
	

 
 
 
 

LINHAS DE IDENTIDADE PEDAGÓGICA 
E OPÇÕES OPERATIVAS FUNDAMENTAIS 

PARA OS CENTROS PAULINOS  
DE ESTUDO EM COMUNICAÇÃO (CPSC*) 

 

 

A linha operativa 1.2.1 do X Capítulo geral, realizado em Ariccia de 25 de janeiro a 14 de 
fevereiro de 2015, pediu que “o Governo Geral, através do Comité Técnico Internacional para o 
Apostolado (CTIA) e o Secretariado Internacional para a Pastoral Vocacional e a Formação (SIF), 
estabeleça as linhas guia de identidade pedagógica que sirvam de referência para os centros de 
estudo promovidos pelas várias Circunscrições e os auxilie na mútua colaboração.” 

Tendo presente esta linha de ação, o Conselho geral, na reunião de março 2016, estabeleceu 
uma Comissão – formada pelos quatro Diretores dos Centros de Estudos em 
funcionamento na Congregação (COMFIL, FAPCOM, SPICE, SPSF) e coordenada por um 
Conselheiro geral –, com a tarefa de buscar formas concretas de mútua colaboração e 
redigir um projeto com as linhas de ação para a identidade pedagógica, com a finalidade de 
dar a todos os Centros Paulinos de Estudo em Comunicação (CPSC) uma identidade clara, 
comum e específica paulina. Após um longo trabalho em rede, através da web, esta 
Comissão reuniu-se no Brasil. Desse encontro, ocorrido em São Paulo (FAPCOM) de 15 a 
18 de fevereiro de 2017, nasceu o primeiro projeto que a seguir foi analisado pelo CTIA e 
pelo SIF para chegar, na conclusão do itinerário programado, ao presente texto final 
aprovado pelo Governo geral. 

Este documento baseia-se em alguns aspectos fundamentais, verdadeiras colunas que 
sustentam os CPSC: aspectos carismáticos, acadêmico-pedagógicos, organizativos e 
estruturais. Eles foram pensados sempre sob uma ótica “paulina” e integral, buscando 
favorecer uma presença significativa no campo acadêmico-universitário, fazendo dos CPSC 
verdadeiros promotores de pensamento, de reflexão e senso crítico, aptos a formar pessoas 
capazes de comunicar efetivamente e profissionais criativos, competentes e idôneos a 
transmitir valores, fazendo a todos “a caridade da verdade”. 

Nesse sentido, o documento propõe-se como base comum e essencial para todos os 
Centros Paulinos de Estudos em Comunicação do mundo – ativos ou em projeto – e uma 
orientação qualificada para todos os Paulinos que colaboram em outros institutos ou 
universidades, definindo as características principais da presença paulina na educação 
superior. 

Estamos diante de uma forma verdadeira e autêntica de apostolado paulino, intuição já 
presente em nosso Fundador e desenvolvida no tempo, a partir da Escola Tipográfica até o 
SPICS, e hoje essencial neste momento histórico-cultural-essencial em que vivemos. 
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Esperamos que estas linhas de identidade pedagógica enriqueçam a todos os CPSC e sejam 
ajuda concreta àquelas Circunscrições que têm projeto de iniciar um novo Centro de 
Estudos, como resposta à prioridade 1.2.2 do X Capítulo geral e ao compromisso da 
Congregação em sua dimensão docente. 

Além dos aspectos que nos ajudam a definir as linhas pedagógicas dos CPSC, surgiu a 
necessidade de apresentar algumas opções operativas fundamentais em relação ao âmbito 
organizacional e administrativo, como também alguns procedimentos em relação aos 
intercâmbios entre os Centros de Estudos da Congregação, conteúdo específico da segunda 
parte do documento e que pode ser adaptado e atualizado segundo as diversas necessidades. 

De modo especial, esperamos que este documento promova, na Congregação e em todos 
os membros, a consciência de que um Centro de Estudos em Comunicação é uma iniciativa 
apostólica e uma resposta, em fidelidade criativa, à missão paulina na Igreja, na sociedade e 
cultura atual.  

CTIA e SIF 

 

 

 

*SPSC: Esta sigla refere-se ao título do texto original italiano – Centri Paolini di Studi in Comunicazione 
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I. LINHAS DE IDENTIDADE PEDAGÓGICA 

 

1. A Sociedade São Paulo 

 

Sacerdotes e Discípulos, juntos, formam a Sociedade de São Paulo, Congregação que Padre 
Tiago Alberione (1884-1971) fundou há mais de 100 anos em Alba (Piemonte, Itália), no dia 
20 de agosto de 1914. 

Sucessivamente, fundou outras quatro Congregações: Filhas de São Paulo, Pias Discípulas do 
Divino Mestre, Irmãs de Jesus Bom Pastor (Pastorinhas), Irmãs Apostolinas; e quatro 
Institutos agregados à Sociedade de São Paulo: Jesus Sacerdote, Nossa Senhora da 
Anunciação (Anunciatinas), São Gabriel Arcanjo (Gabrielinos), Santa Família; e ainda, a 
Associação dos Cooperadores Paulinos. Juntos, formam uma grande família religiosa: a 
Família Paulina. 

Tem uma missão em comum: “viver e dar Jesus Mestre Caminho, Verdade e Vida à 
humanidade de hoje”, chegando ao maior número possível de pessoas, com todas as formas 
de comunicação. Para isto, o Bem-aventurado Alberione escolheu como modelo e pai São 
Paulo, o Apóstolo da universalidade cristã, e indicou Maria, Rainha dos Apóstolos, como a 
primeira a dar ao mundo Jesus, o Divino Mestre, a todos os homens de todos os tempos. 

Portanto, a missão específica da Sociedade de São Paulo é o anúncio e a difusão da Palavra 
de Deus e do Magistério da Igreja, com a sensibilidade e a abertura de São Paulo, o qual nos 
move a ter como objetivo de nossos pensamentos e de nosso agir “tudo o que é verdadeiro 
e nobre, justo e puro (...) e o que merece louvor” (Fl 4,8-9). Para realizar esse objetivo, 
Padre Alberione, no início de 1900, serviu-se da imprensa e, sucessivamente, de todos os 
meios de comunicação social então disponíveis: cinema, rádio, televisão, audiovisuais, etc. Os 
“Paulinos”, seus continuadores, voltam-se com a mesma audácia, e não sem trepidação, para 
a comunicação digital, que vai gerando nova cultura e nova antropologia, e de modo especial 
pensando no mundo universitário, lugar de reflexão e de preparação para responder aos 
desafios do homem, da cultura e da sociedade atual. 

