N. 5 - 2012
CUBA
Quien reza se salva e 30Días são magníficos para uma terra de missão
Havana, 1º de março de 2012
À Associação Piccola Via onlus
Caros irmãos,
paz e saúde!
Escrevo-lhes da minha amada Cuba, país de missão, para agradecer-lhes pelo catecismo (Quien
reza se salva); também 30Días é um dos seus maravilhosos presentes. Tanto o catecismo quanto a
revista têm um alto nível de ensinamento e informação católica; são magníficos para uma terra de
missão, em particular para as comunidades de camponeses como aquelas com as quais trabalhamos.
Temos também um projeto – ao qual demos o nome do beato cubano José Olallo Valdés – por meio
do qual levamos ajuda às famílias com filhos com deficiências, tetraplégicos, ou que sofrem de
graves doenças. Ninguém cuida destas famílias. Somam doze famílias para as quais peço somente a
sua misericórdia, juntamente com a de Jesus: precisamos principalmente de material de limpeza e
de leite em pó.
Já convidei várias vezes o senhor Andreotti e seus colaboradores para virem a Cuba. Convido vocês
também. Em Cuba os italianos são muito bem recebidos e temos também muitos sacerdotes vindos
da Itália.
Obrigado por tudo,
Sergio León Mendiboure, missionário

MÉXICO
ADORADORAS PERPÉTUAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO MOSTEIRO DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
Cem exemplares de Quien reza se salva para as minhas “ovelhinhas”
Cotija, Michoacán de Ocampo, 9 de março de 2012
Seja louvado o Santíssimo Sacramento.
Estimada Associação Piccola Via onlus
Saúdo-os cordialmente desejando que a Paz de Cristo cubra o vosso apostolado e cada um dos
membros da Associação.
Antes de tudo, minhas congratulações pela bela revista 30Giorni que faz tanto bem às almas. Todos
os seus temas nos reforçam na fé, e são muitas as almas contemplativas às quais fazem tanto bem.
Pedirei que o vosso apostolado seja abençoado.
Pensei muito sobre este meu pedido, ainda tenho incertezas em fazê-lo. Gostaria que vocês fizessem
a caridade de me enviar cem exemplares de Quien reza se salva, mas sou pobre, não tenho dinheiro.
Porém, como dizia a nossa madre fundadora, “tenho um Esposo muito rico...!”. Confiando n’Ele e
na Sua divina Providência peço-lhes gratuitamente. “Ele que é muito rico os recompensará, os
recompensará como só Ele sabe fazer”. Digam a Jesus que a sua esposa quer estes livros porque tem
muitas ovelhinhas que não sabem rezar nem fazer o exame de consciência para a confissão.
Eu posso oferecer-lhes somente as minhas pobres orações diante do Santíssimo Sacramento dia e
noite.

Que a nossa beata madre fundadora María Magdalena de la Encarnación interceda pela Associação.
Que Deus os recompense! Contem com as minhas orações.
Irmã María Iolanda de Jesús, Adoradora Perpétua do Santíssimo Sacramento

FILIPINAS
CLARISSAS CAPUCHINAS DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA
Who prays is saved como presente para os fiéis
Laoag City, 13 de março de 2012
Prezado senador Andreotti,
paz e bem!
Gostaríamos de manifestar mais uma vez a nossa gratidão pela gentileza e a generosidade
demonstradas para conosco com o envio regular de exemplares gratuitos de 30Days. A sua revista,
tão rica de informações, há muito tempo é para nós fonte constante de notícias sobre a Igreja e sobre
o mundo externo, e por esse maravilhoso presente somos realmente gratas ao senhor. Já estamos no
ponto culminante das festividades pelos 800 anos de fundação da Ordem de Santa Clara e temos o
prazer de comunicar-lhe que, enquanto estamos escrevendo-lhe, as relíquias da nossa mãe, Santa
Clara, estão aqui nas Filipinas, trazidas pelo embaixador das Filipinas junto à Santa Sé, e estão
passando por várias comunidades de clarissas do nosso arquipélago. Com referência a isso, pedimos
com humildade ao senhor e seus colaboradores alguns exemplares gratuitos de Who prays is saved.
Seria um magnífico presente aos fiéis que no dia 11 de agosto de 2012 se unirão a nós para as
celebrações por ocasião da festividade da nossa mãe. Gostaríamos de pedir-lhe ao menos 500
exemplares, mas se não for possível, ficaremos felizes com o que nos enviarem. Agradecemos
infinitamente e que o Senhor continue a abençoar-lhe e também pelas suas intenções, enquanto nós
continuaremos a rezar pelo bom êxito da sua missão.
Respeitosamente,
irmã María Lilia Javier, CCS e comunidade
Laoag City, 25 de abril de 2012
Prezado senhor senador,
paz e bem!
Gostaríamos de manifestar mais uma vez a nossa gratidão pela sua gentileza e generosidade ao
responder prontamente ao nosso pedido de exemplares de Who prays is saved. Agradecemos
infinitamente por ter realizado o nosso desejo com tanta prontidão. O Senhor, insuperável na sua
generosidade, o recompense pelos seus esforços. Da nossa parte, prometemos recordar todas as suas
intenções nas nossas orações, principalmente quando estamos ajoelhadas diante do Santíssimo
Sacramento.
Que Deus abençoe todos nós.
Respeitosamente,
pela irmã María Lilia Javier, CCS e comunidade Irmã María Ana de San José

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
PARÓQUIA NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Qui prie sauve son âme para as crianças e as famílias
Boma, 19 de março de 2012
Senhor diretor
Gostaria de agradecer-lhe pelos rosários que recebemos: são muito importantes para as crianças.
Mas precisaríamos ainda dos livrinhos Qui prie sauve son âme, muito solicitados pelas crianças e
pelas famílias cristãs da nossa paróquia e diocese.
Obrigado por tudo o que senhor fez até agora. Que Deus lhe abençoe!
Roger Phanzu-Kumbu

GUINÉ-BISSAU
MISSÃO CATÓLICA DE CANCHUNGO
Quem reza se salva para distribuir aos jovens
Canchungo, 27 de março de 2012
Prezada redação de 30Giorni
Por causa da mudança do meu endereço, somente agora recebi alguns números atrasados.
Pelo mesmo motivo, não recebi também o CD de cantos gregorianos. E pensar que ainda tenho
comigo o Liber usualis que comprei na década de Cinquenta quando estava no seminário menor!
Também, gostaria de fazer uma proposta: vocês poderiam me enviar a edição de 30Dias em
português, para que meus coirmãos possam aproveitar. Aqui em Guiné-Bissau, o português é a
língua oficial, mesmo se o kriol seja muito falado. Por isso, gostaria de aconselhar-lhes para que
todos exemplares que enviam a Guiné-Bissau sejam em português, mesmo se, naturalmente, esse
assunto não é da minha competência.
Também peço, para que me enviem alguns exemplares de Quem reza se salva, em português, para
distribuir aos que têm uma ideia vocacional ou a algum jovem interessado. Para isso envio-lhes cem
euros.
Peço desculpas pelo incômodo.
Padre Rino Furlato, OFM

PANAMÁ
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO
Os fiéis continuam a pedir Quien reza se salva
Santa Fé, 23 de abril de 2012
Estimados irmãos,
o meu nome é Arcelio Castro e trabalho há nove meses na paróquia de São Pedro Apóstolo de Santa
Fé, no norte da região de Veraguas, no Panamá.
Inicialmente gostaria de agradecer de coração a todos os que trabalharam na elaboração do
livrinho Quien reza se salva, em particular aos diretores Giulio Andreotti e Roberto Rotondo.
Alguns meses atrás eu recebi quinhentos exemplares através do Mosteiro de la Visitación no

Panamá: já foram distribuídos um para cada família e todos ficaram muito satisfeitos mesmo os que
tinham se afastado da prática religiosa. Muitos pediram emprestado para poder lê-lo em casa, com
calma.
Os fiéis continuam a pedir o livrinho. Escrevo por este motivo, ou seja, fazer o pedido de mais
quinhentos exemplares. Se for possível, podem enviá-los ao mesmo endereço: Mosteiro de la
Visitación do Panamá. Caso seja necessária uma contribuição, peço-lhes que nos comuniquem. Nós
continuaremos a pedir aos que receberam o livrinho, orações para os benfeitores, e eu mesmo
ofereço algumas missas.
Que Deus os abençoe com abundância para o sustento à nossa paróquia.
Fraternalmente,
padre Arcelio Castro

MÉXICO
ADORADORAS PERPÉTUAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DO MOSTEIRO DE SÃO
JOÃO BATISTA
Recebemos com imensa gratidão Quien reza se salva e as outras publicações
Coscomatepec, Veracruz, 25 de abril de 2012
Estimado senador Andreotti,
Seja louvado o Santíssimo Sacramento!
Receba uma fraterna saudação em Jesus ressuscitado: desejamos de coração que o Senhor o
abençoe com abundância e recompense a sua generosidade para com a nossa comunidade monacal.
Somos as irmãs adoradoras perpétuas do Santíssimo Sacramento do mosteiro São João Batista de
Coscomatepec. A nossa missão é testemunhar a presença de nosso Senhor Jesus na Eucaristia,
ajoelhadas aos seus pés dia e noite, oferecendo a nossa incessante oração e adoração por toda a
humanidade. Por isso, com imensa gratidão, dirigimo-nos ao senhor, ao receber por sua grande
generosidade a revista 30Días, o livrinho Quien reza se salva, “El Hijo no puede hacer nada por su
cuenta” e Los cantos de la Tradición. Não tendo condições de pagar por todo o bem que nos faz,
pedimos a Deus nas nossas orações e colocamos na mãos de Maria Santíssima de Guadalupe as suas
necessidades e as de todas as pessoas que colaboram para a publicação deste material enriquecedor
que nos informa e nos forma para a nossa vida espiritual. A última vez que recebemos a revista foi
em dezembro passado, os números mais recentes ainda não chegaram; temos a esperança de poder
continuar a beneficiar mensalmente da revista e das outras publicações dirigidas pelo senhor.
Certas de que Jesus Eucaristia será a sua recompensa e a dos seus caros e colaboradores, saudamos
cordialmente.
Afeiçoadas em Cristo,
madre Esperanza del Corazón de Jesús e comunidade

