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São Paulo, Brasil, 25 de julho de 2011. O terceiro dia do nosso II Encontro de 

juniores Iberoamericanos começou com a oração das Laudes neste dia no qual 

celebramos a festa do São Tiago Maior. 

No auditório da Comunidade da Cidade Paulina os Juniores acolheram com alegria 

a mensagem enviada pelos Noviços Iberoamericanos, aos quais agradecemos a 

comunhão e atenção. Deu-se, em seguida, a leitura e aprovação da ata do dia 

anterior. 

Pe. Silvio Sassi, Superior Geral, abriu a jornada de palestras com o tema “La misión 

Paulina hoy”. Em sua fala ressaltou a necessidade de adaptar nossa mensagem às 

linguagens de hoje, de sermos verdadeiros apóstolos da comunicação, de modo 

especial no campo digital. Realidade cada vez mais presente em nossa cultura. 

Enfatizou, também, a necessidade de nos formarmos como sacerdotes e discípulos 

que exercem a missão nos meios mais modernos, que definiu como “sacramento” 

para os Paulinos. Além disso, lembrou que é preciso “hablar del Cristo integral y de 

todo lo humano em perspectiva Cristiana en la red”. 

Em seguida, os Juniores puderam discutir e partilhar as inquietações acerca 

formação paulina aplicada à comunicação, para que sejamos verdadeiros apóstolos 

paulinos segundo o pensamento de nosso fundador, Pe. Tiago Alberione. 

Depois de um breve descanso Pe. Valdir de Castro falou aos Juniores de maneira 

eficaz o tema: “La espiritualidad paulina: um estilo de vida en la cultura de la 

comunicación”. Ressaltou que nossa espiritualidade se realiza na e para a 

comunicação, seja desde nossas fontes carismáticas até o exercício efetivo de 

nossa missão. 
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Pela tarde, os juniores deram continuidade às oficinas de comunicação, 

assessorados pelo Prof. Sergio Nesteriuk, docente da FAPCOM, durante as quais 

elaboraram os projetos multimediais propostos para este encontro. 

Expressamos nossa gratidão ao Divino Mestre com a celebração da Eucaristia para 

finalizar nossas atividades. 

 

Por: Sílvio Ribas e Heriberto Rubio. 

 