Hoje estamos presentes em 41 Nações com numerosas comunidades e atividades. Em 
colaboração com as Igrejas locais, queremos dar uma resposta às necessidades espirituais 
dos homens e das mulheres de nosso tempo e de cada território, promovendo a dignidade e 
a vocação a uma vida plena, em sintonia com nosso Fundador: “Fazer a todos a caridade da 
verdade”. Com os recursos e os meios que a Providência nos confia, nos empenhamos a 
libertar o homem de uma nova e antiga pobreza: a falta de verdade e da Verdade, a qual, 
mais que um conceito ou conteúdo, é uma pessoa: Jesus Cristo. Uma pessoa que “pode 
preencher nosso coração de alegria e nossa vida de significado”.1 

 

 

																																																													
1 Papa Francisco, Discurso aos estudantes da Universidade Roma Três, 17 de fevereiro. 
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2. Fundamento carismático: a missão docente e a opção pedagógica no 
desenvolvimento histórico congregacional 

 

Padre Alberione estava bem consciente que a Igreja continua no mundo a missão 
evangelizadora de Cristo, que é o Caminho, a Verdade e a Vida para todo tempo e para cada 
geração. A Igreja, a serviço de Cristo, é assim mestra dos homens e sua pedagogia é global, 
como a do Mestre Divino. Padre Alberione nos recorda: “o grande meio de salvação que o 
Senhor quis utilizar para a salvação dos homens é o anúncio, a boa-nova, o Evangelho. Aquilo que o 
Filho de Deus começou deve ser continuado pelos sacerdotes. Por isso, a Igreja cumpre o grande 
mandamento: ‘ensinai’ “.2 

Segundo o Primeiro Mestre, uma das expressões do carisma paulino é seu caráter docente. 
Assim o explica: “Nosso Instituto é docente. Torna seus a verdade e o ensinamento da Igreja, 
para apresentá-los às almas com a palavra e com os meios técnicos pelo Sacerdote; apenas com os 
meios técnicos pelo Discípulo, unido ao Sacerdote; visando as almas: ‘Veritatem facientes in 
caritate’. O Instituto ensina tudo: primeiro, o que serve diretamente para o céu, isto é, a fé, a moral 
e o culto; depois, tudo ‘quidquid bonum, quidquid verum, etc.’ ”.3 

A docência exercida na Família Paulina, para nosso Fundador significa que, com a missão de 
anunciar o Evangelho (evangelizar) por meio da pregação escrita, participamos do múnus 
docente da Igreja.4 Nascidos para “viver e dar ao mundo Jesus Mestre, Caminho, Verdade e 
Vida”, nossa missão é transmitir a verdade do Evangelho, como Jesus ensinou e fez. Nesse 
contexto, entende-se que, quando insistia sobre a dimensão docente-pedagógica de nossa 
missão, o Fundador pensava em situá-la dentro da missão evangelizadora da Igreja. Na Igreja 
e com a Igreja, a missão paulina é a de evangelizar, anunciar, comunicar, ensinar, formar e 
instruir. 

Com o termo “docência”, o Bem-aventurado Alberione confirma a importância eclesial de 
nossa vocação, afirmando que a Família Paulina é uma parte importante da Igreja. De fato, a 
Igreja se enriquece com a ajuda da missão paulina para comunicar seu tesouro, o Evangelho, 
com novos meios e novas linguagens, “nova capacidade e nova consciência da validade e da 
possibilidade de sua missão no mundo moderno e com os meios modernos”.5 A docência é, 
portanto, um elemento que caracteriza a identidade paulina. Este dom recebido nos 
responsabiliza e compromete grandemente. 

Padre Alberione, após ter afirmado que a Sociedade de São Paulo “destina-se a fazer com a 
palavra escrita aquilo que os pregadores fazem com a palavra falada”, esclarecia que entre os 
objetivos da Instituição, além daquele de realizar o trabalho tipográfico – com a única 
finalidade da maior glória de Deus – e a difusão da boa imprensa, também está o de 
“organizar colégios para jornalistas e escritores, sacerdotes e leigos, com estudos específicos, com 

																																																													
2 Tiago Alberione, Carissimi in San Paulo (organização de Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, p. 824. 
3 Tiago Alberione, Ut Perfectus sit Homo Dei, II, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 172. 
4 Cf. Joana Puntel, La dimensione docente-pedagogica nel campo della comunicazione in don Alberione e nel magistero della Chiesa. In: 
http://paulus.net/pdf/others/20170215 5-bra-cpccs-relazione-JoanaPuntel_ita.pdf 
5 Cf. Paulo VI, L’Osservatore Romano de 24 de junho de 1969, p. 2. 
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profunda cultura teológica e com as virtudes de quem escreve para difundir a cultura cristã (...)”.6 
Desde então Padre Alberione reconhecia que é “urgente a formação intelectual e moral dos 
escritores, dos tipógrafos, dos propagandistas (...) O jornalista deve ter instrução, educação, 
requisitos próprios e controláveis. Hoje, o delicado trabalho da imprensa está em bom número de 
casos abandonado em mãos inexperientes, a jovens incapazes de dar conta de seus exames... Se 
isso é muito delicado (e não é certamente algo privado), por que não ter institutos adequados para 
a formação como existem para profissões menos importantes? Portanto, não é de se estranhar a 
ideia de um seminário de formação para escritores e impressores cristãos. E este é precisamente o 
programa da ‘Pia Sociedade de São Paulo’ ”.7 

Por diversos motivos, nas décadas sucessivas, este projeto orientado ao campo acadêmico 
não se concretizou, e o tema só reaparece no Capítulo Geral Especial (1969-1971), 
certamente inspirado pelo Decreto conciliar Inter mirifica, especialmente nos números 15 e 
16, que falam da formação dos autores e usuários dos instrumentos de comunicação. O 
Documento final do Capítulo faz referência à tarefa da Congregação na formação dos 
promotores da comunicação social, para a Igreja e para a sociedade civil. O Capítulo Especial 
indica pelo menos dois meios para oferecer uma contribuição paulina no campo formativo: a 
promoção de institutos de especialização (para a pesquisa no campo da teologia, filosofia, 
psicologia, sociologia e da comunicação social, em cada uma de suas formas: jornalismo, 
cinema, rádio, TV, etc.); e a implantação de cursos introdutórios, conferências, convenções, 
congressos, concursos, exposições, club, fórum, simpósios, seminários, etc. para sacerdotes, 
religiosos e religiosas e também para leigos, com o objetivo de sensibilizá-los e prepará-los 
para o uso adequado e responsável, e também para a promoção e animação dos meios de 
comunicação social.8 

