó, que tanto amava 
e queria Raquel, teve uma grande surpresa: 
“Quando amanheceu... quem ele encontrou 

foi Lia!” Será apenas a luz do sol a reve-
lar-lhe isso ou é um aparente engano? Ao 
amanhecer, Jacó vê a parte menos bela da 
vida, menos amada, considerada, pensada 
e desejada. 

Embora não pareça ser de bom gosto, 
ainda hoje, em nossa vida diária, encontra-
mos seu eco. Na vida sempre há uma Lia e 
uma Raquel, um aspecto esperado e outro 
indesejado. Basicamente, Jacó não foi en-
ganado por Labão, o pai da família, mas por 
sua própria ilusão. Na verdade, as regras 
em vigor, na época de Jacó, determinavam 
que a filha primogênita se casasse primeiro 
(e na família de Labão era Lia) e, só mais 
tarde, uma segunda filha poderia se casar. 
Evitar as regras e contornar a realidade não 
estava nas esperanças concretas de Jacó. 
Ele achava que o casamento era igual com 
Raquel. Em vez disso, essas eram suas 
fantasias e projeções. Ele pensava que se 
casaria apenas com Raquel... No entanto, 
a história bíblica insiste que ele não pode 
se casar com Raquel sem assumir também 
Lia. Viver na realidade é importante, perma-
necer na realidade, por mais cansativo que 
seja, com suas partes sombrias e monóto-
nas, exige desmontar os projetos de glória. 
Aonde formos encontraremos Lia e Raquel: 
as duas faces da vida que sempre estarão 
dentro de nós, fora de nós, no trabalho, 
nos locais, na comunidade, na sociedade.  

M
ulh

ere
s d

a a
lia

nç
a



12

Embora bonito na forma e na aparência, 
o texto bíblico parece apresentar Raquel 
como precisando de um novo caminho de 
conhecimento. Lia é descrita como uma mu-
lher silenciosa (cf. Gn 29,17) com olhos fra-
cos e opacos. No entanto, a palavra hebrai-
ca que fala de seu olhar é rakkot. Rak é um 
adjetivo com mil tons que também pode sig-
nificar um olhar gentil, terno, tímido, doce, 
meigo. Uma mulher talvez menos bonita que 
Raquel, mas fecunda no coração, bonita por 
dentro. Uma mulher que deseja ser amada 
e considerada por Jacó receberá muito da 
vida e de seus filhos. Lendo nas entrelinhas 
o significado dos nomes que Lia dá aos seus 
filhos, pode-se perceber seu caminho de fé, 
sendo uma pessoa de Deus, uma referência 

contínua a ele. Os quatro primeiros nomes, 
de fato, expressam o ver, ouvir, apegar-se, 
elogiar... Lia passa da dor ao agradecimento 
e do pedido de ajuda ao elogio gratuito.

Na verdade, se alguém tende viver na fé 
e só a Deus tende louvar, esta é a premissa 
para viver a Aliança! Na vida, Lia representa 
a parte mais difícil, talvez a mais repugnan-
te, mas também a mais fecunda. Amar Lia 
para amar também Raquel, este é o dom 
da vida que todos somos chamados a viver. 
Na Aliança Raquel e Lia são consideradas 
mães de Israel. Uma aliança que sempre se 
mantém fiel. 

Francesca Pratillo, fsp

PRIMeIRA PROFISSãO JUNhO 2021
São Paolo, Brasil, 20 de junho 2021
Maria Valdeane Leite dos Santos

Cochabamba, Bolívia, 27 de junho 2021
Norma Ortea Flores

Lilongwe, Malawi, 30 de junho 2021
Deborah Lupenga

Lagos, Nigéria, 30 de junho 2021
Nwafor Vivian Marie Chiamaka

Kinshasa, Congo, 30 de junho 2021
Armande Walawala

Lipa, Filipinas, 30 de junho 2021
Joy Ingrid Montes

Antananarivo, Madagascar, 30 de junho 2021
Tolojanahary Maminirina Violette 
Raherisoa Celestine Razaiarimanana
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revisitando a Primeira mestra

Era o dia 26 
de novembro 

de 1957, quando 
passei pelo portão 
da residência das 
Filhas de São Pau-
lo, na Via Antonino 
Pio, em Roma. Os 
primeiros dias fo-
ram bastante exi-
gentes para me fa-
miliarizar com um 

estilo de vida diferente daquele a que estava 
habituada e com os vários locais da casa. De-
safiador? Eu diria que sim. Uma das primeiras 
pessoas que conheci durante um encontro 
casual foi exatamente a Primeira Mestra, en-
quanto eu estava indo ao santuário para re-
zar. Eu nada sabia sobre ela, exceto que era 
a Superiora Geral. Essas palavras naquele 
momento não significavam muito para mim.