COLÔMBIA
VICARIATO APOSTÓLICO DE SAN VICENTE – PUERTO LEGUÍZAMO
Quien reza se salva para os catequistas
San Vicente, 1º de maio de 2012

Estimado senador Giulio Andreotti
Sou um sacerdote diocesano do vicariato apostólico de San Vicente – Puerto Leguízamo, uma
grande região (noventa e seis mil quilômetros quadrados) da Amazônia colombiana; o meu
trabalho, há mais de dez anos, é o de vigário da pastoral e responsável pelos setores de Catequese,
Animação bíblica e Pontifícias Obras Missionárias. Somos poucos e temos mais de uma
responsabilidade. Dirijo-me ao senhor para pedir-lhe, se possível, que nos envie um bom número de
exemplares do livro Quien reza se salva porque gostaria de dar aos catequistas e aos animadores da
Palavra um bom instrumento como este, para que continuem no seu ministério de catequese.
Esta é uma Igreja local com muitas necessidades e muitos desafios, pois muitas vezes se verificam
conflitos entre os soldados do exército nacional, guerrilheiros das Farc (Forças armadas
revolucionárias da Colômbia), narcotraficantes e grupos paramilitares, que criam um clima de
apreensão constante na nossa população e comunidade. A opção pelos pobres e a nossa vocação
missionária nos pedem para estarmos sempre com a nossa gente e para sermos a voz profética para
denunciar abusos e irregularidades que, de todas as partes, violam os direitos humanos e o direito
internacional humanitário. Somos uma Igreja confiável e bem aceita pelos nossos fiéis. Os desafios
são muitos, mas a fé e a esperança no Ressuscitado nos confortam e nos encorajam a continuar na
missão que nos foi confiada. Muito obrigado pela atenção que o senhor dará a esta missiva.
Padre Ricardo Tovar Sánchez

LIBANO
ORDEM DOS PADRES CARMELITAS
Qui prie sauve son âme, instrumento simples e prático para a oração
Hazmieh, 11 de maio de 2012
Caríssimo diretor,
a paz do senhor esteja consigo!
Agradeço pela revista 30Jours que recebo todos os meses. Li muita coisa sobre o livro Qui prie
sauve son âme que fez tanto bem a todas as pessoas que foram beneficiadas. Por isso, por meio
desta, peço-lhe, se possível, que nos envie uma centena de exemplares, pois muitos dos nossos
jovens (grupos de oração) gostariam de poder utilizar este instrumento tão simples e prático para a
oração.
Que o bom Deus continue a mantê-lo em boa saúde e abençoe a sua missão na Igreja.
Padre Makhoul Farha, OCD, Superior provincial dos Carmelitas no Líbano

BENIM
MOSTEIRO ETOILE NOTRE-DAME
Qui prie sauve son âme ajuda a rezar bem
Parakou, 29 de maio de 2012
Senhor diretor,
escrevo para agradecer-lhe pelo envio de 30Jours, uma revista muito bem documentada e com uma
gráfica muito bonita. Mas não é tudo. Alguns anos atrás tínhamos pedido alguns exemplares do
livrinho Qui prie sauve son âme. Todos os exemplares foram distribuídos em pouquíssimo tempo

para o bem espiritual de todos os beneficiados. Agora, são muitos os que pedem estes livrinhos que
os ajudam a rezar bem. Isso evitaria também que encontrassem refúgio nas seitas, muito numerosas
no Benim.
Portanto se o senhor pudesse renovar o seu gesto generoso, lhe saremos profundamente gratas. Um
agradecimento antecipado de todas as pessoas que, graças ao senhor, se aproximarão a Deus.
Respeitosamente,
madre Bibiane Igbaro

N. 3/4 – 2012
CUBA
Recebemos Quien reza se salva para as comunidades pobres que visitamos
Havana, 8 de janeiro de 2012
Caro senhor Giulio Andreotti,
paz e saúde!
Escrevo-lhe esta carta para agradecê-lo de todo o coração pela sua atenção para conosco, em
particular, para com as comunidades pobres às quais nos dedicamos e que visitamos. Recebemos
logo e em bom estado os dois pacotes com os livrinhos Quien reza se salva.
Ontem, dia 7 de janeiro, começamos o Ano Jubilar Mariano pelos 400 anos do descobrimento no
mar da abençoada estátua da Virgem da Caridade do Cobre e no dia 26 de março teremos a visita do
papa Bento XVI por dois dias.
Não queremos incomodá-lo, mas quando o senhor puder enviar-nos alguma ajuda, saiba que será
muito apreciada e que precisamos muito.
Sem dinheiro para pagar, mas com um coração agradecido em Cristo, renovamos-lhe os nossos
agradecimentos.
A minha casa está a sua disposição quando quiser nos visitar.
Obrigado e bênçãos,
Sergio León Mendiboure

FILIPINAS
CARMELITAS DO MOSTEIRO SAINT JOHN OF THE CROSS
Muito obrigada pelo presente Who prays is saved
Ozamiz City, 8 de janeiro de 2012
Festa do Batismo do Senhor.
Gentil senador Andreotti,
Sejam louvados Jesus Cristo e Maria, nossa abençoada Mãe!
Desejamos um Feliz Ano Novo cheio de graças ao senhor, aos seus familiares e aos seus
colaboradores de 30Days!
Muito obrigada pelo presente Who prays is saved que nós solicitamos para poder oferecê-lo como
brinde de recordação na iminente festividade dos cinquenta anos de fundação do nosso Carmelo, dia

3 de outubro deste ano. Recebemos as dezoito caixas, perfeitamente embaladas e intactas, pouco
antes do Natal. Agradecemos infinitamente pela generosa e solícita resposta ao nosso pedido.
Ficamos realmente comovidas, e profundamente, pela chegada dos livros como um presente
especial de amor para nós neste Natal.
Atualmente, em particular aqui em Mindanao, estamos todos trabalhando ao máximo para fazer o
possível para ajudar com roupas usadas e com todo tipo de solidariedade a nossa população, vítima
do terrível furacão que atingiu parte do nosso país. Algumas comunidades foram completamente
arrasadas ao solo pela chegada inesperada das águas das enchentes violentas e rápidas, que em
algumas regiões chegaram a nove metros e com uma velocidade tal que pegou muitos de surpresa e
por isso não puderam fazer nada sendo por isso arrastados e afogados. Até hoje ainda não comemos
peixe por causa dos muitíssimos cadáveres perdidos nos nossos mares, ainda na espera de serem
recuperados.
Que o Senhor lhe recompense com mil bênçãos pela sua caridade, gentileza, generosidade e
bondade. Vocês e a sua obra dentro da e para a Igreja já são uma parte importante dos nossos
sentimentos e das nossas orações.
Na nossa primeira carta eu falava da esperança de conseguir traduzir Who prays is saved em
cebuano para a nossa gente que se sente mais à vontade em rezar no dialeto local. Para vocês não é
um problema se traduzirmos, não é? Mas não temos certeza de que este projeto possa ser realizado,
pois no momento não temos ninguém disposto a financiar a sua publicação. De qualquer modo
colocamos tudo nas mãos amorosas de Deus.
Que Deus abençoe o senhor, os seus familiares e os seus colaboradores de 30Days, gentil senador
Andreotti. Mais uma vez obrigada por tudo o que vocês fizeram por nós. Com relação ao nosso
sino, um amigo engenheiro nos garantiu que é possível mandar fabricar um de discreta qualidade
para o nosso mosteiro aqui nas Filipinas. Manteremos o senhor informado sobre este caso.
Todas as bênçãos do Senhor e da nossa Bem-Aventurada Nossa Senhora do Carmo.
Em nome da reverenda madre e da comunidade,
irmã Mary Therese, OCD

CANADÁ
MISSIONÁRIAS DE CRISTO REI
30Dias para as nossas irmãs no Benim e na Costa do Marfim
Montreal, Quebec, 10 de janeiro de 2012
Senhor diretor,
com estas poucas linhas desejamos agradecer-lhe sinceramente pela sua fidelidade em nos enviar a
bela revista 30Dias na Igreja e no mundo que nos coloca a par da difusão, dos compromissos e da
atualidade da Igreja universal no mundo.
Somos uma congregação exclusivamente missionária, que atua em vários países ao lado dos mais
pobres, portanto o senhor pode entender o quanto nos interessa a sua revista. Gostaríamos que as
nossas irmãs que estão no Benim e na Costa do Marfim pudessem se beneficiar das notícias da sua
belíssima publicação. Seria possível, gentilmente, enviar a revista também para elas, assim como
nós recebemos todos os meses? Se a resposta for positiva, enviaremos o endereço postal das nossas
missões.
Aproveitamos a ocasião para desejar-lhe um ano de felicidade e de paz. Que o Senhor sempre o
guie. Mais uma vez obrigada pelo seu gesto de gratuidade.
Em união na oração,

a superiora geral irmã Claudette Morin, MCR

BRASIL
ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII
Que o Senhor abençoe o seu trabalho “na Igreja e no mundo”
Ponta Grossa, Paraná, 11 de janeiro de 2012
Prezada redação de 30Dias,
há muitos anos a nossa missão vem recebendo 30Dias, na edição portuguesa e, junto com a minha
comunidade religiosa, exprimo o meu grande agradecimento.
Eu, particularmente, moro no Brasil há trinta e sete anos e trabalho com a comunidade religiosa
Piamartina na acolhida e formação humana, cristã e profissional de crianças, adolescentes e jovens
carentes provenientes das classes mais baixas, órfãos e com situações familiares complicadas,
muitas vezes trágicas.
Enquanto agradeço pela revista, que recebemos regularmente, gostaria de solicitar-lhes a
atualização do nosso endereço.
Muito obrigado pela sua gentil atenção.
Com os melhores votos de boa continuação no novo ano há pouco iniciado, saúdo cordialmente
pedindo ao Senhor bênçãos pelo seu trabalho “na Igreja e no mundo”.
Com grande estima,
padre Livio Bosetti

UGANDA
COMBONIANAS DO LACOR HOSPITAL
Who prays is saved é uma verdadeira bênção para os doentes
Gulu, 16 de janeiro de 2012
Prezado senador Andreotti,
com esta carta gostaria de informar-lhe que recebi cinquenta exemplares dos livrinho Who prays is
saved, que considero uma imensa dádiva.
Não sei descrever a grande alegria pela oportunidade de dar felicidade aos doentes do nosso
hospital, que muitas vezes pedem revistas, jornais, livrinhos de assuntos religiosos para preencher o
tempo que não passa nunca.
Muitos deles são pessoas cultas, cristãos convictos que sabem atrair, convencer, transmitir o
verdadeiro significado da oração. Eu também considero Who prays is saved uma verdadeira bênção,
vinda a nós pela sua caridade. Queira apreciar o meu sincero e devido agradecimento, que na
realidade é bem pouco, mas lhe prometo a minha oração e a dos beneficiados.
Com sincero afeto e muito reconhecimento, renovo a minha sincera e devida gratidão e os votos de
um feliz 2012.
Irmã Romilde Spinato
P.S. Estava esquecendo de agradecer-lhe pela belíssima revista 30Giorni em italiano e em inglês
que chega pontualmente. Que o Senhor lhe recompense!