Alguns anos mais tarde, reconhecendo a carência de toda a Congregação na formação 
apostólica específica, o III Capítulo geral (1975) assinalará a necessidade de criar em Roma o 
SPICS (Estudo Paulino Internacional da Comunicação Social). Nas resoluções programáticas 
confiadas por este Capítulo ao SPICS estavam presentes dois objetivos principais: “1) dar 
uma formação básica nas ciências da comunicação social: não uma formação para técnicos-
operadores e profissionais nos vários mass media, mas uma competência científico-prática a 
respeito dos problemas dos instrumentos de comunicação social; 2) constituir um grupo de 
assessores especializados que nos torne suficientemente autônomos na orientação e controle dos 
estudos, da organização, da formação, do governo, para ajudar na escolha e na análise dos próprios 
conteúdos da ‘evangelização instrumental’ “.9 

Durante o V Capítulo geral (1986) o tema foi retomado, como indicado no n. 12 do “Plano 
de ação congregacional”, onde se lê: “Outorgue ao SPICS as orientações oportunas, para que seja 
sempre mais uma escola de formação apostólica específica, de base e permanente, para toda a 
Congregação”. O SPICS prestou seus serviços de 1971 a 1998; em seus cursos, primeiro 

																																																													
6 “Padre Alberione assinala ao abade Serafini a finalidade da SSP. A carta não tem data, mas deve ser um pouco posterior ao dia 16 de 
novembro de 1922, porque Padre Alberione faz referência à instância apresentada por Dom Re à S. C. dos Religiosos justamente nesse 
dia”, cf. Gianfranco Rocca, La Formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti per uma storia, Roma, 1982, p. 591. 
7 Tiago Alberione, in Unione Cattolica Buona Stampa, n. 5, 16 de abril de 1922. 
8 Cf. Capítulo geral especial (1969-1971), Documenti Capitolari, Roma, Casa Geral da Sociedade de São Paulo, 1982, n. 128. 
9 III Capítulo geral, Scelte programmatiche affidate dal Capitolo generale 1975 al Governo generale, Casa Geral da Sociedade de São Paulo, 
Roma, 1975, p. 15. 
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mensais, depois anuais, e enfim bienais, ofereceu uma preparação no âmbito da comunicação 
a muitos Paulinos, sacerdotes, religiosos e leigos. 

Após quase cem anos de história paulina, o IX Capítulo geral (2010) decidiu “reavivar o dom 
recebido”, para ser criativos e fiéis ao próprio carisma. A prioridade 1.3, referente ao 
apostolado, pediu para “reforçar a ‘opção pedagógica’ sendo formadores no campo da 
comunicação a serviço da Igreja”,10 e apresentou três linhas operativas endereçadas ao 
Governo geral: “1.3.1 O Governo geral coordene e harmonize as especializações no campo 
formativo e apostólico, para responder às necessidades comuns da Congregação e de cada 
Circunscrição; 1.3.2 O Governo geral sustente com bolsas de estudo as pessoas que os Governos de 
Circunscrição orientam a uma especialização na comunicação; 1.3.3 O Governo geral, a partir de 
seu primeiro ano de atividade, desenvolva as potencialidades e o intercâmbio nos Centros de 
formação especializada em comunicação, já operantes na Congregação (COMFIL, FAPCOM, SPSF, 
etc.)”.11 

A mesma ideia foi reforçada em 2015, no X Capítulo geral, que se propõe fazer “tudo pelo 
Evangelho” (1Cor 9,23). No limiar do centenário de fundação da Sociedade de São Paulo e 
dos desafios apresentados pelos meios de comunicação social ao progresso humano do 
século XXI, é inevitável reaproximar-se da característica docente-pedagógica de nosso 
apostolado. O último Capítulo geral propôs como desafio, na área apostólica, a prioridade 
1.2: “Reforçar nosso compromisso apostólico de ser formadores no campo da comunicação e no 
campo bíblico”,12 mediante duas linhas operativas referentes aos centros de formação em 
comunicação, uma a cargo do Governo geral e a outra a cargo dos Governos 
circunscricionais: “1.2.1 O Governo Geral, através do Comité Técnico Internacional para o 
Apostolado (CTIA) e o Secretariado Internacional para a Pastoral Vocacional e a Formação (SIF), 
estabeleça as linhas guia de identidade pedagógica que sirvam de referência para os centros de 
estudo promovidos pelas várias Circunscrições e os auxilie na mútua colaboração; 1.2.2 Os Governos 
Circunscricionais promovam o desenvolvimento de um Centro ou Faculdade próprio no campo da 
evangelização e da comunicação ou, em alternativa, colaborem estavelmente com Institutos de 
formação apropriados.”.13 

Retomando, portanto, o que dizem nossas Constituições – “Além de empregar os meios de 
comunicação social com finalidade evangelizadora é também nosso dever formar os usuários a se 
servirem deles para a própria formação, para a sã distensão e para a elevação espiritual”14 –, a 
leitura dos Capítulos gerais faz entender que a missão docente e a opção pedagógica são 
elementos integrantes e essenciais do grande projeto de “nova, extensa e profunda 
evangelização”15 iniciado pelo Primeiro Mestre. São uma releitura atualizada do “fazer algo 
para os homens do novo século”.16 Educar os nativos digitais, criar pensamento, dar conteúdo à 
técnica e gerar valores em uma geração tecnicista e instrumental é apostolado paulino hoje 
confiado, de modo especial, aos Centros Paulinos de Estudos em Comunicação. 

																																																													
10 IX Capítulo geral, Atti e Documenti. Ariccia 25 aprile – 15 maggio 2010, Casa Geral da Sociedade de São Paulo, 2010, p. 63. 
11 Ibidem. 
12 X Capítulo geral, Atti e Documenti. Ariccia 25 gennaio – 14 febbraio 2015, Casa Geral da Sociedade de São Paulo, Roma, 2015, p. 66. 
13 Ibidem. 
14 Constituições e Diretório da Sociedade de São Paulo, 1984, art. 74. 
15 Tiago Alberione, La Primavera paolina (organização de Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, 1983, p. 680. 
16 Cf. Tiago Alberione, Abundantes divitiae, Roma, Edizioni Paoline, 1985, nn. 15 e 20. 
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Para o Bem-aventurado Alberione, a docência não é uma característica ou um aspecto de 
nossa missão, mas é o lugar de nossa missão na Igreja, o modo de servir na Igreja. No 
contexto comunicativo atual – que não se compõe apenas de instrumentos ou meios, mas é 
um estilo de vida, um modo de ser no mundo, um ambiente existencial –, educar para a 
comunicação é ajudar o ser humano em sua totalidade, para um crescimento humano 
integral. Ser Paulinos, portanto, compreende sobretudo a dimensão docente-pedagógica, isto 
é, pregar e ajudar na formação de leitores e escritores conscientes, dotados de senso 
crítico, de sensibilidade sagaz, de pensamento próprio, de opiniões fundadas e responsáveis, 
de paixão pela verdade, etc. Neste sentido, os SPSC são um passo significativo, sinal de 
fidelidade criativa, porque respondem às tendências da sociedade, aos desafios dos modelos 
comunicativos atuais e às exigências da cultura da comunicação e da onipresença dos media 
na sociedade atual. 

