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PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ABERTURA DO ANO PAULINO 
Paulinos e Família Paulina do Brasil 

 
Abertura em Aparecida - SP 

Os Padres e Irmãos Paulinos e Família Paulina celebrarão a abertura do Ano Paulino, às 
9:00h, no dia 12 de julho de 2008, com solene Eucaristia no Santuário de Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, presidida pelo Cardeal da Arquidiocese de São Paulo, D. Odilo Scherer. Esta 
celebração será transmitida por 4 TVs católicas: Rede Vida, Aparecida, Nazaré e Horizonte. 

Abertura na Catedral de São Paulo 

No dia 29 de junho as 11:00 será a abertura do Ano Paulino na catedral de São Paulo 
com a missa presidida por D. Odilo Scherer. A família paulina está engajada da preparação, 
junto com a diocese. O Cardeal conta com a participação dos Paulinos no decorrer de todo o 
ano.  

A equipe do Ano Paulino e o governo provincial pedem aos paulinos que façam esforço por reservar 
espaço na agenda para marcar presença e aos sacerdotes para que se disponibilizem para 
concelebrar, tanto na celebração da Catedral da Sé, dia 29, como na celebração de Aparecida, dia 
12/07 

Abertura em Caxias do Sul - RS 

Os Padres e Irmãos Paulinos e Família Paulina presentes em Caxias do Sul-RS, 
juntamente com os professores e alunos da Escola de Ensino Médio Paulus, celebrarão a 
abertura do Ano Paulino no dia 29 de junho, festa dos apóstolos Pedro e Paulo. A missa será na 
Catedral diocesana de Caxias do Sul, às 9:00h, presidida por Dom Paulo Moretto. A missa será 
preparada e animada pelos alunos da Escola Paulus e transmitida pelas Rádios Mãe de Deus e 
Difusora.  

Ainda, para divulgar o Ano Paulino, no mês de junho, será apresentado na Rádio São 
Francisco, Caxias do Sul, um programa-entrevista de uma hora, do qual participarão o padre 
Carlos Alberto e o Jr. Iraildo, ambos paulinos, as irmãs Discípula, Pastorinha e o professor da 
Escola Paulus Arnaldo Poletto. 

Abertura em Belo Horizonte - MG 

            No dia 29/6 na paróquia Santa Mônica transmitida pela TV Horizonte. 

Abertura em Salvador - BA 

A Família Paulina, presentes em Salvador-BA, celebrarão solenemente São Paulo 
Apóstolo e a Abertura do Ano Paulino no dia 28 de junho na Paróquia de São Pedro. A Eucaristia 
será presidida pelo padre Antônio Lúcio da Silva Lima, paulino, às 17:00h. 



 
 

 2

Abertura no Rio de Janeiro - RJ 

A Família Paulina do Rio celebrará a Abertura do Ano Paulino no dia 3 de julho às 
18:30h. A missa será na igreja do Bom Parto, com a presidência de Dom Edson de Castro 
Homem, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Além da Família Paulina e comunidade local, nossos 
colaboradores serão presença nessa celebração que será transmitida pela Rádio Carioca. 

Como preparação imediata a Abertura do Ano Paulino, as livrarias Paulus e Paulinas e o 
Apostolado Litúrgico farão um tríduo que antecede tal celebração. 

Abertura na diocese de Osasco - SP 

O Ano Paulino na diocese de Osasco (grande São Paulo) será aberto no dia 28 de junho 
em todas as suas comunidades. Padre Luiz Miguel, paulino, faz parte da comissão que dinamiza 
o evento na diocese. O BIO - Boletim Informativo da Diocese de Osasco – trouxe, no início do 
mês de junho, uma edição especial tratando do Ano Paulino. Um encarte apresenta uma 
celebração em forma de vigília para que as comunidades da diocese marquem a abertura do 
Ano Paulino. Tais comunidades também rezarão a novena a São Paulo, que foi preparada pelo 
padre Luiz Miguel.  