Com o passar do tempo, fui conhecendo 
a Primeira Mestra mais de perto. Tive boas 
oportunidades para conhecê-la, pois morei 
em Roma durante os anos de minha forma-
ção. Foi muito enriquecedor visitá-la em seu 
escritório com outras meninas muito jovens (o 
termo junior ainda não estava em uso) e nos 
entreter com ela na maior espontaneidade, 
pois ela fazia sentir-nos à vontade.

Muitas recordações trago dentro de mim. 
Mas agora que me pediram para falar como 
eu a vi com meus olhos, gostaria de me con-
centrar num dos encontros pessoais que tive 
com ela. Esclarece muito quem era essa mu-
lher chamada Superiora Geral.

Eu estava em Ariccia com outras compa-
nheiras para fazer os Exercícios Espirituais. 
Era costume sermos recebidas individual-
mente na assim chamada “camera caritatis” 
pelo Primeiro Mestre e pela Primeira Mestra. 
Foi a primeira vez que ela me recebeu. Es-
perei um pouco perto de seu escritório, pois 
no momento estava ausente devido a um 
compromisso. Quando me vi sentada em sua 
na frente, percebi que seus olhos estavam 
brilhando mais. Seu olhar sempre tocava o 
coração e não podia ser ignorado. Mas des-
ta vez foi ainda mais brilhante e clarividente. 

Eu a olhei com admiração enquanto ela me 
perguntou: como vai você? Não foi algo de 
maneira usual para iniciar dizendo algo, mas 
realmente tinha sentido.

A seguir me disse: sabe, demorei muito 
porque acabei de finalizar, com o tabelião, a 
compra da casa de Rocca di Papa. É uma lin-
da casa com jardim, castanheiras e ar puro. 
As irmãs que são operadas em Albano e pre-
cisam de um tempo maior de convalescença 
ou descanso. Podem ir lá para se restabele-
cer. Estou muito contente por termos com-
prado essa casa. Seus olhos brilhavam de 
alegria ao pensar nas Filhas. Enquanto isso 
eu estava me perguntando por que ela estaria 
comunicando isso a mim, tão jovem, e com-
partilhando comigo a sua alegria?

De vez em quando, repenso naquele en-
contro pessoal que me permitiu descobrir e 
conhecer a Primeira Mastra. Quem é esta mu-
lher por trás de seu olhar? O que aquele olhar 
me disse e me diz ainda hoje? 

Na entrevista pessoal com o Primeiro Mes-
tre, percebia-se que o seu olhar era penetran-
te, olhava em silêncio como se fosse quisesse 
entrar na sua alma e ler algo de ti e depois 
falar. O olhar da Primeira Mestra era diferen-
te. Eu o interpretei especialmente por meio da 
experiência que acabei de contar.

Seu olhar era um olhar cheio de amor pe-
las Filhas. Ela estava ali, em minha frente, 
mas no seu olhar estavam todas as irmãs da 
Congregação; seu olhar abraçava a todas. Eu 
estava lá, mas em mim ela via a todas. So-
mente uma pessoa que vive para os outros, 
esquecendo-se de si mesma, pode comunicar 
essa convicção. 

Cristiana D’Aniso, fsp
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ConQuistada  
Pelo amor do mestre

Minha vocação é 
a “história” do 

amor fiel de Deus 
que silenciosamente 
irrompe em minha 
vida e cresce dia 
após dia. Olhando 
para trás, descu-
bro como o Senhor 
me preparou para 
ser capaz de ouvir 
e responder ao seu 
chamado por meio 
das pessoas e ex-
periências com as 

quais ele abençoou minha vida.
Eu sou a primeira de cinco filhas. Minha 

mãe nasceu em El Salvador (América Central) 
e meu pai é americano, de origem italiano/hún-
gara. Cresci experimentando as alegrias e os 
desafios de uma família bicultural. Meus pais 
deram-me o belo testemunho de perseveran-
ça na fé e no amor. Com eles aprendi e, conti-
nuo aprendendo, que a relação com Deus é o 
nosso maior tesouro e que a vida consiste em 
compartilhar com os outros a abundância dos 
dons que dele recebemos. Isso que nos torna 
verdadeiramente felizes.