ANGOLA
DOMINICANAS DO MOSTEIRO MÃE DE DEUS
Obrigada por Quem reza se salva que distribuímos aos pobres
Kuito, 16 de janeiro de 2012
Muito estimado no Senhor
Senhor Giulio Andreotti
Queira receber a nossa cordial saudação no Senhor, desejando-lhe saúde e boa disposição, junto a
todos os seus colaboradores e famílias, esperando que o ano novo de 2012, tenha lhe trazido alegria
e bênção de Deus Nosso Senhor.
A nossa comunidade pela graça de Deus nosso Pai Providente começou o ano novo com entusiasmo
renovado, confiando na Sua misericórdia, pelos dias vindouros. Passamos os dias de Natal com
muita alegria comunitária, pela presença do Deus Conosco. Pedimos-lhe que nos dê a graça da
fidelidade e o permanecer sempre no seu Amor.
O motivo desta é apenas dizer o nosso muito obrigado pelo bom acolhimento do nosso pedido dos
panfletos Quem reza se salva, os quais nos chegaram na quantidade de 84 exemplares, tendo já
distribuído por todos os pobres do nosso bairro, e da paróquia de São José.
Agradecemos o vosso empenho e trabalho por propagar a doutrina da nossa fé de uma maneira
muito acessível a toda a gente simples do povo de Deus; rezamos para que não vos falte nunca
fortaleza e amor na dedicação de tão bela missão na vinha do Senhor que é a Santa Igreja.
Garanto-lhe a lembrança constante na nossa oração.
Sempre unidos pela oração,
irmã Maria Reis do Espírito Santo

BRASIL
DIOCESE DE AMPARO
Desejo que 30Dias receba sempre as graças de Deus
Amparo, São Paulo, 20 de janeiro de 2012
Senhor diretor Andreotti, desejo-lhe muita Paz.
Tem sido motivo de muita alegria receber com muita pontualidade a revista 30Giorni nella Chiesa e
nel mondo, pois assim tenho tido a oportunidade de acompanhar mais de perto a caminhada de
nossa Igreja, em várias partes do mundo.
Desejo que esse meio de comunicação tenha sempre as graças de Deus para continuar realizando a
vontade do Senhor no campo da Evangelização, ajudando os irmãos a seguirem os caminhos
apontados por Deus.
Agora, como emérito, pediram-me que assumisse o compromisso de acompanhar a Pastoral da
Saúde no Regional Sul I, e para mim foi muito bom, a fim de poder continuar ajudando naquilo que
ainda é possível, apesar da idade.
Desejo-lhe que tenha tido um Feliz Natal, e que o ano de 2012 seja um ano de prosperidade.
Mons. Francisco José Zugliani, bispo emérito de Amparo

FRANÇA
ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade, é uma esplêndida dádiva
Eyres-Moncube, 20 de janeiro de 2012
Caro senhor,
um grande agradecimento pelos dois pacotes cada um com um bom número de exemplares da
meditação A humanidade de Cristo é a nossa felicidade.
É uma esplêndida dádiva que poderemos, por sua vez, doar a sacerdotes e leigos que nos estão
próximos.
Garantimos-lhe a nossa oração agradecida.
Abadessa irmã Françoise Marie

MÉXICO
MOSTEIRO VISITACIÓN DE SANTA MARÍA
Obrigada por 30Días
Guadalajara, Jalisco, 22 de janeiro de 2012
Estimadíssimo senador Giulio Andreotti e colaboradores de 30Días, saudamos com muita
cordialidade todos vocês desejando-lhes paz e alegria em Cristo, nosso Sumo Bem.
Por meio desta, desejamos agradecer-lhes pela caridade de enviar-nos gratuitamente a revista e os
suplementos que chegam pontualmente. Por meio do seu esplêndido trabalho profissional e cristão
vocês difundem o Evangelho de Cristo que ilumina surpreendentemente o mundo e o homem de
hoje e torna-nos mais conscientes da nossa condição de ser sal e luz do mundo.
Nesta novena pela celebração de São Francisco de Sales, nosso santo fundador e padroeiro dos
jornalistas, enviamos-lhes as nossas felicitações e, na nossa vocação contemplativa, oramos por
vocês de modo particular, para que cresçam no zelo pela glória de Deus e a salvação das almas.
Pedimos-lhes para que rezem pela paz e a justiça no nosso país.
Muito fraternalmente em nome da superiora.
Reverenda María Esther Vallejo

ITÁLIA
CARMELITAS DESCALÇAS DO MOSTEIRO DE SÃO SILVESTRE
Garantimos a nossa oração para o padre Giacomo Tantardini
Pescara, 22 de janeiro de 2012
Prezado senador,
agradecemos muito pela revista 30Giorni que recebemos pontualmente todos os meses. Achamos a
revista muito cativante e interessante em muitos aspectos.

Agradecemos-lhe também pelo livrinho que recebemos como suplemento, A humanidade de Cristo
é a nossa felicidade, meditação de padre Giacomo Tantardini para o qual garantimos a nossa oração
para que o Senhor lhe conceda a cura completa da sua doença.
Enfim, tomamos a liberdade de solicitar-lhe como brinde o CD dos Cantos da Tradição porque nós
não o recebemos.
Recordando-lhe nas nossas orações, agradecemos-lhe de coração por todo o bem que nos quer.
Irmã Maria Geltrude dell’Immacolata, OCD
Pescara, 3 de fevereiro de 2012
Prezado senador,
agradecemos-lhe de coração por nos enviar, com tanta solicitude, o livrinho junto com o CD Os
cantos da Tradição. Isto será útil para melhorar cada vez mais os nossos louvores a Deus, segundo
as orientações da Igreja.
Esteja certo de que o senhor estará sempre presente na nossa oração cotidiana, para que o Senhor
lhe permita trabalhar ainda por muito tempo na Sua vinha e para o bem de tantos mosteiros.
Com gratidão, colocamos as nossas mais sinceras saudações.
Irmã Maria Geltrude dell’Immacolata, OCD

CHILE
SEMINÁRIO METROPOLITANO
“Não podes seguir Cristo se ele mesmo não te atrai”
Concepción, 23 de janeiro de 2012
Queridos amigos de 30Dias,
ao cumprimentar-lhes gostaria de agradecer-lhes pelo envio gratuito da revista ao longo deste ano
que está para terminar. Graças às leituras espirituais e aos claros artigos presentes na revista, pude
conhecer o cristianismo fiel à Tradição da Igreja. Durante estes anos de formação no seminário,
pude experimentar as palavras de Santo Ambrósio: “Não podes seguir Cristo, se ele mesmo não te
atrai / non potes sequi Christum, nisi ipse te attrahat”.
Agradeço-lhes pela generosidade e memória do Senhor no mundo. Rezo ao Senhor por vocês e pelo
padre Giacomo no qual Cristo resplende e nos permite reconhecê-lo em quem se deixou irradiar
pela sua beleza.
Em Cristo e Virgem Maria,
Jorge Inaldi Heredia Lagos, seminarista
P.S. Caros amigos, gostaria de pedir-lhes um grande favor: o de enviar-me, se possível, alguns
exemplares de Quien reza se salva, para doar-lhes a um grupo de jovens que se preparam para a
Crisma e com os quais farei um retiro (se for possível 70 exemplares). Aguardo uma resposta.

COLÔMBIA
DIOCESE DE SINCELEJO
Solicito a meditação de padre Giacomo Tantardini sobre a Santa Páscoa

Sincelejo, 24 de janeiro de 2012
Estimado senhor Andreotti,
uma cordial saudação pelo Ano Novo no espírito de Natal, espírito de paz, de esperança e da
salvação humana.
Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando eu era estudante no Colégio Pio Latino em
Roma. Além disso, fui convidado algumas vezes ao Congresso da Democracia Cristã que ali se
realizava. Foi uma importante oportunidade para estabelecer relações com essa ótica “carismática”
própria do seu tempo, por ser presença incisiva no mundo político em favor do bem comum.
Creio que à experiência da Democracia Cristã tenha faltado o fato de extrair lições e inspirar-se em
novo modelos de participação cristã para poder pesar no mundo das realidade “temporais”.
Recebo regularmente a revista 30Días e sigo o seu pensamento, assimilo os pontos de vista e logo
passo a outros para que possam ter proveito. Espero recebê-la sempre.
Recentemente chegou-me o número 6 de 2011, através do qual fiquei sabendo de uma meditação de
padre Giacomo Tantardini sobre a Santa Páscoa. Gostaria de saber como posso obtê-la, já que vi
comentários muito positivos e, de resto, conheço o autor há muito tempo.
Peço desculpas por dirigir-me ao senhor para este pedido, mas quis aproveitar a ocasião para
cumprimentá-lo pessoalmente.
Que o senhor vos abençoe a todos,
Nel Beltrán Santamaria, bispo de Sincelejo

