
miNHa ViDa, maraViLHOsa  
sUCEssãO DE ENTrELaçamENTOs

Quando vou a Alba, diocese da minha in-
fância, e entro na catedral, paro em fren-

te a Jesus eucarístico e leio o convite impres-
so na portinha daquele sacrário: Vinde a mim 
todos! Venham todos! Imperativo. Sempre 
me fascinou. 

Fui formada assim: para uma paulina não 
existem confins nem de “ciência” para escre-
ver e publicar no “continente da comunica-
ção”, nem de “interlocutores” para os quais a 
mensagem deve chegar. São Paulo aos Co-
ríntios escreveu: “Eu me fiz tudo para todos, 
a fim de ganhar para Cristo o maior número 
possível de pessoas” (cf. 1Cor 9,19).

Passei os anos de formação no entrelaça-
mento das horas de estudo, trabalho e ora-
ção, e, quando necessário, das horas do dia 
e da noite. Aqueles textos, cujo conteúdo eu 
digitei no teclado de uma Linotype – e impres-
so em papel – ultrapassaram  muitas portas...

Tendo terminado os estudos, o primeiro 
envio missionário foi para a Espanha, país 
com forte sentido missionário e onde, nós 
Paulinas, pensávamos, juntamente com as 
jovens em formação, nos países de língua 
espanhola aos quais enviávamos nossas pu-
blicações... Então, de repente, sendo que eu 
conhecia o idioma, fui enviada a Argentina. 
Além da formação assumi a direção da revis-
ta mensal Família Cristã, revista católica mais 
lida naquele país, com uma tirada de mais de 
100.000 exemplares. Eu gostava de corrigir 
as provas, em papel, no escritório, e depois 
ir até a gráfica para revisá-las, gravadas em 
chumbo, na Linotype. As jovens em formação 
naqueles tempos foram assumindo funções 
diversas de governo. Depois da Argentina, 
fiquei breve tempo no Perú. Organizada a ad-

ministração, um pouco vacilante, dedique-me 
à publicidade de nossos produtos em outros 
países e projetávamos livrarias – para mim o 
lugar teológico do anúncio – a serem confia-
das aos leigos; dedicava-me em outros mo-
mentos à formação e à “pregação oral” com 
encontros.

Em 1975 retornei ao território italiano, 
e imediatamente fui colocada no centro Ut 
unum sint. Após o Capítulo Geral de 1978 
- ao qual participei por eleição - fui inserida 
na Comissão Internacional para o estudo do 
carisma, proposto pelo Capítulo. Coube-me ir 
a Bogotá para uma animação em nível latino
-americano e a seguir à Espanha, Europa e 
América do Norte.

Desde então até 1998, colaborei na ani-
mação dos exercícios espirituais na Itália. 
Superiora em Verona (1980-1987), havia na 
comunidade um entrelaçamento ativo das 
atividades confiadas a irmãs muito capazes: 
San Paolo Film, duas livrarias, animação vo-
cacional (ingressaram 5 jovens que se tor-
naram professas perpétuas eficientes), par-
ticipação no Departamento diocesano para 
a comunicação-cultura, colaboração com os 
leigos... Também tivemos a graça de acom-
panhar, como comunidade, uma irmã em fase 
terminal de vida. 

Os 24 anos (1991-2015) empenhadas na 
USMI nacional, foram também uma resposta 
àquilo que eu sou e vivo. Com a revista Con-
secrazione e Servizio e seus suplementos, a 
Assessoria de Imprensa, e depois o boletim 
informativo Usminforma, o website www.usmi-
nazionale.it, o envio de notícias, com a ajuda 
do pessoal da Usmi e externo, presença na 
biblioteca frequentada por estudantes de ori-
gem estrangeira, aos quais eu assessorava na 
escolha de textos e na redação de sua tese. 
Retornando às suas terras, agora eu os penso 
como líderes de opinião comprometidos.

Outro entrelaçamento: de casa, colaborei 
com os sites: www.tuttoperilvangelo.it, www.
paoline.it e com Paulinas Editorial Livros, 
para traduções em espanhol.

Um entrelaçamento singular foi com mi-
nha irmã Myriam, também Filha de São Pau-
lo. Entrelaçamentos são também as peque-
nas colaborações que eu ofereço agora.

Tudo foi e é um entrelaçamento, nem sem-
pre fácil. entre o “Senhor da vida” e eu. Paulo 
escreveu aos Efésios: “pois somos obra dele 
criados em Cristo Jesus, para as boas obras 
que Deus preparou de antemão a fim de que 
nós as praticássemos” (Ef 2,10).

Biancarosa Magliano, fsp
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