Fiquei fascinada com a beleza da vida 
consagrada. A irmã de minha mãe é religiosa 
da Congregação da Assunção, em Guate-
mala. Fui educada por freiras e residíamos 
ao lado de uma comunidade religiosa ar-
gentina... mas, eu não havia considerado a 
possibilidade da vida religiosa como opção 
de vida. Porém, aos 12 anos, fiz um retiro de 
preparação ao sacramento da Confirmação 
e, nessa ocasião, o Senhor me fez entender 
que meu coração foi criado para pertencer 
totalmente a ele. 

Comecei a procurá-lo com empenho na 
oração, especialmente na adoração euca-
rística, participando da missa diária e encon-
trando formas de serviços em minha paró-
quia. Senti a força do Evangelho em minha 
vida, especialmente nas palavras: “De graça 
recebestes, de graça dai” (Mt 10,8). Jesus 
estava se tornando uma pessoa cada vez 
mais real para mim, e percebi o quanto eu 
precisava dele, que não poderia viver sem 
ele. Ao mesmo tempo percebi quantos, até 

entre meus amigos, não conheciam o Senhor 
ou o conheciam muito pouco. Muitas vezes 
observei as pessoas - no trânsito, nas lojas... 
- e vi tristeza ou vazio em seus rostos. A vida 
lhes dá sentido? Eles sabem que Deus existe 
e o quanto ele os ama? me perguntava. 

Ao discernir como consagrar meu coração 
ao Senhor, comecei a escrever para várias 
comunidades religiosas. Mas foi ele quem lite-
ralmente veio “me procurar” por meio da pre-
sença das Filhas de São Paulo, enquanto elas 
realizavam sua missão de propaganda. Elas 
haviam aberto uma comunidade em Alexan-
dria, Virgínia, e estavam visitando as famílias 
de meu bairro. Bateram à porta de minha casa 
(eu estava na escola) e minha mãe as aco-
lheu. Quando as irmãs souberam que havia 
cinco meninas em minha família, convidaram-
nos para um retiro vocacional em sua casa. 
Quando voltei da escola, folheei ansiosamen-
te a revista Christian Family e os livros que as 
irmãs deixaram para conhecê-las melhor.

Alguns meses depois, participei do primei-
ro retiro vocacional durante a festa da Rainha 
dos Apóstolos (que é também a padroeira de 
minha paróquia). Éramos doze jovens reuni-
das no “cenáculo” da casa das irmãs que ain-
da estava em reforma. O Senhor atraiu meu 
coração através do encontro com as irmãs, 
do conhecimento de sua missão, da experi-
ência da adoração eucarística.

As palavras do Beato Alberione: “Para 
onde caminha esta humanidade que sem-
pre se renova sobre a face da terra? A hu-
manidade é como um grande rio que corre 
para a eternidade: será salva? Perder-se-á 
para sempre?”, acenderam uma grande luz 
no meu coração. Tudo ficou claro dentro 
de mim: havia religiosas que cuidavam de 
crianças nas escolas, outras de doentes nos 
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hospitais, ou atendiam as necessidades dos 
pobres... Mas quem atendia as necessidades 
espirituais daqueles que buscam a Deus? A 
missão das Filhas de São Paulo respondeu 
à minha pergunta. O Senhor preparou meu 
coração para esta missão.

Compartilhando a vida com as irmãs, re-
zando juntas, vivendo com elas a missão, o 
Senhor continuou a atrair o meu coração. Um 
mês antes de meu aniversário de 17 anos, na 
festa da Assunção, ingressei na comunidade 
e Deus guiou-me verdadeiramente em cada 
etapa de meu caminho para acolher e viver 
cada vez mais plenamente a minha vocação.

Na minha vida de Filha de São Paulo ex-
perimentei a alegria e a “totalidade” a que o 
Beato Alberione indica: “Ele, Ele, em tudo, 
em tudo!” Tive a graça de “servir” nas livra-
rias, no setor gráfico editorial, no apostola-
do radiofônico em espanhol, na radiodifusão 
em escolas e paróquias. Há muitos anos me 
dediquei à pastoral vocacional e à formação, 
acompanhando as jovens no caminho para 

descobrir o chamado do Mestre e segui-lo; 
apreciei particularmente os anos passados, 
cuidando de nossas irmãs idosas.