Com a contribuição dos seminaristas Paulinos, a Feira Vocacional da diocese de Osasco, 
que acontecerá no dia 17 de agosto de 2008, apresentará uma exposição visual sobre São 
Paulo apóstolo. A feira será na faculdade FITO. 

Paulus Rio de Janeiro 

Com objetivo de propagar São Paulo apóstolo na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a comunidade 
dos Padres e Irmãos Paulinos em parceira com Paulus Livraria promoverão a Semana Paulo 
Apóstolo que tem a seguinte programação: 

•         20/6 - Abertura Cardeal Dom Euzébio - Tema: São Paulo, exemplo de fé e evangelização - 
às 15:00h 

•         24/6 - Prof. Dr. Carlos Frederico Calvet - Tema: Os fundamentos filosóficos do pensamento 
Paulino - às 15:30h 

•         25/6 - Prof. Dr. Frei Isidório Massarollo - Tema: A Teologia do Apóstolo Paulo - às 15:30h 

•         26/6 - Prof. Dr. Abimar - Tema: São Paulo e a Comunicação a serviço do Evangelho - às 
15:30h 

•         27/6 - Prof. Dr. Maddi Damião Jr. - Tema: Em uma mão a Bíblia, na outra a Espada - 
reflexões arquetípicas sobre a figura do Apóstolo Paulo - às 15:30h 

Paulus Salvador 

Já estão agendandadas na PAULUS Salvador  palestras com os nossos funcionários. Pe. 
Lúcio irá ministrar as palestras no mês de setembro todas as quartas-feiras, das 8 às 9h: 
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Tema: SÃO PAULO: FUNDADOR DA FAMÍLIA PAULINA 

Programação: 

Dia 3 de setembro: Dados biográficos do Bem-aventurado Tiago Alberione. 
Dia 10 de setembro: Bem-aventurado Tiago Alberione: conhecedor de São Paulo. 
Dia 17 de setembro: A escolha de São Paulo como Fundador da Família Paulina. 
Dia 24 de setembro: Família Paulina: "São Paulo vivo hoje". 

Paulus Natal 

Abertura do Ano Paulino dia 29/06 às 7:00 com missa na Rede TV local e participação da 
Paulus e Paulinas. 

Em Julho missa na Catedral celebrada por Dom Matias. Com a participação Paulus, Paulinas e 
Arquidiocese (data a ser confirmada). 

Estudos durante o Ano Paulino: Conhecendo Paulo - um encontro a cada mês – palestrante 
Padre José Freitas Campos - Início 26/07/08 

Paulus São Luiz 

Abertura do Ano Paulino na Paulus 21/06. 

Paulus Cuiabá 

Abertura do ano Paulino dia 28/06 6h30 na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus. A 
celebração será presidida por Dom Bonifácio Peccinini. 

Paulus Brasília 

Abertura do Ano Paulino dia 29/06 as 10:30 com missa na Catedral Metropolitana de 
Brasília com Dom João Braz. Esta celebração está foi organizada por Paulus, Paulinas, 
Apostolados, Pastorinhas, Cursilho que tem como patrono São Paulo e Pastoral diocesana da 
Catequese porque Paulo foi o 1° catequista. 

Paulus Fortaleza 

Abertura do Ano Paulino será no dia 29/6 em uma Celebração Eucarística às 8:00h 
presidida pelo Arcebispo de Fortaleza Dom José Aparecido Tosi Marques e concelebrada pelo 
padre José Dias Goulart, transmitida pela TV Ceará com participação dos colaboradores da 
Paulus e Paulinas. 

Eventos que serão realizados pela Arquidiocese com o Apoio da Família Paulina: Retiro 
para catequistas sobre a espiritualidade Paulina, Simpósio de liturgia e comunicação entre 
outros. 
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Exposição Vocacional 

A equipe do Ano Paulino montará um stand vocacional na Expo vocacional (dentro da Expo-
católica) nos dias 7-10 de agosto. O espaço foi cedido pela Família Cristã - Paulinas. 