 

 

3. Identidade dos Centros Paulinos de Estudos em Comunicação 

 

3.1. Natureza 

Os Centros Paulinos de Estudos em Comunicação, iniciativas apostólicas que integram o 
projeto de “nova evangelização”17 desejado e iniciado por Padre Tiago Alberione, são 
instituições de formação e de estudos superiores de inspiração paulina, que têm identidade 
católica18 e promovem os valores evangélicos. 

Cada CPSC tem a vocação de ser um polo que desenvolve a criatividade, um espaço 
privilegiado para conhecer, aprofundar e criar novas iniciativas também apostólicas.19 São 
lugares privilegiados para criar pensamento e pontos de partida para gerar e difundir uma 
“mentalidade nova”, onde, no caso específico da comunicação, preparam-se os profissionais 
e os intelectuais que, trabalhando nos diferentes meios de comunicação, terão a força de 
criar pensamento. 

Os CPSC são para a Igreja verdadeiros e próprios laboratórios no campo da evangelização 
com a comunicação e lugares privilegiados para despertar nos jovens uma ética inspirada no 
Evangelho, com compromisso social e um olhar crítico sobre a realidade. São “lugares de 
educação à vida, ao desenvolvimento cultural, à formação profissional, ao compromisso pelo bem 
comum (...) e comunidades educativas nas quais a experiência de aprendizagem alimenta-se da 
integração de pesquisa, pensamento e vida”.20 

 

 

 
																																																													
17 Cf. Tiago Alberione, La Primavera paolina, op. cit., p. 680. 
18 Cf. Congregação para a Educação Católica, Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova. Instrumentum Laboris, 7 de abril de 2014. 
19 Cf. Valdir J. de Castro, L’identità dei Centri Paolini di Studi in Comunicazione, in http:/paulus.net/índex.php?option=com_content&view= 
article&id=4227:I-identita-dei-centri-paolini-in-comunicazione&catid=I29&Itemid=I49I&Iang=it 
20 Congregação para a Educação Católica, op. cit. 
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3.2 Missão 

A missão dos CPSC é a de promover o ser humano por meio de uma formação integral, 
com uma consciência teórica e prática, para viver e atuar no mundo e na cultura da 
comunicação com profissionalismo, ética e responsabilidade social. 

 

3.3. Visão 

Os CPSC tendem a ser instituições acadêmicas de referência no campo da comunicação, que 
privilegiam os conteúdos e o desenvolvimento cultural e integram competências científicas e 
práticas associadas aos valores humanos e evangélicos, unidos à criatividade e à inovação, 
para “criar pensamento” mediante a tríplice dimensão do ensino, da pesquisa e de cursos de 
extensão.  

 

3.4. Valores 

Os valores que guiam os CPSC fundam-se nos princípios cristãos, expressos no modo de ser 
do Apóstolo Paulo, caracterizados pela universalidade, o respeito ao próximo, o diálogo 
cultural, o trabalho em equipe, a ética, a justiça, a colaboração mútua e a solidariedade. 

 

 

3.5. Elementos característicos da “cor paulina” dos CPSC 

 

3.5.1 Identidade católica 

“Viver e dar ao mundo Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida” é o elemento principal da 
missão, da metodologia e da pedagogia paulina. Todas as ciências humanas devem convergir 
e aspirar para essa integralidade que se encontra somente em Deus, a verdadeira fonte de 
toda sabedoria e, portanto, “altriz” por excelência. Tudo começa e tudo termina em Deus. 
Assim, todos os métodos, conteúdos, valores e critérios que animam os CPSC devem 
expressar esta dimensão cristã e católica. Os Centros de Estudos devem ter, portanto, clara 
identidade “católica”, considerando que “o coração da educação católica é sempre a pessoa de 
Jesus Cristo. Tudo o que ocorre na escola católica e na universidade católica deveria conduzir ao 
encontro do Cristo vivente”.21 Devem ter por princípio o Evangelho, a Verdade, que é o 
próprio Jesus.22 

 

3.5.2 São Paulo, modelo de educador 

São Paulo é o pai, o protetor e o verdadeiro fundador23 da Família Paulina. Neste sentido, é 
modelo e inspirador dos CPSC, que assumem os aspectos que caracterizaram o Apóstolo: 

																																																													
21 Ibidem. 
22 Cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 11. 
23 Tiago Alberione, Abundantes Divitiae, op. cit., n. 2. 
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seu modo de “ser apóstolo” e de atuar pela evangelização, seu modo de trabalhar em 
“sinergia” com seus colaboradores, sua estratégia pastoral a partir das grandes cidades, os 
meios e as linguagens utilizados para chegar a todos, etc. O nome “Paulo” ou o adjetivo 
“paulino” que qualifica nossas estruturas alude, pois, a este aspecto-chave de nossa 
identidade: a referência implícita ou explícita ao Apóstolo das Gentes não poderá jamais 
faltar na produção de pensamento dos CPSC. 

 

3.5.3 Humanizar para cristianizar 

Uma tarefa particularmente valorizada pelos CPSC é a de promover uma formação 
verdadeiramente humana, que ponha no centro o ser humano e não simplesmente a 
tecnologia ou uma ideologia, contribuindo assim à “humanização” da comunicação e à 
superação de uma visão tecnicista ou ideológica. A exemplo de Paulo, que desenvolveu um 
“conteúdo” e uma sensibilidade pastoral, graças à qual procurava dar respostas “cristãs” aos 
problemas das diferentes pessoas e comunidades, “assumimos como opção preferencial a 
defesa e a promoção da dignidade humana em todas as suas dimensões, da justiça social, da 
fraternidade universal, do diálogo inter-religioso, do progresso integral de cada povo e pessoa, da 
paz e da autêntica comunicação”.24 

 

3.5.4 Formação integral 

Seguindo a herança deixada por nosso Fundador, os CPSC promovem uma pedagogia 
integral25 em vista do desenvolvimento pleno da pessoa. A formação integral, a respeito da 
qual Padre Alberione sempre insistiu, compreende uma formação sólida, concreta, ampla, 
que parte da mente (formação da mentalidade cristã, religiosa, apostólica, paulina); uma 
formação humana, das virtudes morais de base àquelas sociais; uma formação para o 
trabalho e a laboriosidade; uma formação da consciência para o uso responsável da 
liberdade.26 Sempre em vista da formação integral, os CPSC procurem transmitir também 
uma espiritualidade de índole “paulina”, visto que a comunicação caracteriza todos os 
aspectos da vida paulina e é parte fundamental de nosso carisma. 