Quer esteja diretamente na missão ou nos 
vários serviços comunitários, a minha alegria 
é abrir-me ao amor do Senhor e às oportuni-
dades que ele me oferece para comunicá-lo, 
com a minha pequenez e pobreza, em comu-
nhão com minhas irmãs!

A ideia-força, que alimenta minha voca-
ção todos os dias, está bem expressa no ar-
tigo 36 das nossas Constituições: “Oferecen-
do todo o nosso ser ao Senhor, abrimo-nos 
ao seu amor e deixamos que o Espírito Santo 
nos transforme gradualmente. A comunhão 
com o Mestre nos liberta do egoísmo e nos 
enriquece com a fecundidade espiritual, de-
senvolvendo em nós as forças do amor que 
nos tornam mais sensíveis aos outros, capa-
zes de entrega e adaptação constante, criati-
vas e dinâmicas, profundamente obrigadas a 
fazer algo pelo Senhor e para as pessoas de 
nosso tempo”.

Carmen Christi Pompei, fsp

                    PALAVRA De DeUS

Demos espaço dentro de nós à Palavra de Deus! 
Leiamos diariamente qualquer versículo da Bíblia. 
Comecemos pelo Evangelho: 
mantenhamo-lo aberto na cómoda de casa, 
tragamo-lo connosco no bolso ou na bolsa, 
visualizemo-lo no telemóvel, 
deixemos que nos inspire todos os dias. 
Descobriremos que Deus está perto de nós, 
ilumina as nossas trevas 
e amorosamente impele para o largo a nossa vida.

Papa Francisco
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imortaliZar um momento ou 
vivÊ-lo realmente?
como o uso comPulsivo do smArtPho-
ne mudou nossAs vidAs

Estamos frequentemente ansiosos de imor-
talizar um momento para revivê-lo mais 

tarde. O tempo que vivemos parece sempre 
projetado para o futuro ou postado para o pas-
sado. Fotografamos pelo prazer de fazê-lo, 
para partilhar a nossa experiência com os ou-
tros, para mostrar que “sim, eu também estava 
lá”. Mas tenha cuidado! O uso compulsivo do 
smartphone nos transforma de protagonistas 
ativos em espectadores passivos. Corremos 
o risco de não viver o presente, diminuindo o 
que temos de mais precioso: a nossa vida.

Fotografar e compartilhar
Na era da hiperconexão digital, “fotografar 

e compartilhar” parece ter se tornado uma ne-
cessidade real, uma espécie de necessidade 
de afirmação existencial: “Eu compartilho logo 
existo”. Já não apreendemos o momento pre-
sente, mas a sua reprodução digital, sem a qual 
a nossa vida já não tem sentido. Então tiramos 
uma foto do livro que estamos lendo, do prato 
que comemos, do show que estamos assistin-
do: mas esse hábito não impede de viver ver-
dadeiramente os momentos que escolhemos, 
diminuindo até a nossa presença?

Claro, não há nada de errado em querer 
imortalizar um momento: um céu particular-
mente lindo, uma vista deslumbrante, o sorriso 
de um amigo que está jantando conosco. No 
entanto, isso não deve se transformar em “an-
siedade de fazê-lo” para demostrar algo aos 
que nos olharão, não deve fazer-nos esquecer 
de que realmente gostamos dessa experiência.

Viver o presente a partir de nossos valores
É importante saber o que motiva nossas 

ações e escolhas. Dar sentido à vida significa 

construí-la segundo valores edificantes e priori-
tários como a fé, a família, o amor, o altruísmo. 
Somente tendo um objetivo claro que dê sen-
tido ao tempo que podemos realmente apro-
veitar para saborear o caminho que nos leva a 
ele. Parar para aproveitar o momento presente 
nos ajudará a construir lembranças felizes da-
quilo que estamos sentindo. Essas “memórias 
calorosas” que, indeléveis, se transformam em 
fonte de consolo para o futuro.

O ato de imortalizar uma experiência a 
qualquer custo significa que somos incapa-
zes de vivê-la ou lembrá-la plenamente. Isso 
porque a recordação é feita de acontecimen-
tos, mas, acima de tudo de emoções. Se não 
forem vividos no momento, porque estamos 
ocupados fotografando-os, toda a sua poesia 
se perderá.