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Alegria pelo presente Qui prie sauve son âme
Bangui, 27 de janeiro de 2012
Prezado senhor Andreotti,
recebi há pouco cinquenta exemplares de Qui prie sauve son âme e gostaria de poder exprimir a
alegria que senti ao receber este presente, que chegou até nós e foi muito mais apreciado pela
surpresa da prontidão da resposta favorável.
Obrigado, senador. Espero que o senhor possa sentir toda a alegria que eu senti e toda a que sentirão
os catequistas do território que me foi confiado quando, ao virem para a sessão de formação,
receberem em mãos este livrinho belo e útil. E que essa alegria possa acompanhar o senhor e os
seus colaboradores ao longo de todo o ano.
Aproveito a ocasião para agradecer-lhe também pela revista 30Jours que lemos sempre com
interesse, eu e meus coirmãos da comunidade, assim como os missionários de passagem.
Justamente hoje um coirmão mostrava-me um número de 30Jours de cinco anos atrás, que
certamente ficou perdido em alguma sede postal, e do qual elogiava um artigo.
Mais uma vez obrigado por todo o bem que faz a nós e a muitos outros como nós.
Que o Senhor o abençoe e eu rezo pelo senhor para que receba abundantes graças.
Padre Gianantonio Berti, MCCI

GRÉCIA

Gostaria de receber 30Dias no meu ermo no Monte Athos
Monte Athos, 30 de janeiro de 2012
Senhor Giulio Andreotti, diretor,
conheci a revista 30Dias (em inglês) por meio do arcebispado ortodoxo de Atenas, onde fui
hieromonge. Agora estou no Monte Athos, onde moro sozinho em um ermo, perto do mosteiro de
Karakalou. Poderia me informar sobre a possibilidade de receber 30Dias? Gostaria de ter a
assinatura em língua francesa, mas também sei ler em italiano.
Agradeço pelas informações. Garantindo-lhes a minha fraterna oração diante do ícone de Cristo
amigo nosso Salvador.
Com respeito, seja Ele a nossa alegria!
Padre Iakovos

NICARÁGUA
PARÓQUIA SANTA CRUZ
Quien reza si salva será de grande ajuda para os pobres
Casares, 6 de fevereiro de 2012
Caros amigos,
recebemos os 500 exemplares de Quien reza se salva, que vocês generosamente nos enviaram.
Chegaram em poucos dias. Agradeço-lhes imensamente. Serão de grande ajuda para os pobres da
nossa região, crianças e adultos, que não possuem meios econômicos. Rezamos por vocês e pela sua
obra. Recordem de nós diante do Senhor.
Padre Balbino Rodríguez Lorenzana

CROÁCIA
DIOCESE DE PORE E PULA
Rezamos para que os sacerdotes sejam segundo o Coração de Jesus
Pula, 8 de fevereiro de 2012
Prezadíssimo senhor Giulio Andreotti,
agradeço-lhe imensamente pela sua renomada revista 30Giorni que o senhor me envia, ultimamente
em italiano, que entendo melhor do que em alemão.
Sou um apreciador e leio esta revista rica de informações, artigos e estudos de teologia, história da
Igreja, e a pastoral de várias partes do mundo. Agradecido também, celebrei a santa missa pela cura
de padre Giacomo Tantardini, se for vontade do Senhor que o conserve ainda neste mundo.
Como eu atuei na obra pastoral na Europa, América Latina e na China como missionário fidei
donum, gostaria que o senhor me enviasse um exemplar em italiano do pequeno livro Quem reza se
salva, e dois exemplares em chinês. Estive na China por oito anos como padre espiritual em um
Seminário Redemptoris Mater para o povo chinês.

Fundei também em Pula um seminário semelhante que em quinze anos formou cinquenta e dois
padres e três diáconos. Um dos frutos do caminho neocatecumenal. Sinto-me muito feliz pelo fato
de que pouco tempo atrás foram fundados seminários semelhantes em Trieste e em Sarajevo.
Em Ístria, partimos do zero. No seminário menor de Pazin onde eu fui diretor espiritual havia
trezentos seminaristas: no final sobrou apenas um, que tinha como único companheiro o cão de
guarda.
Rezamos por estes e por todos os seminaristas e padres no mundo, para que sejam padres santos
segundo o Coração de Jesus.
Que Deus abençoe o senhor e o seus colaboradores na obra de evangelização em todo o mundo.
Com obséquio, a minha bênção.
Antonio Bogetic, bispo emérito de Pore e Pula

ITÁLIA
PASSIONISTAS DO MOSTEIRO DE TINELLA
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade
Costiglione d’Asti, 11 de fevereiro de 2012
Estimadíssimo senador Andreotti,
ad multos annos!... Com esses votos-oração que se atualizam no decorrer dos dias para o senhor e
seus brilhantes colaboradores, enquanto agradecemos pela revista 30Giorni, sentimo-nos na
obrigação de exprimir-lhe nossos sentimentos que vão da profunda estima pela sábia e aguda
competência com a qual o senhor dirige a revista, à cordial e sincera admiração pela grandeza da
sua personalidade moral e espiritual que entrevemos e respiramos no editorial et in reliquis...
É uma verdadeira alegria ter entre as mãos uma revista tão importante: diagramação distinta,
repertório fotográfico belíssimo e artigos de alto conteúdo para a formação, informação, cultura e
estímulos suficientes para ampliar o conhecimento do mistério eclesial e do nosso pobre mundo que
é sempre sedento de Deus.
Um verdadeiro “órgão” agora que floresceu das notas gregorianas das quais nós usufruímos para a
liturgia eucarística e a das horas canônicas nas festividades e solenidades! Obrigada pela dádiva, e
obrigada, se ouso insistir ainda mais, por esta “preciosidade” para que tenha primazia também nas
paróquias.
Mas agora, eis o motivo desta missiva! Notificar ao reverendo padre Giacomo a nossa proximidade
espiritual nesta pausa de tão intensa participação à Paixão do Senhor, recordando as palavras de São
Paulo aos Filipenses: “A nós foi concedida a graça não apenas de crer em Jesus mas também de
sofrer por Jesus”.
Confiamo-lo à Virgem Mãe, para que o envolva no seu virginal e materno amor e o cure, para
continuar o seu precioso mistério-ministério sacerdotal e difundir, por meio do dom da palavra, o
conhecimento de Jesus!... Li com um gáudio inexprimível o suplemento do número 11 de 2011, a
meditação A humanidade de Cristo é a nossa felicidade.
Ousaria pedir alguns exemplares, se possível, para presentear e suscitar a atração de Jesus.
Obrigada! É muito lindo, belíssimo, extraordinário na exposição, é uma maravilhosa mística de
interioridade. Percebe-se um fascínio, uma certa unção que não se cansa de ler e reler. Parece que o
próprio autor esteja lendo aquelas expressões, tal é a luz e a doçura que infundem no coração.
Obrigada!
Que o senhor dê a padre Giacomo cada vez mais luz e unção espiritual com a saúde que é tão
importante. Que a Virgem Maria nos coloque no mistério e nos deixe no mistério para sermos
seduzidas.

Religiosas saudações e “ventos” de notas gregorianas...
irmã Maria Virginia Sivolella
Costiglione d’Asti, 19 de fevereiro de 2012
Ilustríssimo senador Giulio,
é com muita alegria e emoção que agradeço pelo “copioso e precioso” presente que chegou até nós
com tanta tempestividade em uma data solene para a nossa congregação: “comemoração da Paixão”
com santa missa e ofício próprio e, ainda mais, aniversário do meu batismo!...
A mais bela gratidão será marcada pela celebração de uma santa missa no dia 29 deste mês pelas
suas intenções e pela cura do reverendo padre Giacomo.
Distintas saudações como flores perfumadas!
Devotíssima,
irmã Maria Virginia Sivolella

BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DOS PRESBÍTEROS, CNBB-CNP
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade para a nossa comunidade
Betim, Minas Gerais, 1º de março de 2012
Ilustríssimo senhor Giulio Andreotti
Louvados sejam Jesus e Maria Santíssima!
Sou imensamente grato ao senhor pela delicadeza em enviar-me regularmente a revista 30Dias que
é muito apreciada pela comunidade.
Tenho um grande trabalho junto às famílias e por ocasião do tempo natalino, intensificamos o
trabalho, pois o tempo natalino é propício à Pastoral Familiar. Para este ano de 2012 gostaríamos de
usar como texto-base das nossas meditações sobre o Natal as reflexões do padre Giacomo
Tantardini, intitulado A humanidade de Cristo é a nossa felicidade publicado por 30Dias.
Estou me dirigindo ao senhor Giulio Andreotti para ver se há possibilidade de nos enviar 50
exemplares do livreto para o nosso trabalho deste ano, de 2012, pois tenho esperança que possa nos
atender neste nosso pedido.
Aguardando por uma resposta positiva, envio a minha bênção sacerdotal, extensiva a todos os
colaboradores de 30Dias.
Contem sempre com as minhas orações.
Atenciosamente,
padre Leutenberg Sousa Neto
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BRASIL
ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
30Giorni simplesmente fantástica
Pinhais, Paraná, 21 de novembro de 2011

Caros amigos, paz e prosperidade a todos.
Com grande alegria recebi de um amigo, padre Ramiro Pastore, dos Camilianos, um exemplar da
revista 30Giorni. Simplesmente fantástica. Sou professor da nossa arquidiocese de Curitiba e canto
em um coral de música italiana da nossa cidade, o Coral Itálico do Paraná. Gostaria de obter
indicações sobre como receber a sua revista e alguns suplementos de números atrasados: o CD de
cantos gregorianos, Quem reza se salva, o livro de padre Giacomo Tantardini: “O Filho por si
mesmo não pode fazer nada”.
Para mim e para meus estudantes certamente serão uma rica fonte de subsídios para o crescimento
do nosso conhecimento e da nossa fé.
Se for possível, gostaria de receber a edição italiana de 30Giorni, porque sou originário do Trentino
e falo bem a nossa língua.
Fraternalmente,
Luiz Antônio Lenzi
Pinhais, Paraná, 12 de dezembro de 2011
Saúde e paz a todos!
Neste final de semana recebi os CDs e as revistas que tinha solicitado. Só Deus pode dizer o quanto
fiquei feliz em receber esses tesouros. Muito obrigado!
Renovo o meu desejo de beneficiar de uma assinatura da sua revista30Giorni, em italiano, para
poder aproveitar um pouco da língua e da cultura italiana.
Deus os abençoe! Sempre!
Desejo a vocês uma Natividade do Senhor cheia de alegrias e sucessos. Feliz Natal e Feliz Ano
Novo.
Luiz Antônio Lenzi