 

3.5.5 Falar de tudo cristãmente 

Fiéis ao pensamento e ao desejo de nosso Fundador, os CPSC abrem-se a todos os 
conteúdos e temas, porém de tudo devem fazer uma leitura cristã: “Empapar de evangelho 
todo o pensamento e saber humano. Não falar apenas de religião, mas falar de tudo cristãmente; 
algo parecido ao que faz uma universidade católica que, se é completa, inclui teologia, filosofia, 
letras, medicina, economia política, ciências naturais, etc.”27 

																																																													
24 VIII Capítulo geral, Riflessioni e Documenti del VIII Capitolo generale. Ariccia 20 aprile – 20 maggio 2004, Casa Geral da Sociedade de São 
Paulo, Roma, 2004, p. 234. 
25 Cf. Constituições e Diretório da Sociedade de São Paulo, 1984, art. 89-98; Ratio formationis, nn. 46, 135, 161. 
26 Cf. Apostolato stampa, pp. 19ss; Preparazione alla mente, pp. 89ss e 94ss; Studiosità: schede di approfondimento in vista del Centenario 
alberioniano; Pina Riccieri, Santificazione della mente. La studiosità – Alcune piste di lettura, Lavoro monográfico, Roma. 
27 Tiago Alberione, Abundantes Divitiae Gratiae Suae, op. cit., n. 87. 
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3.5.6 Fazer a caridade da verdade 

O compromisso fundamental dos CPSC é com a Verdade (o próprio Jesus Cristo) e as 
verdades (conceitos). Como instituição superior católica, cada CPSC assume esta indicação 
do magistério da Igreja: “Propõe-se formar homens e mulheres capazes de pensamento crítico, 
dotados de elevado profissionalismo, mas também de uma humanidade rica e orientada a pôr a 
própria competência a serviço do bem comum. Se necessário, a Universidade Católica deverá ter a 
coragem de expressar verdades incômodas, verdades que não lisonjeiam a opinião pública, mas que 
são também necessárias para salvaguardar o bem autêntico da sociedade”;28 “propor aos 
profissionais da comunicação e ao público uma formação que os conduza a considerar os media 
com ‘senso crítico, animado pela paixão pela verdade’ “, empreendendo “um trabalho de defesa 
da liberdade, do respeito da dignidade pessoal, da elevação da autêntica cultura dos povos, 
mediante a recusa firme e corajosa de toda forma de monopólio e manipulação”.29 

 

3.5.7 Criar pensamento e uma mentalidade nova na sociedade 

Para responder concretamente às prioridades dos Capítulos gerais mais recentes, os CPSC 
sejam verdadeiros laboratórios de criatividade; espaço privilegiado para conhecer, 
aprofundar e pesquisar; centros de pensamento para os membros da Sociedade de São Paulo 
e para todas as pessoas de boa vontade. Os CPSC empenhem-se também em “dar verdadeira 
ajuda, indicando os critérios éticos e morais aplicáveis no campo da comunicação, critérios que se 
encontrarão seja nos valores humanos seja nos valores cristãos”.30 “Vosso apostolado”, exortava 
Padre Alberione, “não visa apenas o progresso das almas, mas é para formar uma mentalidade 
nova na sociedade; isso significa deixar marca, um novo endereço. Às vezes cai-se no erro de querer 
ver apenas o fruto de uma alma particular; mas o fruto maior é a mentalidade que se vai 
difundindo em meio à sociedade: mentalidade cristã, temor de Deus e tudo o que assegura a vida 
espiritual nas almas e a vida cristã na sociedade”.31 

 

3.5.8 Privilegiar os conteúdos e o senso crítico 

Sempre fiéis à proposta original de Padre Alberione – formar tecnica e moralmente os 
escritores, impressores, propagandistas, e instruir a todos para usar retamente os meios e 
os instrumentos mais rápidos e eficazes da comunicação – os CPSC se dedicarão a ajudar as 
novas gerações a ter não apenas capacidade técnica e uma atitude deontológica, mas 
também a pensar e habitar eticamente o novo ambiente digital. Dedicar-se-ão a formar os 
profissionais do pensamento e não somente dos aspectos “técnicos”. Estes devem ser 
pessoas livres, conscientes, com opiniões próprias, com visão crítica da realidade, com 
sensibilidade aos valores humanos e cristãos, e às necessidades e angústias da humanidade. 
Profissionais que sejam promotores do bem comum e construtores de uma sociedade 
igualitária e justa, com sempre melhor qualidade de vida. Para isso, a formação em 
comunicação dos Centros esteja coligada à Filosofia e a outros ramos das ciências humanas, 

																																																													
28 Congregação para a Educação Católica, op. cit. 
29 Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, Aetatis Novae, n. 13. 
30 Ibidem, n. 12. 
31 Tiago Alberione, Vademecum (organização de Angelo Colacrai), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, n. 1337. 
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e combata contra toda forma de comunicação ideológica, alienante, manipuladora,32 
impositiva ou “desinformada”. Os CPSC procurem, como pede o Papa Francisco, “contribuir 
na busca de um estilo comunicativo aberto e criativo, que não dê ao mal um papel de protagonista, 
mas que mostre as soluções possíveis, favorecendo uma atitude ativa e responsável nas pessoas às 
quais se comunica a notícia”.33 

 

3.5.9 Universalidade 

A universalidade é um lugar privilegiado para formar as consciências, em constante 
confrontação entre as exigências do bem, do verdadeiro e do belo, e a realidade com suas 
contradições.34 A etimologia da palavra “universidade” provém do latim universitas, isto é, o 
complexo de todas as coisas que, por sua vez, deriva do adjetivo universus, a totalidade, que 
também está na base do conceito de “universalidade”, o conjunto de coisas ou pessoas 
consideradas em sua totalidade absoluta. Ser “Paulino” significa ter mente e coração abertos, 
caracterizados por esta integralidade e universalidade. Como Padre Alberione afirmava: 
“Universalidade! Não ter cabeça vazia, pequena, e considerar apenas o próprio ponto de vista. 
Sentir e tratar de ajudar-se entre casa e casa. Quando se tem cabeça pequena e mesquinha deve-se 
duvidar se existe vocação, porque se vive no egoísmo, vê-se apenas a si mesmo ou algum pequeno 
grupo de pessoas ao redor (...). Grande coração! Coração de Apóstolo, coração de Jesus! Dilatar o 
coração!”35 Esta visão e espírito de universalidade, em suas diversas dimensões, devem ser as 
características de cada CPSC, mesmo se estes não são universidades em sentido técnico. A 
universalidade em relação aos homens, aos meios técnicos, aos tempos e ao objeto36 deve 
emergir em todas as suas iniciativas e nas atitudes de fundo. 