Participação na TV Aparecida 

- participaremos do programa Bom Dia Romeiro, da TV Aparecida. Serão entrevistados pe. 
Claudiano e ir. Ivonete Kurten, fsp, os quais falarão sobre Ano Paulino, São Paulo e Família 
Paulina. Dia 30/06, a partir das 10:30hs. 

- Após a missa de abertura em Aparecida, os provinciais da Família Paulina também serão 
entrevistados pela TV Aparecida, na sala dos Romeiros. 

 

ATIVIDADES PREVISTAS JÁ REALIZADAS 

- 500 mil livrinhos “Conheça o Apóstolo Paulo”, de autoria de pe. Bortolini, para distribuição 
pela Família Paulina (de cada congregação segundo suas possibilidades e necessidades) 

- 2.000 camisetas para a Família Paulina – Cada Paulino receberá a sua - sugere-se e 
recomenda-se o uso nas celebrações de abertura. 

- 14 mil cartazes impressos pela Família Paulina. 

- 83 mil orações a São Paulo com a imagem oficial do Ano Paulino e endereços vocacionais de 
toda a Família Paulina, em formato de marca-páginas. 

- quase 11 mil kits compostos pelo material produzido (cartaz, oração, livrinho, folder da 
Família Paulina, folder de livros sobre são Paulo, junto com uma carta em nome da família 
Paulina) foram enviados a todas as paróquias  e bispos do Brasil. Para empacotar esse material 
foi feito um mutirão pela equipe, juntamente com várias outras pessoas que se 
disponibilizaram. 

 - foi criada uma subcomissão que está elaborando os programas de TV no formato “mesa 
redonda”. Esta comissão tem a participação do frei Augusto na produção, a qual tem o suporte 
da produtora de TV das Paulinas. 

- a equipe do Ano Paulino montará um stand vocacional na Expo vocacional (dentro da Expo-
católica) nos dias 7-10 de agosto. O espaço foi cedido pela Família Cristã - Paulinas. 

- Está quase pronto para entrar no ar o Hot site sobre o Ano Paulino. 

- Para o mês de setembro de 2008, a CNBB selecionou para reflexão do mês da Bíblia a 
Primeira Carta aos Coríntios e a Paulus Editora, em parceira com o Centro Bíblico Verbo, 
apresenta este conteúdo no folheto Bíblia-Gente, no formato de círculo bíblico. A tiragem foi 
de 100 mil exemplares. 
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- duas edições de Vida Pastoral sobre o Ano Paulino (uma de temática geral sobre são Paulo, 
com artigos de paulinos e outra com a temática específica da Primeira Carta aos Coríntios, a 
qual está na gráfica). 

- Foi feita também uma edição do Cooperador Paulino dedicada ao Ano Paulino. 

- Foram feitos 10 mil lenços brancos com o logo do Ano Paulino para distribuição na Abertura 
no Santuário de Aparecida. 

- O folheto O Domingo está publicando uma série de artigos de pe. Bortolini sobre o Ano 
Paulino 

- Acaba de sair, em co-edição com a Loyola, o “Dicionário de Paulo e suas cartas”, bem como 
sairão ou já saíram outros livros, como a “Novena a são Paulo”, de pe. Luiz Miguel e “Paulo de 
Tarso – história de um apóstolo”, dentre outros. 

  

* Outras atividades estão em preparação 

*Percebe-se um considerável interesse de toda a Igreja pelo Ano Paulino, o qual tem ganhado a 
cada dia novas iniciativas nas dioceses, paróquias, congregações e meios de comunicação 

católicos 
  
  

Embora os paulinos, em união com a Família Paulina, estejam promovendo todas 
essas iniciativas, não  podemos nos contentar com elas, será muito significativo 

também o empenho e cultivo pessoal de cada  
Paulino em conhecer mais, aprofundar o seu amor por São Paulo  

e renovar seu ânimo e vocação durante esse ano.  
  
  

Equipe do Ano Paulino do Brasil 
 