BANGLADESH
IRMÃS MISSIONÁRIAS DA COREIA
Trabalho como missionária entre as pessoas deficientes
Borogurgola, 24 de novembro de 2011
Paz!
Estimado diretor Giulio Andreotti,
chamo-me irmã Noel M. J. Kim, MSK (Irmãs Missionárias da Coreia) e moro em Bangladesh.
Já há algum tempo trabalho aqui como missionária entre as pessoas deficientes.
Gostaria de receber a sua maravilhosa revista 30Days.
Conheci pela primeira vez na edição italiana junto da comunidade dos Padres do Pime, mas hoje a
leio na edição em inglês.
É de grande utilidade não apenas para melhorar o meu péssimo inglês, mas também para as outras
irmãs da comunidade e para o centro dos deficientes.
Espero confiante o prazer de receber uma sua resposta.
Com os melhores votos e as minhas orações,
irmã Noel Kim, MSK

CHINA
IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE NANNING
Da China
Nanning, 26 de novembro de 2011
Salve!
Recebi a revista 30Giorni que vocês me enviaram. Obrigado! Sou o pároco da igreja do Sagrado
Coração de Nanning.
Deus vos abençoe.
Padre Tan Jingtuan

CHADE
SEMINÁRIO MAIOR SAINT LUC DI BAKARA
30Jours é um instrumento de formação fundamental
N’Djamena, 23 de outubro de 2011
Senhor senador,
eu me chamo Benjamin Y. Bamani. Sou um estudante do terceiro ano de Teologia no seminário
maior Saint Luc de Bakara, nas proximidades da capital do Chade, N’Djamena. Descobri a sua bela
revista 30Jours quando entrei para o ano de Propedêutica no seminário maior Saint Mbaga Tuzindé
de Sarh (uma cidade do Chade meridional) graças ao arcebispo emérito de N’Djamena, dom
Charles Vandame, que foi meu diretor espiritual durante todos os anos de estudo de Filosofia. Gosto
muito da revista, que leio sempre com grande prazer. De fato, não tem apenas um formato muito
elegante que faz com que a leitura seja agradável, mas conta também com um conteúdo de grande
riqueza e uma grande variedade de temas tratados. Para mim tornou-se um instrumento de formação
fundamental, na medida em que me ajuda a ser aberto à Igreja e ao mundo, a compreender os
acontecimentos da Igreja fora da África, em particular no Oriente Médio e na China, e a conhecer
mais de perto personalidades que fazem a vida da Igreja.
Desde que descobri a revista não posso deixar de lê-la. Por isso, quando entrei na Faculdade de
Teologia, continuei a solicitar os vários exemplares a dom Charles que, diga-se de passagem, os
enviava de boa vontade. Mas agora, mais de 700 quilômetros no separam (atualmente é formador
no seminário maior de Sarh e eu estudante de Teologia em N’Djamena) e as dificuldades de
comunicação são tais que a revista demora meses para chegar. Por esse motivo, seguindo também o
conselho de dom Charles, permito-me escrever-lhe, solicitando a colocação do meu nome na lista
dos beneficiários de assinatura gratuita, pois não tenho a possibilidade econômica de adquiri-la.
Caso não seja possível, agradeço-lhe por ter participado na minha formação sacerdotal através da
revista.
Com meus mais sinceros votos de feliz ano novo, envio-lhe as minhas cordiais saudações.
Benjamin Y. Bamani

COSTA DO MARFIRM
ARQUIDIOCESE DE GAGNOA

As minhas orações para que 30Jours viva
Gagnoa, 27 de outubro de 2011
Senhor diretor,
recebi há pouco o material solicitado com a minha carta de 24 de agosto de 2011. Exprimo-lhe a
minha profunda gratidão e a de todo o clero da arquidiocese de Gagnoa.
Agradecendo pela sua generosidade, asseguro-lhe, senhor diretor, as minhas orações para
que 30Jours viva. Que possa o Senhor continuar a inspirar-lhe pelo bem da Igreja.
Dom Joseph Aké arcebispo de Gagnoa

CUBA
SANTUÁRIO DA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
A visita a Cuba do nosso caro papa Bento XVI
Santa Clara, 17 de novembro de 2011
Estimado senhor Andreotti,
dirijo-me ao senhor com profunda humildade e respeito. Sou um cubano que confia com todo o
coração em nosso Senhor Jesus Cristo e é a partir da fé e da caridade que lhe imploro de joelhos, e
não me envergonho, para que me envie, se for possível, um livro Quien reza se salva e, se não for
pedir demais, um CD de cantos gregorianos do qual pude ouvir apenas algumas faixas, e somente
uma vez, ouvindo a Rádio Católica Mundial. Creio que seja uma música que nos una e nos prepare
com maior disponibilidade interior a rezar.
Conto tudo isso porque faço parte de um pequeno grupo de fiéis da igreja del Buen Viaje, santuário
diocesano dedicado à Virgem Maria com o título de Virgen de la Caridad del Cobre. No próximo
ano festejaremos o jubileu da descoberta da Sua imagem, ocorrida 400 anos atrás, e também
teremos a anunciada visita do nosso caro papa Bento XVI. Que Deus permita tudo isso porque o
povo de Cuba precisa muito disso e ainda mais a nossa santa Madre Igreja.
Como o santuário está ligado ao episcopado, por acaso tive a oportunidade de ver no número 6 de
2011 as indicações sobre o livrete e o CD de música gregoriana nas numerosas cartas de
agradecimento que o senhor recebeu de várias partes do mundo.
Caso seja possível atender ao meu humilde pedido, usarei o mesmo método que apliquei outras
vezes, por exemplo, quando recebi do mosteiro de Santa Rita de Cássia um precioso rosário, como
agradecimento, enviei a eles um dólar. Logo depois, responderam-me agradecendo pela minha
doação.
Não vou mais incomodá-lo. Ofereço-lhe as minhas orações. Se for possível enviar os meus pedidos,
farei-lhes uma pequena doação. Se não for possível, não importa. Continuaremos unidos em Jesus
Cristo. Que Deus lhe ajude sempre e lhe acompanhe neste trabalho tão bonito, e também
acompanhe sempre os seus colaboradores.
Na paz de Jesus e Maria,
Gerardo Paz Vergara

CROÁCIA
CLARISSAS DO MOSTEIRO DE SVETE KLARE

Confiamos as suas intenções ao coração de Deus, principalmente para o padre Giacomo
Tantardini
Požega, 30 de novembro de 2011
Gentil senhor Giulio Andreotti,
somos as clarissas de uma pequena comunidade de Požega, na Croácia, e escrevemos-lhe mais uma
vez para exprimir a nossa gratidão por tudo o que senhor faz pela Igreja e pelas monjas de clausura
graças à revista 30Days.
Agradecemos-lhe muitíssimo por nunca ter deixado de enviar-nos a sua maravilhosa revista!
Graças à sua bondade ficamos sabendo dos acontecimentos mais importantes da Igreja e de tal
modo podemos realmente sentirmo-nos unidas a todo o mundo e a rezar com maior fervor.
Confiamos as suas intenções ao coração de Deus, principalmente para o padre Giacomo Tantardini.
Neste ano jubilar de santa Clara, pedimos com as nossas orações abundantes bênçãos para o senhor
e para os seus colaboradores.
Desejamos-lhe um santo Natal!
Agradecidas,
as suas clarissas

ESTADOS UNIDOS
CARMELITAS DO MOSTEIRO DE CRISTO REY
Para nós tudo é útil para colocarmos na oração a Jesus Sacramento
San Francisco, Califórnia, 30 de novembro de 2011
Seja louvado Jesus Cristo!
Estimado senhor diretor,
escrevo apenas algumas linhas para cumprimentá-lo e agradecer-lhe profundamente pelo envio da
revista 30Giorni em inglês e ultimamente também em espanhol ao nosso mosteiro. Que Deus o
recompense!
Deste modo, todas nós podemos aproveitar o conteúdo da revista, pois algumas sabem melhor
inglês e outras espanhol. Ao mesmo tempo, desejo dar meus parabéns ao senhor e aos seus
colaboradores pela publicação dessa revista tão católica que nos informa sobre os eventos mais
importantes do mundo. Para nós tudo é útil para colocarmos na oração a Jesus Sacramento para que
Ele, ao qual “todo poder foi dado no céu e na terra”, venha em auxílio com a sua misericórdia às
muitas necessidades da Igreja e da humanidade.
Aproveito para enviar nossos votos de Feliz Natal para o senhor, a sua família e os seus
colaboradores. E como o senhor é uma alma de oração, peço-lhe para que me ajude a agradecer a
Deus pelos meus 50 anos de profissão religiosa como carmelita descalça neste mosteiro de Cristo
Rei, aniversário que celebrei em 15 de outubro deste ano, solenidade da nossa santa Madre Teresa
de Jesus. Envio-lhe um santinho de recordação dessa data.
Garantindo-lhe a nossa recordação diante do tabernáculo, saúdo-lhe confiando-o aos Corações de
Jesus, Maria e José.
A prioresa, madre Rosa María del Carmelo, OCD