 

3.5.10 Promotores do encontro 

Com uma visão sempre universal, os CPSC dediquem-se em educar eliminando toda 
discriminação étnica, sexual, social, cultural, e a promover a consciência que, em Cristo, 
todos somos iguais e irmãos (Gl 3,28). Os CPSC sejam lugares de “encontro” e criadores de 
pontes entre a fé e a ciência, as pessoas, as culturas e as religiões. “A universidade também 
pode ser lugar em que se cria a cultura do encontro e da acolhida de pessoas de tradições culturais 
e religiosas diversas (...). Somos chamados a entender e apreciar os valores do outro, superando as 
tendências da indiferença e do temor. Não tenhais medo do encontro, do diálogo, da 
confrontação”.37 

 

3.5.11 Inculturação 

Os CPSC devem formar para a cultura da comunicação valorizando a cultura de cada um, as 
diferentes culturas locais, e seus respectivos valores antropológicos e éticos, seguindo o 

																																																													
32 Cf. Papa João Paulo II, Christifideles laici, 44. 
33 Papa Francisco, Mensagem para a 51ª jornada mundial das comunicações 2017. 
34 Cf. Papa Francisco, Discurso aos estudantes da Universidade Roma Três, 17 de fevereiro de 2017. 
35 Tiago Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, Roma, Pia Società Figlie di San Paolo, 1962, p. 83. 
36 Tiago Alberione, Ut Perfectus sit Homo Dei, I, n. 372-373, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 158-159. 
37 Papa Francisco, Discurso aos estudantes da Universidade Roma Três, 17 de fevereiro de 2017. 
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exemplo de São Paulo que soube pôr a serviço do Evangelho o acervo de culturas que o 
caracterizavam (greco-helenista, judaica e romana), conseguindo partilhar com seus 
interlocutores não apenas a língua, mas também as próprias categorias de pensamento e o 
significado simbólico nelas subjacente. Considerar, portanto, a cultura e as culturas para 
fazer do Centro de Estudo um verdadeiro “areópago” moderno que irradia ideias e 
iniciativas por meio da cibercultura, a nova “ágora” digital. 

 

3.5.12 Atenção às periferias 

Os SPSC estão abertos a todos. Todavia, procure-se de modo particular facilitar o acesso 
aos jovens pobres e desfavorecidos (por exemplo, com bolsas de estudo), e programar 
atividades e serviços particulares para aqueles que sofrem nas periferias físicas e existenciais, 
incluídas as “periferias do pensamento”.38 Nosso compromisso social implique também a 
promoção da inclusão digital e a caridade aos menos favorecidos. Nesse sentido, respondam 
ao desejo de Papa Francisco: “Uma resposta que gostaria de sugerir é aquela de vos empenhar, 
também como universidades, em projetos de intercâmbio e de serviço aos últimos (...). Tantas 
urgências sociais e tantas situações difíceis e de pobreza nos interpelam (...). Trabalhando com 
projetos, também pequenos, que favoreçam o encontro e a solidariedade, recupera-se juntamente 
um sentido de confiança na vida”.39 

 

3.5.13 Cooperação com a Igreja 

Conscientes que a Sociedade de São Paulo é um instituto “docente”, os CPSC devem estar, 
sempre, em profunda comunhão com a Igreja, que continua a missão de Cristo. Sejam de 
ajuda quando esta se propõe usar os instrumentos de comunicação a serviço da 
evangelização e, especialmente, quando necessita preparar profissionais e educar as pessoas 
ao uso correto e crítico dos media, empenhando-se assim em dar “à Igreja novos instrumentos 
para expressar-se, novos meios para dar vigor e amplitude ao seu apostolado, nova capacidade e 
nova consciência da validade e da possibilidade de sua missão no mundo moderno e com os meios 
modernos”.40 Recordando que “seria um grande bem para a Igreja se aqueles que detêm cargos e 
funções em seu nome se formassem no uso dos meios de comunicação”,41 os CPSC sejam 
verdadeiros e próprios laboratórios para a Igreja no campo da evangelização com a 
comunicação, e também, conforme já foi acenado, lugares privilegiados para despertar nos 
jovens os valores inspirados no Evangelho. 

 

3.5.14 Unidade apostólica 

Os CPSC devem estar integrados no grande corpo que envolve toda a organização 
apostólica circunscricional, seja no aspecto propriamente administrativo, seja no econômico, 
para responder à exortação de nosso Fundador: “O apostolado esteja unido, para toda a 
																																																													
38 Papa Francisco, Visita pastoral a Gênova, 27 de maio de 2017, e Discurso aos noviços salesianos, 2 de maio de 2017. 
39 Discurso aos estudantes da Universidade Roma Três, op. cit. 
40 Cf. L’Osservatore Romano, 29 de junho de 1969, p. 2. 
41 Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, Ética nas comunicações sociais, 26. 
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Congregação. Centro único: tudo ali, firmemente, sem deixar-se guiar por pequenos interesses ou 
visões particulares; tudo isso deve desaparecer no bem comum, universal. Existe um bem universal a 
ser alcançado, o qual se antepõe a qualquer bem privado: isto é obrigação, não conselho; é 
obrigação religiosa”.42 Como verdadeira e própria iniciativa apostólica, os CPSC estejam 
integrados no organograma e no Projeto apostólico circunscricional. Ofereçam sua 
colaboração e estrutura (auditório, laboratórios de informática, TV, rádio e fotografia, etc.) a 
todas as outras áreas apostólicas, e ao mesmo tempo sirvam-se dos diversos serviços da 
organização apostólica da Circunscrição (assessoria jurídica, marketing, recursos humanos, 
etc.). De modo particular contribuam com a criatividade, sendo espaço privilegiado para 
conhecer, aprofundar e criar novas iniciativas apostólicas. Para isso, é louvável que todas as 
áreas apostólicas estejam, de algum modo, conectadas com os CPSC. 

 

 

3.6 Objetivos 

Cada Centro Paulino de Estudos em Comunicação terá como objetivos principais: 

 

3.6.1 Do ponto de vista acadêmico: 

• Oferecer aos estudantes uma formação de qualidade, com um corpo docente 
preparado e uma estrutura adequada. 

• Promover um contexto acadêmico de qualidade, privilegiando o crescimento da 
pessoa e o desenvolvimento de ações político-administrativas, em sintonia com a 
missão. 

• Ampliar o horizonte de pensamento e aprofundar as diferentes tendências culturais, 
integrando as ações de estudo, pesquisa e extensão. 

• Promover as competências científico-técnicas, comunicando o saber mediante um 
ensino de excelência e publicações de qualidade. 

• Contribuir à formação integral dos profissionais no campo da comunicação, ciências 
humanas e tecnologia, preparando-os para entrar no campo de trabalho e para o 
desenvolvimento da sociedade. 