Antes de imortalizar o nosso presente, por-
tanto, procuremos observá-lo, vivê-lo, torná-lo 
parte de nós, então, eventualmente, o fotogra-
famos. Encher-se da beleza do que se está 
experimentando, não apenas emoldurá-la com 
seu smartphone. Saborear a alegria que lhe dá, 
e mesmo que não se tenha a imagem ou o ví-
deo perfeito para postar em tempo real na sua 
rede social favorita, não importa, ela ainda fica-
rá gravada em sua memória: assim suas emo-
ções criarão as cores daquilo que se lembra.

A possibilidade de imortalizar cada segun-
do de nossa vida é certamente uma invenção 
extraordinária e maravilhosa, mas, como qual-
quer instrumento humano, não devemos ultra-
passar o limite além do qual corremos o risco 
de tornar-nos escravos da tecnologia.

Procuremos, portanto, não esvaziar o sig-
nificado de nossa experiência de vida, somen-
te por causa de um desejo superficial que quer 
aparecer: vivamos mais e nos imortalizemos 
menos!

Umberto Macchi
it.aleteia.org
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itália
semAnA de comunicAção e festivAl 2021

De 01 a 16 de maio, Paulinas e Paulinos 
organizaram a 16ª edição da Semana 

da Comunicação com eventos totalmente 
online. O objetivo era refletir sobre cultura e 
comunicação, inspirando-se na mensagem 
do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial 
das Comunicações: “Venha e veja” (Jo 1,46). 
Comunicar conhecendo as pessoas onde e 
como elas estão. No grande contentor da 
Semana da Comunicação, como sempre, 
está presente o Festival da Comunicação, 
um evento itinerante que é organizado to-
dos os anos por uma diocese italiana. Este 
ano, excepcionalmente, são duas: a diocese 
de Molfetta, organizadora da edição do ano 
passado e a diocese de Rieti, que acolherá o 
Festival em 2022. Uma ocasião especial que 
se traduz concretamente em colaboração e 
partilha de valores e percursos. 

Polônia
encontro formAtivo  
soBre A BíBliA nA vidA cotidiAnA

Nos dias 1º e 2 de 
maio de 2021 fo-

ram realizados na Po-
lônia encontros forma-
tivos sobre a Bíblia na 
nossa vida cotidiana. 
O evento, aberto aos 
Cooperadores Pauli-
nos, aos membros da 
Família Paulina e a 

todos os interessados no assunto, foi inserido 
no contexto do Ano Bíblico. Todas as confe-
rências foram disponibilizadas online no You-
Tube (www.youtube.com/user/paulusorgpl) e 
Facebook (www.facebook.com/RodzinaSwie-
tegoPawla). Os palestrantes eram membros 
dos institutos religiosos da Família Paulina da 
Itália e da Polônia.

O ponto de partida dos encontros foi a si-
tuação da comunidade cristã dos primeiros 
séculos, antes de tudo a atividade evangeli-
zadora de são Paulo Apóstolo, principalmente 
os seus métodos inovadores de proclamar o 
Evangelho e a contribuição dos leigos colabo-
radores na obra da evangelização. Foi apre-
sentada, assim, uma continuidade ininterrupta 
entre esses primeiros evangelizadores e os 
cristãos de hoje. Todos somos chamados a in-
teriorizar primeiro a Palavra de Deus na nossa 
vida e depois partilhá-la com os outros.

O DOM DA “COMUNhãO” 

O apóstolo Paulo deseja aos seus cristãos: “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor 
de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós!” (2 Cor 13, 13).  

Estas palavras, provável eco ao culto da Igreja nascente, evidenciam como o dom 
gratuito do amor do Pai em Jesus Cristo se concretize e se exprima na comunhão rea-
lizada pelo Espírito Santo. 

Esta interpretação, baseada no estreito paralelismo que o texto estabelece entre 
os três genitivos (“a graça do Senhor Jesus Cristo... o amor de Deus... e a comunhão 
do Espírito Santo”), apresenta a “comunhão” como dom específico do Espírito, fruto do 
amor doado por Deus Pai e da graça oferecida pelo Senhor Jesus.

Bento XVI
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uma Janela sobre a iGreJa
BrAsil: tAPete solidário de corPus christi

No bairro de Santo Antônio de Pádua, na ci-
dade de Natal, localizada na região Nordeste do 
Brasil, a festa popular de Corpus Christi tornou-
se um grande gesto de solidariedade.