MOÇAMBIQUE
MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA
30Dias: amor pela Igreja e pelo Papa
Cuamba, 1º de dezembro de 2011
Senhor senador Andreotti,
peço licença para lhe dizer que seria uma alegria poder receber a graciosa oferta da
revista 30Diasem português, que aqui é a língua oficial; assim eu daria a ler também a outras
pessoas.
Aqui somos nesta missão (Cuamba-Mitucué) uma comunidade de quatro missionários da Consolata
nesta vasta diocese de Niassa, Lichinga, que compreendem 132.000 quilômetros quadrados.
Daqui a capital Maputo são 2.000 quilômetros e 700 quilômetros até ao mar. Assistimos 165
comunidades ajudados pelos animadores.
Noutros países onde trabalhei, enviado pelos superiores, familiarizei-me com a edição italiana
de 30Giorni, uma das melhores revistas que li.
Senhor senador Andreotti, há muitos anos tenho acompanhado a sua brilhante carreira política e
hoje não quero ofender a sua modéstia, mas permita-me que lhe diga que se encontra muita gente
feliz de o ver e ler e de o senhor “estar conosco” na revista, vivo, entusiasta, experiente,
comunicativo com uma juventude “che non tramonta mai”.
É inegável que 30Dias é uma revista atualizada, de aparato brilhante, exuberante da arte, que vai ao
essencial com artigos bem escolhidos, ideias claras, “lettura scorrevole e piacevole”, amor à Igreja,
ao Papa, memórias preciosas. Uma revista de valores...
Queira aceitar a minha estima, a minha oração e os melhores votos de um Santo Natal!
Muito seu gratíssimo,
Pe. José Salgueiro da Costa

SRI LANKA
MOSTEIRO DAS CLARISSAS COLETINAS
30Days é um tesouro espiritual
Ragama, 3 de dezembro de 2011
Prezado senhor Andreotti e colaboradores,
a paz e a graça do Menino Jesus estejam convosco!
Recebam o nosso sentido e caloroso agradecimento pelo envio da revista 30Days. É um tesouro
espiritual.
Ficamos muito gratas pelas motivações e as informações que recebemos através da revista.
A madre abadessa e a comunidade unem-se para desejar-lhes um santo e feliz Natal.
Vocês serão lembrados de modo particular na noite de Natal, ao fazermos a vigília diante do
Santíssimo Sacramento.
Tenham a certeza das nossas orações para um êxito sempre melhor do serviço pela difusão da boa
nova do Evangelho para todos os cantos da terra.
Ao festejar o Natal de Nosso Senhor, Rei da Paz, que Deus vos abençoe com abundantes alegrias
cada vez mais numerosas nos meses que estão por vir. Desejamos que possam tê-Lo sempre
próximo cuidando de vocês com o seu afetuoso amor e guiando-os o ano inteiro.
Feliz Natal e um santo Ano Novo.

Com a certeza das nossas orações,
irmã Jeanne Marie e comunidade

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Esperamos e lemos sempre com interesse 30Giorni
Bangui, 3 de dezembro de 2011
Caríssimo senador Andreotti,
recebo 30Giorni nestes dias de proximidade do Natal enquanto escrevo cartões de felicitações para
amigos e benfeitores. Entre estes certamente está o senhor com seus colaboradores de 30Giorni. É
com sincera gratidão que eu e meus coirmãos, que esperamos e lemos sempre com interesse a sua
revista, enviamos as nossas felicitações de agradecimento.
Obrigado senhor senador: possa Jesus trazer-lhe no novo ano muitos dons de vida e de paz.
Agora peço-lhe um grande favor. O senhor poderia fazer-nos a doação de 50 livros Qui prie sauve
son âme? Até hoje trabalho como missionário “de escritório” em Bangui, mas no ano que vem, aos
75 anos, voltarei a trabalhar como missionário nos vilarejos de Boganagone e gostaria de me
dedicar muito à formação de catequistas, porque já há muitos meses estou sem sacerdote. Seria
realmente um belíssimo presente se o senhor pudesse me enviar os livros. Temos vinte e quatro
vilarejos, mas virá conosco também um auxiliar de catequista.
Muito obrigado e votos de muitas felicidades.
Padre Gianantonio Berti, MCCJ

ROMÊNIA
BENEDITINAS DO MOSTEIRO MATER UNITATIS
Queremos agradecer-lhes de coração pela revista que chega pontualmente e que tanto nos
agrada
Piatra Neamt, 3 de dezembro de 2011
Estimadíssima redação da revista 30Giorni,
somos as monjas beneditinas romenas do mosteiro Mater Unitatis de Piatra Neamt. Queremos
agradecer-lhes de coração pela revista que chega pontualmente e que tanto nos agrada. A revista nos
mantém em contato com o mundo eclesial e com as outras realidades do nosso tempo. É uma ajuda
real e concreta na nossa vida claustral porque nos oferece muitos motivos para renovar o nosso
empenho de oração por todos os irmãos que lutam no mundo ou sofrem por várias causas e motivos.
Este é o nosso apostolado e o nosso modo de estar dentro do mundo, mesmo se não somos do
mundo, como diz Jesus.
Com os nossos melhores votos de um bom prosseguimento de Advento e de boas festas natalícias,
confiamo-vos ao Senhor nas nossas orações e pedimos-Lhe para que abençoe o vosso trabalho.
Beneditinas de Piatra Neamt

GABÃO
IRMÃS DE JESUS BOM PASTOR
30Jours alimenta a nossa fé
Libreville, 4 de dezembro de 2011
Senhor diretor de 30Jours,
sou irmã Sônia, da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, presente em Libreville para a
missão pastoral. Sou brasileira e trabalho na escola católica de Sainte-Marie.
Por isso, peço-lhes humildemente para que enviem-nos esta preciosa revista. Mas como não lhes
agradecer? Seria um pecado grave. Recebi na semana passada o número 7/8 de 2011. É um
momento de enriquecimento não só para mim, mas para todos nós da escola: de fato, faço
fotocópias e distribuo aos professores e a alguns alunos. A revista alimenta a nossa fé como fazem
muitas sementes em um jardim. Obrigada pelo presente de vocês. Graças à revista somos unidos na
Igreja universal e sabemos como alimentar a nossa fé com artigos realmente profundos, alguns dos
quais nos fazem redescobrir a vida dos pastores da Igreja, como o artigo sobre São Carlos
Borromeu. Que riqueza! Obrigada infinitamente!
Aproveitamos para desejar Boas Festas de Natal,
irmã Sônia, SIBP
Libreville, 5 de dezembro de 2011
Muito obrigada pela infinita paciência de nos mandarem os livros de oração: aqui os distribuo aos
alunos da escola Sainte-Marie, uma escola católica de Libreville, como fazia com os catequistas de
Lastourville. Todo o material para a evangelização está nas mãos do povo de Deus para rezarem e
ficarem mais comprometidos diante do Senhor.
Muito obrigada,
irmã Sônia, SIBP

COSTA DO MARFIRM
ARQUIDIOCESE DE GAGNOA
Reconhecimento pelo conforto que me foi dado pela meditação “Le Fils ne peut rien faire de
lui-même”
Gagnoa, 7 de dezembro de 2011
Uma saudação, senhor diretor de 30Jours dans l’Eglise et dans le monde. Recebi, através do nosso
arcebispo Dom Joseph Aké, a meditação de Páscoa de padre Giacomo Tantardini “Le Fils ne peut
rien faire de lui-même”. Depois de tê-la lido parece-me importante enviar-lhe esta nota de
reconhecimento pelo conforto que me foi dado por esta meditação.
Aprendi realmente uma grande lição de humildade. Mesmo sendo Deus, o Filho não se atribui as
obras que realizou, mas as atribui ao Pai. Assim, podemos dizer: não fazemos nada sozinhos, a não
ser o que o Filho realiza em nós e através de nós, para a nossa salvação, ao menos no que se refere
às boas obras que somos capazes de fazer.

Um outro ponto interessante é que somos felizes porque somos amados. Mais se é amado, mais se é
feliz. Entendi que é o amor de Deus que nos torna capaz de realizar grandes obras para Ele. É uma
meditação a ser lida e relida.
Padre Alain K. Kouadio

CUBA
Obrigado
San Cristóbal, 7 de dezembro de 2011
Caro diretor,
escrevo esta carta para exprimir ao senhor e à toda a redação da sua prestigiosa revista os meus
votos de Feliz Natal e Ano Novo.
Gostaria de agradecer-lhe pela revista que recebo mensalmente e que constitui a única relação com
o mundo em que vivemos. Obrigado.
Respeitosamente,
Gustavo del Rosario Fernández Carrillo

ITÁLIA
IRMÃS SACRAMENTINAS
Recebi da “Piccola Via” a soma de 1.500 euros para as jovens órfãs de Monkey Bay, no
Maláui
Bérgamo, 7 de dezembro de 2011
Caríssimos irmãos da “Piccola Via”,
gostaria de comunicar que no dia 5 de dezembro de 2011 recebi a soma de 1.500 euros para as
jovens órfãs de Monkey Bay, no Maláui. Este gesto de vocês tem sabor de grande amor para com os
que necessitam. Agradeço-lhes infinitamente e desejo a todos vocês um Feliz Natal e Ano Novo.
Com gratidão,
irmã Margherita Ravelli

ITÁLIA
BENEDITINAS DA ABADIA DE SÃO JOÃO BATISTA
Rezamos pelo padre Giacomo Tantardini pelo qual celebramos também a Eucaristia
Roma, 15 de dezembro de 2011
Caros amigos,
escrevo-lhes para pedir o pequeno livro de orações Quem reza se salva em inglês.