• Preparar os profissionais no campo da comunicação à competência analítico-criativa, 
em vista de um verdadeiro e profundo impacto social e da promoção da dignidade 
humana segundo os valores evangélicos. 

• Favorecer nos estudantes o senso crítico e o uso responsável dos meios de 
comunicação, fazendo entender que a comunicação é a resposta fundamental e 
imprescindível às necessidades da sociedade. 

• Adotar um sistema de avaliação e de acompanhamento contínuo das ações que 
configuram o trabalho institucional, evidenciando os parâmetros e os critérios 
compatíveis com o cumprimento da missão. 

 

																																																													
42 Tiago Alberione, Esercizi alle Maestre, Roma-Alba, Pia Società Figlie di San Paolo, 1942, pp. 116-117. 
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3.6.2 Do ponto de vista organizacional: 

• Garantir um serviço de qualidade, otimizando os processos de trabalho e adequando 
as estruturas organizacionais dos recursos humanos, físicas, econômicas e 
tecnológicas às exigências da missão acadêmica, técnica e administrativa. 

• Desenvolver seu valor social, com atenção local, regional, nacional e internacional, 
mediante a comunicação, o compromisso com a liberdade, a democracia, a educação 
e a justiça social. 

• Conhecer as normas emanadas pelo Ministério da Educação do próprio País e 
proceder em conformidade com elas, com suas regras e exigências concernentes às 
disciplinas, ao perfil acadêmico dos professores e aos requisitos necessários para 
expedir certificados e diplomas, observando os procedimentos acadêmicos. 

• Estabelecer bons relacionamentos com a Igreja, a Família Paulina e com a comunidade 
local, colaborando para seu desenvolvimento também em suas atividades formativas. 

• Criar, consolidar e ampliar a colaboração entre os CPSC, bem como com outras 
instituições de formação superior nacionais e internacionais.  

• Seguir as linhas de identidade pedagógica e as linhas operantes fundamentais 
elaboradas pelo Governo geral por meio do CTIA e do SIF, e as indicações dadas 
pelo mesmo Governo geral e pelo Governo circunscricional. 
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II. OPÇÕES OPERATIVAS FUNDAMENTAIS 

 

1. Documentação 

Documentos principais em vista do bom funcionamento dos CPSC: 

• Regulamento institucional: é o conjunto de todas as normas estabelecidas para 
regularizar o funcionamento do Centro. Contém, por exemplo, as características da 
Instituição, a estrutura, a organização, a atividade acadêmica, as relações 
institucionais, os direitos e deveres da comunidade acadêmica, etc. 

• Plano de desenvolvimento institucional: consiste no plano diretor da 
Instituição, um documento que identifica e define sua missão, a filosofia de ação, as 
estratégias para atingir as metas, os objetivos, um cronograma e metodologia para a 
implementação das ações, etc. Contém, por exemplo, o projeto pedagógico 
institucional, o plano de implementação e desenvolvimento da Instituição e dos 
cursos, o perfil do corpo docente, a política e a organização administrativa, a 
infraestrutura, o organograma, etc. 

• Programa pedagógico para cada curso: é o instrumento que especifica os 
fundamentos de cada curso, da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os 
princípios educativos, etc. Deve respeitar as diretrizes e normas estatais de cada País 
e espelhar as características específicas do Centro. Contém, por exemplo, as 
características institucionais no âmbito do curso, as características do próprio curso 
(nome, objetivo, plano curricular, horário, história, etc.), a metodologia, os 
elementos curriculares, o corpo docente, os processos da avaliação, etc. 

• Manual do estudante e manual do professor: estão presentes todas as regras, 
normas, direitos e obrigações de cada categoria acadêmica. 

• Organograma: deve ser claro, concreto, atualizado e parte integrante do 
organograma da Circunscrição. 

• Calendário acadêmico: especifica a programação do ano acadêmico (seminários, 
fórum, simpósios, conferências, aula magna, festas, etc.). 

 

2. Políticas 

Políticas fundamentais para os CPSC: 

• Desenvolver a tríplice dimensão do ensino (organizando cursos que respondam às 
necessidades urgentes da cultura da comunicação), da pesquisa (privilegiando temas 
relacionados à missão paulina) e da extensão (acompanhando, em particular, a 
formação de agentes envolvidos na pastoral, sobretudo na pastoral da comunicação). 

• Conhecer as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação de cada País e da 
Secretaria de Educação de cada Estado, e proceder de acordo com elas, 
relativamente às disciplinas, ao perfil acadêmico dos professores e aos requisitos 
necessários para expedir certificados e diplomas. 
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• Criar um fluxograma eficiente de comunicação e favorecer um verdadeiro trabalho 
de equipe entre os diferentes departamentos do Centro e as múltiplas áreas 
apostólicas da Circunscrição.  

• Garantir que toda a comunidade acadêmica siga o Regulamento e o Plano diretor do 
Centro, favorecendo a aplicação de ulteriores ações estratégicas e operativas. 

• Nomear sempre diretores Paulinos, preparados no campo da comunicação. 
• Favorecer a avaliação e verificação constante das atividades, internas e externas. 
• Adotar uma identidade visual comum com a finalidade de reforçar a unidade dos 

CPSC e de toda a atividade apostólica circunscricional, de acordo com as diretrizes 
da Congregação e do Manual de aplicação do Logo da Sociedade de São Paulo (único 
para todas as iniciativas institucionais e apostólicas). 

• Observar em todos os ambientes, setores e atividades os princípios da pobreza 
paulina: renunciar, produzir, conservar, prover e edificar. 

• Organizar concursos para premiações, com o objetivo de motivar a participação e a 
criatividade (por exemplo, festival de cinema, melhores teses, dissertações, melhor 
projeto de cada curso, melhor estudante do ano, etc.). 

• Instituir uma pastoral universitária de “cor paulina”, coordenada e animada por um 
Paulino. 

• Trabalhar em rede com os demais CPSC e com instituições que promovem os 
mesmos valores, por meio de acordos, intercâmbios, colaboração mútua, projetos 
comuns, etc. 

 

Cada Centro se dedique, ainda, em conformidade com as leis do País e com as políticas da 
Circunscrição, a: 

• Estabelecer políticas para a contratação de professores, a fim de que estes assumam 
integralmente a identidade paulina dos Centros e sejam conscientes de que o 
educador “transmite conhecimentos, valores com suas palavras, mas será incisivo sobre os 
jovens se acompanhar as palavras com o próprio testemunho, com sua coerência de vida. 
Sem coerência é impossível educar!”.43 

• Estabelecer políticas claras de atualização e formação dos professores, funcionários e 
Paulinos empenhados neste apostolado, com a finalidade de promover um ensino de 
qualidade reconhecida. Esta formação contínua tenha em consideração, além da área 
específica de competência de cada pessoa, também o componente humano, cristão e 
paulino, promovendo valores e tratando de imprimir em cada um deles a “cor 
paulina”. 