O tapete de flores, preparado anualmente 
pelos fiéis, ganhou uma nova versão. As deco-
rações florais da tradicional procissão de Corpus 
Christi foram transformadas em composições 
originais de apoio e ajuda.

Devido à pandemia de Covid-19, o tapete 
foi produzido com alimentos doados pelos fiéis 
para serem oferecidos às famílias pobres da co-
munidade.

Segundo o Padre Marcelo Coutinho, os paro-
quianos tiveram a ideia de transformar os tape-
tes Corpus Christi, em tapetes de solidariedade, 
com a generosa participação de todos os fiéis.

O pároco propôs: “Vamos transformar este 
tapete em “sacolões”, que serão distribuídos às 
famílias carentes de nossa comunidade”.

ministério lAicAl do cAtequistA

O Papa Francisco instituiu o Ministério laical 
do catequista. “Receber um ministério laical como 
o de um catequista imprime maior significado ao 
empenho missionário típico de cada batizado, 
que deve ser realizado de forma plenamente se-
cular, sem cair em alguma expressão de clerica-

lização”, escreve o Pontífice na carta apostólica 
em forma de Motu Próprio Antiquum ministerium.

“Este ministério é reservado aos que têm de-
terminados requisitos que o Motu próprio enu-
mera. Em primeiro lugar, a dimensão vocacional 
para servir a Igreja onde o bispo a considera mais 
necessária. O ministério não é dado como recom-
pensa pessoal, mas pelo serviço que se pretende 
prestar à Igreja local e ao serviço onde o bispo 
julgue necessária a presença do catequista”. 
Dom Rino Fisichella, Presidente do Pontifício 
Conselho para a Promoção da Nova Evangeliza-
ção, especificou na entrevista coletiva:

É bom, assinala o Papa, “que para o minis-
tério instituído do Catequista sejam chamados 
homens e mulheres de profunda fé e maturidade 
humana, que participam de modo ativo na vida 
da comunidade cristã, sejam capazes de aco-
lhimento, generoidade e vida de comunhão fra-
terna, e que recebem a devida formação bíblica, 
teológica, pastoral e pedagógica necessária para 
serem comunicadores atentos da verdade da 
fé que já amadureceram através de uma expe-
riência anterior de catequese. É necessário que 
sejam fiéis colaboradores dos presbíteros e di-
áconos, disponíveis a exercer o ministério onde 
for necessário e animados por um verdadeiro en-
tusiasmo apostólico”.

uma Janela sobre o mundo

dormindo entre 250 mil livros

Dormindo na biblioteca. Não sobre os livros, 
mas entre os livros. Essa foi a ideia da Biblio-
teca de Gladstone, a biblioteca mais famosa do 
País de Gales, fundada pelo estadista William 
Gladstone, no final do século XIX. Além de um 
extraordinário acervo de cerca de 250.000 livros, 
a estrutura abriga vinte e seis quartos onde se 
pode passar a noite em da tranquilidade e relax, 
cercado de cultura para ler, refletir, sonhar, dese-
nhar, pensar.

Um lugar histórico, fonte de inspiração para 
muitos. Na verdade, 590 livros foram escritos na 
Biblioteca de Gladstone desde 2000. 
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JornAdA mundiAl do livro 2021

Em 23 de abril de cada ano é celebrada a 
Jornada mundial do livro e do direito do autor 
graças a UNESCO que patrocinou o evento para 
promover a leitura e a publicação dos livros.

A Jornada foi instituída oficialmente em 
1995, quando durante a 28ª edição da Confe-
rência Geral da UNESCO, reunida em Paris, 12 
Países propuseram lançar a iniciativa. A Jorna-
da mundial do livro tem a finalidade de recordar 
que ler faz bem e deseja encorajar a descoberta 
do prazer da leitura. Além disso, reforça quanto 
seja fundamental a contribuição que os autores 
dão ao progresso social e cultural de toda a hu-
manidade.

Esta data tem também um valor simbólico 
porque coincide com a morte de três grandes 
autores que construíram a história da literatura: 
William Shakespeare (1564-1616), Miguel de 
Cervantes (1547-1616) e Inca Garcilaso de la 
Vega (1539-1616).

uma Janela sobre a ComuniCaçÃo
cinco Anos de @frAnciscus, A contA do 
PAPA no instAgrAm 

Era o dia 19 de março de 2016, quando co-
meçou a aventura, em rede, do canal de Fran-
cisco com o objetivo de aproximar-se do mundo 
com misericórdia e ternura. Hoje ele é seguido 
por mais de 7 milhões de pessoas que por sua 
vez interagem, comentam e compartilham os 
diferentes e especiais momentos da missão do 
Pontífice.