Os livros que vocês nos enviaram logo se “esgotaram”, no sentido que foram muito apreciados,
tanto que foram solicitados novos exemplares. Não pedimos um número exato de exemplares, mas
aqueles que vocês puderem nos enviar serão bem aceitos.
Gostaria de levar comigo estes exemplares no dia 9 de janeiro, quando partirei para o Quênia, onde
a nossa fundação vai adiante lentamente; de qualquer modo esta é uma obra nas mãos de Deus e da
Rainha dos Anjos a quem dedicamos a nova casa: com eles no comando tudo irá adiante sem
problemas. Nós acreditamos nisso!
Rezamos pelo padre Giacomo Tantardini, pelo qual celebramos também a Eucaristia. Que Jesus
conceda a ele aquilo que é bem para todos.
Agradecemos antecipadamente e aproveitamos a ocasião para enviar os nossos votos de serenas
festas natalinas em companhia dos anjos que encontramos cotidianamente nos nossos passos.
Madre Ildefonsa, OSB, e coirmãs

VIETNÃ
CARMELITAS DO MOSTEIRO DE CHÂU SÔN
Trazemos no silêncio as alegrias e os sofrimentos da Igreja e do mundo inteiro
Buôn Ma Thuôt, 15 de dezembro de 2011
Senhor diretor, caro irmão em Jesus Cristo,
antes de tudo cumprimentamos o senhor e seus colaboradores. Desejamos-lhes um Natal feliz, santo
e de paz e um feliz ano de 2012.
Somos uma pequena comunidade do Carmelo de Châu Sôn de Buôn Ma Thuôt. Não poderíamos
fazer a assinatura de uma revista de tão alta qualidade... mas o senhor as envia para nós
gratuitamente. Ficamos muito impressionadas pela sua generosidade. Agradecemos-lhe
infinitamente porque pensa em nós, contemplativas que queremos levar no silêncio o amor, as
alegrias e os sofrimentos da Igreja e do mundo inteiro.
Que o Menino Jesus o cubra de sabedoria e de amor.
Agradeço de coração em nome da pequena comunidade,
irmã Marie-Fatima, OC

BRASIL
MOSTEIRO BIZANTINO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ
Preservando e partilhando com simplicidade a espiritualidade bizantina
Votorantim, São Paulo, 15 de dezembro de 2011
Prezado Diretor,
30Dias é um presente de Deus para todos nós e contribui para formação de nossos religiosos e
religiosas. O nosso Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz constitui-se canonicamente como
Mosteiro Eparquial sob as bênçãos de nosso Arcebispo Greco-Melquita Católico para todo o Brasil,
sua Exa. Farès D. Maakaroun (membro da Conferência dos Bispos do Brasil) e em comunhão com
nosso Patriarcado Greco-Melquita Católico em Damasco (Síria).
As duas Comunidades Monásticas (masculina-feminina) florescem em vocações, preservando e
partilhando com simplicidade a espiritualidade bizantina sob amplo respiro (Oriente-Ocidente), mas

com um espírito missionário, estando inseridas nas várias áreas de missão. Nosso carisma não é
uma imposição proselitista, mas sim um dom da Trindade Santa no coração da Igreja Una, Santa e
Apostólica.
Tal fundação ainda caminha em “dores de parto” sob várias necessidades, mas com o auxílio do
povo de Deus resistimos e persistimos confiantes na pedra viva e cabeça que é Cristo. A Ele o poder
e a glória pelos séculos. Amém!
Orem por nós e por todas as nossas vocações. A vossa equipe e aos caros leitores nosso fraterno
abraço e preces. Unidos na Trindade Santa!
Rev. Arquimandrita Theodoro, F.M.C. Fundador

FILIPINAS
BENEDITINAS DO REI EUCARÍSTICO DO MOSTEIRO OUR LADY MOTHER OF DIVINE
PROVIDENCE
Rezamos pelo padre Giacomo, pela sua milagrosa cura
Calapan City, 15 de dezembro de 2011
Caro senador Andreotti,
saudações no Senhor!
A sua bela revista 30Days é muito agradável de ser lida porque, além dos ótimos artigos, também as
imagens ilustram de modo claro os acontecimentos e ajudam a refletir. Pessoalmente usei-a para
uma minha lectio divina.
Em nome da comunidade, exprimo gratidão pela fiel constância da remessa. Gostaria de lhe pedir o
favor, se possível, de nos enviar o CD com os cantos litúrgicos.
Também os nossos jovens estão interessados. Para mim, e também para os outros, que aprendem do
canto da liturgia, é um motivo a mais de entusiasmo para participar da nossa vida monástica, não
apenas para nós, mas também para os que vêm rezar conosco.
Muito obrigada antecipadamente.
Com os votos de um Santo Natal, de um feliz ano novo e feliz são Valentim.
Com o coração agradecido,
irmã Perpetua, OSB
PS. Rezamos pelo padre Giacomo, pela sua milagrosa cura. Oferecemos a santa missa na nossa
capela.

SÍRIA
EXARCADO PATRIARCAL ARMÊNIO CATÓLICO
O senhor conhece a grave crise que a Síria está atravessando
Damasco, 15 de dezembro de 2011
Senhor Andreotti,
com o aproximar-se do Natal, desejo ao senhor e a toda a redação de 30Giorni um Feliz Natal e
Feliz Ano de 2012.

Tomo a liberdade de enviar-lhe um artigo meu, em anexo, sobre a teologia do apostolado dos
leigos, e peço-lhe, se considerar oportuno, que seja publicado em sua renomada revista de fama
internacional e tão interessante. O senhor conhece a grave crise que está atravessando o Oriente
Médio e em particular a Síria. Há urgência de estimular o pensamento, a ação e a oração dos
cristãos do Oriente e do Ocidente e da comunidade internacional.
Um grande obrigado antecipadamente,
Dom Joseph Arnaoutian, bispo armênio-católico de Damasco
Damasco, 14 de janeiro de 2012
Senhor senador Giulio Andreotti,
por ocasião do seu feliz 93º aniversário, exprimo-lhe as minhas sinceras congratulações e os meus
cordiais votos de longa vida, felicidades e fecundo apostolado na publicação da sua tão benéfica
revista 30Giorni. Muitas felicidades e obrigado.
Dom Joseph Arnaoutian bispo armênio-católico de Damasco

ESPANHA
CARMELITAS DESCALÇAS DO MOSTEIRO DE SAN JOSÉ
A meditação “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta” é esplêndida!
Getxo, 15 de dezembro de 2011
Estimado senhor Andreotti,
obrigada. Recebemos a sua revista e nos sentimos parte de uma grande família ao compartilhar
tantas interessantes notícias com tantos irmãos e irmãs de todo mundo.
A meditação “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta” é esplêndida!
No último número de 30Días falava-se de um livrete e um CD de cantos gregorianos: o senhor
poderia nos enviar?
Obrigada pela sua generosidade, conte com as nossas orações para todos. De modo especial para o
padre Giacomo Tantardini.
Que o Menino que nasce em Belém lhe sorria nesta Natividade.
As carmelitas de Getxo

ARGENTINA
DIOCESE DE OBERÁ
Obrigado de um bispo
Oberá, 18 de dezembro de 2011
Caro diretor,
com a minha cordial saudação natalina, agradeço mais uma vez pelo envio de 30Días, que
mensalmente chega à cúria desta nova diocese de Oberá, na província de Misiones, Argentina.
Com a minha bênção pastoral,

Dom Damián Santiago Bitar, bispo de Oberá

SERRA LEOA
DIOCESE DE MAKENI
Os seminaristas aprendem os cantos da Tradição
Makeni, 18 de dezembro de 2011
Caro diretor,
a paz e a alegria de Menino Jesus que nascerá para nós, esteja com o senhor.
Nunca será demais agradecê-lo pela incomparável revista 30Days, tão rica em motivos de reflexão,
que vocês nos enviam regularmente. Algumas semanas atrás, fui visitar o seminário onde estudei,
em Regent, Freetown, e dei para os seminaristas lerem o número de 30Days que tinha o livrete com
o CD The chants of Tradition. Ficaram particularmente contentes os jovens do coral que logo
começaram a aprender os cantos. Coloco em anexo a foto de três deles enquanto fazem os ensaios.
Em nome deles, envio-lhe por e-mail uma carta de agradecimento na qual solicitam poder receber
no futuro a revista 30Days.
Deus abençoe todo o serviço que vocês levam à humanidade.
Em Cristo,
padre Henry Magbity

CHINA
DIOCESE DE DATONG
Os meus agradecimentos pelo envio de 30Days
Datong, 20 de dezembro de 2011
Caro senhor Giulio Andreotti,
o Natal está às portas e antes de tudo envio as minhas felicitações ao senhor e aos seus amigos
de 30Days: que Jesus Menino doe ao senhor e aos seus amigos a riqueza de graças, e leve a sua paz
e a sua alegria a vocês todos.
Aproveito para agradecer ao senhor e à redação pelo envio de 30Days à diocese de Datong. Para
nós 30Days é uma revista de grande importância, porque traz muitas notícias sobre a Igreja católica
no mundo e faz que se conheça a sua história. Faço questão de dizer mais uma vez “Muito
obrigado!”.
Feliz Natal e feliz ano novo!
Devotamente,
padre Paul Liu

BRASIL
DIOCESE DE RUY BARBOSA
Muito obrigado pelo envio regular da revista

Ruy Barbosa, Bahia, 28 de dezembro de 2011
Caros Irmãos e Irmãs da revista 30Dias na Igreja e no Mundo, muito obrigado pelo envio regular da
revista.
Exprimo os meus votos, de coração. Nasceu em Belém, Jesus, o Salvador.
A celebração do Natal do Senhor renova a nossa esperança e nos compromete com os empobrecidos
e necessitados, com a defesa e a promoção da vida.
Acolhemos com alegria Aquele que dá o alento da graça e da vida nova, que todos os corações
anseiam! Queremos ser sinais dele em nossas famílias e comunidades.
Um Santo Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos, também para todos que lhes são confiados.
Um abraço fraterno, em Cristo sempre,
Dom André De Witte, Bispo de Ruy Barbosa

FRANÇA
BENEDITINAS DO MOSTEIRO DE CRAON
30Jours alarga a nossa oração a toda a Igreja
Craon, 6 de janeiro de 2012
Senhor diretor,
O período de felicitações é um momento favorável para agradecer-lhe pelo envio regular da sua
revista 30Jours com os vários suplementos. Recebemos a revista sempre com alegria porque
expande a nossa oração a toda a Igreja.
Por tudo isso, o Senhor lhe abençoe com os seus colaboradores sob o olhar da sua doce Mãe.
Em nome da madre Priora,
irmã Marie-Hélène, OSB
Com a nossa oração para o padre Giacomo Tantardini.

ITÁLIA
ADORADORAS SERVAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Apreciamos muito a meditação sobre o Natal: A humanidade de Cristo é a nossa felicidade
Bolonha, 6 de janeiro de 2012
Reverendo padre Giacomo Tantardini,
somos uma pequena comunidade claustral, dedicada à adoração eucarística solene perpétua pela
Igreja, e em particular pelos sacerdotes.
Lemos com muito prazer as suas meditações que, às vezes, 30Giorni nos oferece. Foi
particularmente apreciada a meditação sobre o Natal, feita pelo senhor em Fidenza, dia 20 de
dezembro de 2006, e que agora foi publicada.
Realmente A humanidade de Cristo é a nossa felicidade. Realmente o “Natal é Paraíso”.
Permitimo-nos acrescentar: realmente a Eucaristia é Paraíso.