• Definir políticas precisas para o ingresso de novos estudantes interessados numa 
formação exigente, profunda, humanística, ética e comprometida com a 
transformação da pessoa e da sociedade.  

• Estabelecer políticas que favoreçam o relacionamento entre estudantes, professores 
e toda a comunidade acadêmica. 

• Ter uma estrutura apta e adequada aos cursos e disciplinas oferecidos. 

																																																													
43 Papa Francisco, Discurso aos estudantes das escolas dirigidas pelos Jesuítas na Itália e na Albânia, 7 de agosto 2013. 
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• Organizar um arquivo acessível, organizado e atualizado com toda a documentação 
necessária e pertinente ao Instituto. 

• Garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. 
• Estar inseridos no projeto apostólico da Circunscrição, aplicando todas as políticas 

de recursos humanos, administrativos, de aquisição, de conduta, etc.  

 

3. Administração 

Elementos fundamentais da administração de cada CPSC: 

• O CPSC seja incorporado no organograma da Circunscrição, compartindo todos os 
serviços comuns das atividades apostólicas. 

• Elabore-se um Manual de funções claro e atualizado de todos os setores, atividades e 
encargos do Centro. É necessário que seja parte integrante do Manual de funções da 
Circunscrição. 

• Trabalhe-se com uma gestão colegiada (com a presença ao menos de dois Paulinos), 
valendo-se de diretores e conselheiros definidos e com funções claras e específicas 
segundo o Manual de funções da Circunscrição. 

• Estabeleçam-se políticas de gestão, corretamente documentadas, que incluam planos 
de crescimento, orçamentos, sustentação, formação, atualização, etc. 

• A gestão seja de qualidade, com a aplicação de critérios de transparência e de 
autossuficiência econômica. Cada Centro de Estudos busque a autonomia econômica 
e financeira, coordenando sabiamente a gestão ordinária com investimentos de 
caráter extraordinário.  

• Programe-se a renovação regular das aparelhagens dos laboratórios, hardware e 
software, com políticas e orçamentos adequados. 

• Preveja-se um “fundo econômico”, proveniente de recursos internos e externos, 
como doações e financiamentos estatais, com o objetivo de favorecer a formação do 
pessoal, a criação de novas estruturas, ampliações, bolsas de estudo, pesquisas, 
publicações, serviços sociais, operações estratégicas, etc. 

• Definam-se critérios claros e justos para a concessão de bolsas de estudo. 
• Haja uma política de aquisição de livros, revistas e materiais novos para a biblioteca, 

segundo a realidade e os objetivos estabelecidos. 
• Sigam-se todas as regras administrativas de cada País, tanto para a instituição 

(estrutura, pessoal, etc.) como para cada curso (programa pedagógico, corpo 
docente, etc.). 

 

4. Mútua colaboração  

Conscientes da importância dos CPSC para concretizar o “Projeto de nova evangelização” 
de Padre Alberione e para o desenvolvimento futuro da missão paulina, os Centros 
mencionados tratem de atuar em rede e em colaboração mútua, empenhando-se em 
algumas iniciativas a curto, médio e logo prazo. 
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4.1 Iniciativas a curto prazo 

• Intercâmbio de conteúdo (especialmente da documentação e das experiências), de 
produções internas (campanhas publicitárias, vídeos institucionais, documentação 
interna, estratégias de marketing, etc.), de programas de formação e instituição de 
professores e equipes técnico-administrativas. 

• Assinatura de acordos formais e documentos de colaboração mútua entre os CPSC, 
segundo um modelo único. 

• Intercâmbio da lista de contatos dos diretores, coordenadores e professores de cada 
Instituto e de cada curso. 

• Criação de um link em cada portal ou website para os outros CPSC, com a finalidade 
de promovê-los e seguir sua programação. Isso vale também para a revista PAULUS 
(da FAPCOM) e para as outras revistas digitais. 

• Intercâmbio de publicações acadêmicas e técnicas (revista PAULUS, Aletheia, 
Interacción, etc.), citando de forma oficial, em todas elas, os CPSC como partner e, 
quando é possível, os diretores (e professores) como consulentes e redatores. Cada 
Centro se empenhe em enviar as respectivas revistas às outras bibliotecas dos CPSC. 

• Em nome de todos os CPSC, instituir um Prêmio de Comunicação como 
reconhecimento e valorização das melhores iniciativas e da criatividade neste campo 
(por exemplo, “Troféu Alberione” – “Alberione Awards”). 

• Utilização do termo “Centros Paulinos de Estudos em Comunicação” (ou, no 
singular, “Centro Paulino de Estudos em Comunicação”), ou de suas iniciais CPSC, 
quando há referência à totalidade deles ou a um Instituto em particular. 

 

4.2 Iniciativas a médio prazo 

• Comunicação contínua entre os CPSC, compartindo a agenda, a informação e as 
notícias de cada Instituto. 

• Organização conjunta de cursos e conferências on line. 
• Programação e promoção conjunta de eventos para a pastoral universitária, por 

exemplo, vigílias de oração, celebrações, participação na Jornada Mundial da 
Juventude, peregrinações, etc. 

• Valorização da Jornada Mundial da Comunicação, promovendo conjuntamente cursos 
de formação ou workshops com o tema do ano, premiação entre os estudantes, 
preparação de material divulgador, vídeo, etc. 

• Bolsas de estudo para Paulinos indicados pelo Superior geral. 
• Empenho na busca de colaboração com outros institutos de formação em 

comunicação da Família Paulina. 

 

4.3 Iniciativas a longo prazo 

• Promoção do intercâmbio de professores e estudantes. 
• Organização compartilhada de eventos como seminários, simpósios, fórum, etc. 
• Conexão das bibliotecas de cada CPSC, preferivelmente pelo sistema Sophia. 
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• Avaliar a possibilidade de aquisição comum de software, com permissão válida para 
todos os Centros. 

• Criação de cursos on line, com certificado final por parte de todos os Centros CPSC, 
sobre temas comuns e atuais. 

• Organização e criação de um Observatório internacional da comunicação que seja ponto 
de referência para a monitorização de eventos e publicações, produção de conteúdos 
e serviços de consultoria e pesquisa no âmbito da comunicação católica. 

• Ajuda, assistência e consultoria oferecida a cada novo CPSC, de comum acordo com 
o CTIA e o Governo geral, facilitando a criação e o desenvolvimento de novos 
Centros de Estudos nas diversas Circunscrições. 

 

Aprovado pelo Governo geral 

no dia 6 de junho de 2017 