Cinco anos se passaram desde a abertura, 
com a primeira postagem, do canal do Papa 
Francisco no Instagram. A partir de então, @
franciscus viu seus leitores crescerem para mais 
de 7.722.000, especialmente no Brasil, Estados 
Unidos, Colômbia e Itália, com idades entre 25 
e 34 anos.

É um extraordinário canal de partilha querido 
pelo Pontífice com o objetivo expresso na sua 
biografia do Instagram: “Desejo caminhar com 
vocês no caminho da misericórdia e da ternura 
de Deus”.

Cinco anos, portanto, de proximidade, parti-
lha, ternura e misericórdia com os quais o Papa 
vai ao mundo e o mundo responde, acompa-
nhando-o na sua missão de sucessor de Pedro.

vAticAno: weBinAr, o desAfio dAs novAs 
mídiAs e dAs PlAtAformAs digitAis

A Pontifícia Academia de Ciências Sociais 
promoveu, a partir do dia de 12 de maio, um 
evento online de três dias sobre o tema Mudar os 
meios de comunicação num mundo em mudan-
ça, envolvendo estudiosos dos meios de comu-
nicação, filósofos, antropólogos e economistas. 
Nestes dias de reflexão, foi analisado o desafio 
para o homem e para a sociedade que as novas 
plataformas de comunicação digital apresentam, 
pois, como lemos no documento preparatório da 
conferência online “podem influenciar decisões 
para melhor ou para pior, justiça e injustiça, ver-
dade e mentiras”.

Esses novos meios de comunicação, de 
fato, oferecem “a oportunidade de disseminar 
informações e galvanizar ações em torno de 
boas causas e podem permitir que os cidadãos 
monitorem as ações do governo para o bem 
comum, mas também podem ser usados para 
divulgar conteúdos maliciosos e propaganda”. 
Um dos temas discutidos foi a necessidade de 
“estabelecer normas éticas adequadas a estas 
novas metas, em prol dos valores objetivos, do 
bem comum, do desenvolvimento integral das 
pessoas, da inclusão social, da salvaguarda do 
planeta e da paz”.
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FilHas de sÃo Paulo

Ir. Maria Navelli, de 94 anos - 18.03.2021 Albano TM, Itália
Ir. Maria Liliana Miolato, de 82 anos - 23.03.2021 Roma AP, Itália
Ir. M. Nives Maria Angela Ledda, de 95 anos - 26.03.2021 Albano GA, Itália
Ir. Madeleine Paguio, de 69 anos - 15.04.2021 Pasay City, Filipinas
Ir. M. Lucis Maria Nicolis, de 96 anos - 15.04.2021 Albano TM, Itália
Ir. Giuseppina Bianco, de 83 anos - 19.04.2021 Ariccia (Hospital), Itália
Ir. M. Donata Rita Bolognani, de 85 anos - 22.04.201 Albano, Itália
Ir. M. Lucina Maria Antonia Canu, de 86 anos - 24.04.2021 Albano GA, Itália
Ir. Bianca MariaTsuruko Horii, de 93 anos - 26.04.2021 Chigasaki (Hospital), Japão
Ir. Nicolina Quinta Pastorino, de 88 anos - 27.04.2021 Albano, Itália
Ir. M. Rita Greco, de 96 anos - 09.05.2021 Albano GA, Itália
Ir. M. Alba Purificacion Vega Garcia, de 77 anos - 12.05.2021 São Paulo (Hospital), Brasil
Ir. Mary Timothy Francesca Coniglio, de 89 anos - 22.05.2021 Boston, Estados Unidos
Ir. M. Donata Giovanna Bugnola, de 94 anos - 25.05.2021 Albano, Itália
Ir. Karen Joseph Karen Irene Hamm, de 66 anos - 25.05.2021 Boston, Estados Unidos 

Genitores das irmÃs 

Ir. M. Giannina Ferrara (Mamma Adelina) da comunidade de Napoli C, Itália
Ir. Gemma Gamab (Papà Andres) da comunidade de Davao, Filipinas
Ir. Graziana Se Ok An (Papà Chang Hwan Pietro) da comunidade de Seoul-Miari, Coreia
Ir. Anna Rosa Suhn Hwa Song (Mamma Deok Im Agnes) da comunidade de Daejeon, Coreia
Ir. Cynthia Agnes Guza (Papà Menrad) da comunidade de Alexandria, VA, Estados Unidos 
Ir. Regina Jessy Choorapoikayil (Papà Jacob) da comunidade de Mumbai, India
Ir. Agnese Yen Ching Huang (Mamma Chiou Lang Teresa) da comunidade de Kaohsiung, Taiwan
Ir. Rosa Alba Suarez Gullen (Papà JuanBautista) da comunidade de Barquisimeto, Venezuela
Ir. Florette Lalatiana (Mamma Marie Jeannette) da comunidade de Antananarivo, Madagascar
Ir. Loraine Tumamak (Mamma Corazon) da comunidade de Bacolod, Filipinas
Ir. Jacintha Kuncharakatt (Papà Varkey da comunidade de Mumbai, India
Ir. Zarina Menezes (Mamma Catherine) da comunidade de Vasai, India
Ir. Myriam Nelluvelil (Mamma Mary) da comunidade de Calcutá, India
Ir. Jacqueline Serret (Mamma Marie Therese) da comunidade de Strathfield- Sydney, Austrália
Ir. Laura Rosemarie Mc Gowan (Papà Roger James) da comunidade de Boston, Estados Unidos 
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a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, 
ainda que morra,
viverá.
João 11,25
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FamÍlia Paulina

Ir. M. Sandra Maia Ignacia Garcia Cruz pddm, de 69 anos - 27.03.2021 Santa Cruz, México
Ir. M. Zefirina Giulia Calabrese pddm, de 84 anos - 04.04.2021 Roma, Itália
Frei Luigi Vincenzo Menditto ssp, de 77 anos - 07.04.2021 Roma (Hospital), Itália
Pe. Antônio Bernardo Maselli ssp, de 87 anos - 08.04.2021 Roma (Hospital, Itália
Ir. M. Oliva Irene Paula Pacheco Camacho pddm, de 88 anos - 08.04.2021 Fresno, Estados Unidos
Ir. M. Emanuela Irene Volpi pddm, de 86 anos - 11.04.2021 Cinisello Balsamo, Itália
Ir. Aparecida Josefa Mãrcoris sjbp, de 77 anos - 18.04.2021 Redenção, PA, Brasil
Ir. M. Silvana Elvira Pancaro pddm, de 90 anos 23.04.2021 Albano Laziale, Itália
Ir. Grazia Quattrocchi sjbp, de 76 anos - 23.04.2021 Torino (Hospital), Itália
Ir. Luz Elmira González Peña sjbp, de 71 anos - 23.04.2021 Antioquia (Hospital), Colômbia
Ir. M. Carlina Imelda Cadavid Velasquez pddm, de 82 anos - 28.04.2021 Bogotà, Colômbia
Pe. Peter Adalbert Scholz ssp, de 84 anos - 30.04.2021 Viena, Áustria
Ir. Mariam Florencia Mariam Xaxia pddm, de 58 anos - 07.05.2021 Jamshedpur, India
Ir. M. Mattea Anna Rosa pddm, de 94 anos - 12.05.2021 Sanfrè, Itália
Ir. M. Fatima D’Sa pddm, de 71 anos - 18.05.2021 Manipur-Vasai, India
Pe. Gustavo Andrade Nava ssp, de 61 anos - 24.05.2021 Guadalajara. México
Ir. M. Dolores Josefina Rodriguez Mendoza pddm, de 80 anos - 06.06.2021 Cidade do México, México
Ir. M. Venerina Michelina Vaccarisi pddm, de 93 anos - 08.06.2021 São Paulo (Hospital), Brasil
Ir. M. Teresina Maddalena Tadako Terada pddm, de 87 anos - 09.06.2021 Tokyo, Japão
Frei Silvio Luigi Libralato ssp, de 86 anos - 10.06.2021 Alba, Itália
Ir. M. Angelina Fernanda Zampini sjbp, de 83 anos - 10.06.2021 Negrar (Hospital), Itália
Ir. M. Yvette Maria Elena Sanchez Gonzalez pddm, de 64 anos -11.06.2021 Guadalajara, México
Ir. Franca Angelina Orro sjbp, de 81 anos - 12.06.2021 Negrar (Hospital), Itália
Pe. Teruo Michele Pio Yamaguchi ssp, de 80 anos - 12.06.2021 Tokyo-Hachioji, Japão
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