Nós que passamos muitas horas do dia e da noite diante daquela Hóstia: Natal que continua, Páscoa
que constantemente se atualiza, sem dúvida devemos dizer que ali está o Paraíso; mesmo se agora
só podemos encontrar Jesus na fé, mas que nos dá a certeza absoluta da Sua Presença.
Obrigada a vocês sacerdotes, que nos doam a Eucaristia!
Unidas a todos os irmãos e irmãs de 30Giorni estamos rezando para que o senhor possa se curar
logo e bem, certas de que para o bom Deus “nada é impossível”.
Interpomos a intercessão da nossa madre fundadora Maria Costanza Zauli, da qual nos permitimos
enviar-lhe de presente dois livros esperando que sejam apreciados.
Sempre em comunhão em Cristo,
devotíssimas adoradoras servas do Santíssimo Sacramento

FRANÇA
ABADIA BENEDITINA OLIVETANA NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
Obrigada pela bela meditação sobre o Natal de padre Giacomo Tantardini
Eyres-Moncube, 7 de janeiro de 2012
Senhor diretor,
obrigada pelo envio da sua revista 30Jours, é um belo reflexo da vida da Igreja que vem nos
encontrar no nosso convento.
Obrigada em particular pela bela meditação sobre o Natal de padre Giacomo Tantardini. Gostaria de
mostrar a outros este texto maravilhoso e propô-lo às pessoas que nos visitam na abadia. Posso
pedir-lhe que nos envie, se possível, outros exemplares?
Com todo o meu reconhecimento,
a prioresa, irmã Françoise-Marie
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CHILE
COMUNIDADE MISSIONÁRIA SAN MARTÍN DE PORRES
Quien reza se salva é muito útil para a evangelização
Ovalle, 19 de outubro de 2011
Senhor diretor,
amado no Senhor Jesus,
desejo que a presente o encontre em boa saúde, assim como todos seus colaboradores em uma tão
nobre missão de publicar uma revista católica tão importante.
Gostaria de agradecer-lhe pela gentileza de enviar-nos mensalmente 30Días, que nos informa sobre
a vida da Igreja e sobre muitos outros assuntos.
No próximo mês de novembro teremos as primeiras comunhões em vários lugarejos e gostaríamos
de solicitar à sua generosidade para que nos enviasse trinta exemplares de Quien reza se salva que

daríamos como presente, pois trata-se de um livro completo e muito útil para a evangelização.
Que o Senhor lhe faça sentir a sua ternura e a imensa alegria de pertencer-lhe cada dia mais.
Uma saudação fraterna e a minha eterna gratidão,
padre Pedro Galvez Rojo
Ovalle, 23 de novembro de 2011
Caro irmão no Senhor,
recebemos os exemplares de Quien reza se salva, e os distribuímos durante as primeiras comunhões
do Domingo de Cristo Rei, outros serão distribuídos na Festa da Imaculada.
O Senhor que não se deixa superar em generosidade recompensará a sua.
Fazemos votos de um santo Advento na espera da grande festa do Natal.
Uma saudação fraterna e a minha eterna gratidão,
padre Pedro Galvez Rojo
Ovalle, 24 de novembro de 2011
Senhor diretor,
estimado em Jesus Bom Pastor.
Em um exemplar da revista 30Días havia como suplemento um livrinho mais um CD de cantos
gregorianos, uma maravilha. Iubilate Deo. Abusando da sua generosidade gostaria muito de pedirlhe a doação de cinco exemplares para dá-los de presente a outras missões que demonstraram muito
interesse em tê-los.
Podemos apenas garantir que nas nossas orações iremos considerar as suas intenções e as de seus
colaboradores.
Uma saudação fraterna,
padre Pedro Galvez Rojo

PANAMÁ
VISITANDINAS DO MOSTEIRO DA VISITACIÓN DE SANTA MARIA
Quinhentos exemplares de Quien reza se salva
Las Cumbres, 26 de outubro de 2011
Viva Jesus!
Caríssimo senhor Giulio Andreotti e colaboradores de 30Dias, estamos extremamente agradecidas
pelo apostolado da “boa imprensa” que vocês realizam distribuindo este “alimento” da formação e
da informação, graças ao qual ficamos ao corrente das coisas belas e grandiosas e de grandes
heroísmos por parte dos nossos irmãos católicos do mundo todo. Muito obrigada.
Rezamos para que o nosso santo fundador Francisco de Sales possa ajudá-los.
Na semana passada recebemos a visita de um amigo sacerdote que trabalha na mesma paróquia em
que trabalhava o mártir padre Héctor Gallego. Contou-nos do seu trabalho e nós também
falamos das nossas atividades. Falamos da Jornada Vocacional e contamos que distribuímos Quien
reza se salva. Ele mostrou grande interesse e pediu-nos como poderia fazer para receber quinhentos
exemplares. Por isso nos oferecemos para escrever-lhes e fazer-lhes este pedido em nome do padre
Arselio Castro, da paróquia San Pedro Apóstol, de Santa Fé de Veraguas. Podem enviar ao nosso

endereço.
Estamos muito agradecidas a vocês por esta grande caridade para com as missões do Panamá.
Deus seja abençoado.
Irmã Margarita María García, V.S.M.
Las Cumbres, 30 de novembro de 2011
Viva Jesus!
Caríssimo senhor Andreotti e colaboradores de 30Dias, agradecemos-lhes pelos livros Quien reza
se salva que chegaram ontem. Já comunicamos ao reverendo padre Arselio para que venha buscálos. Muito obrigada, continuaremos a rezar pelo seu apostolado.
Deus seja abençoado.
Irmã Margarita María García, V.S.M.

ANGOLA
DOMINICANAS DO MOSTEIRO MÃE DE DEUS
Também valoramos imenso Quem reza se salva
Kuito, 26 de outubro de 2011
Senhor Giulio Andreotti,
muito estimado irmão em Cristo Nosso Senhor,
receba as nossas cordiais e fraternas saudações, com votos de saúde e paz no Senhor. Que o mesmo
Senhor, com os dons do Seu Espírito oriente sempre os seus trabalhos para a Sua glória e edificação
da Igreja.
Muito agradecemos a riqueza e profundidade das informações, da Igreja nossa Mãe que nos
chega através da revista 30Dias. Também valoramos imenso o panfleto da doutrina cristã Quem
reza se salva que nos têm enviado.
Temos oferecido a muitos irmãos que frequentam a nossa casa, na maioria deles jovens catequistas.
Por isso, vimos por esta, se possível for, pedir que nos mandem por favor uns 200 exemplares.
Desejamos oferecer a todos, nas festas de Natal, porque há tempos atrás muitos nos vêm pedindo.
Além disso, temos um encontro ao mês com meninas que dizem querer ser irmãs. Mas são
adolescentes, e embora já saibam bem as verdades da nossa fé, estamos seguindo a ordem do
panfleto, e, de maneira especial, o modo como explica o sexto mandamento e a confissão
sacramental. Mas, infelizmente não temos mais nenhum, acabaram-se.
Agradecemos a vossa obra de valiosa colaboração na Igreja, para a expansão do Reino de Deus,
propagando a doutrina cristã. Obrigada.
Deus Nosso Senhor abençoe sempre todos os vossos trabalhos, e vos dê alegria na vossa doação.
Sempre unidos com a oração com Jesus e Maria nossa Mãe,
irmã Maria Reis do Espírito Santo, O.P.

ESTADOS UNIDOS
PARÓQUIA SAINT FRANCIS DE SALES
Um obrigado de Nova York

Nova York, 3 de novembro de 2011
Prezados senhores,
atualmente recebemos a sua maravilhosa revista na paróquia, mas com um único problema, que é
em italiano. A nossa paróquia, antes da minha chegada, era guiada por sacerdotes que faziam parte
de uma congregação italiana, os Padres de Dom Orione. Recentemente fui nomeado pároco e sou
um sacerdote diocesano. Eu já recebia 30Days na minha paróquia anterior e por isso conheço
perfeitamente a ótima qualidade da sua revista. Peço-lhes gentilmente que continuem a enviá-la,
mas em inglês. Sou reverendo Philip Kelly e a paróquia é a Saint Francis de Sales em Nova York.
Obrigado pela atenção e pelo seu ótimo trabalho no campo da mídia católica.
Fraternalmente,
padre Philip J. Kelly

QUÊNIA
CONVENTO DOS FRADES CAPUCHINHOS
Um colégio capuchinho que hospeda estudantes de cinco nações africanas
Nairóbi, 10 de novembro de 2011
Prezado senador Giulio Andreotti,
eu já tinha lhe escrito pedindo um exemplar de 30Dias em inglês, pois estamos em um colégio que
hospeda 50 estudantes provenientes de cinco nações (Quênia, Uganda, Zâmbia, Maláui e Tanzânia).
Peço-lhe esta caridade: no convento não há nem uma revista. Seria possível receber um exemplar
em língua italiana? Agradeço-lhe, tendo a certeza que serei satisfeito. Rezaremos pelo senhor e
pelos seus colaboradores.
Padre Giorgio Picchi

TANZÂNIA
IRMÃS MISSIONÁRIAS DA CONSOLATA
Who prays is saved: tão bonito, tão útil, tão precioso
Iringa, 10 de novembro de 2011
Prezadíssimo diretor,
dirijo-me ao senhor com muita alegria para agradecer-lhe pelos livrinhos Who prays is saved. Tão
bonitos, tão úteis, tão preciosos. Espero poder receber também a revista 30Giorni. Que o Senhor o
abençoe e o recompense por este grande dom.
Digo-lhe “obrigada” com a oração para o senhor e para seus colaboradores.
Votos de um feliz Natal e sereno Ano Novo.
Irmã Magda Boscolo

PERU

DIOCESE DE HUÁNUCO
Lendo 30Giorni sinto-me em comunhão com a Santa Mãe Igreja
Huánuco, 11 de novembro de 2011
Estimado diretor,
cumprimento-lhe em nome do Senhor Jesus Cristo agradecendo pelo número 7/8 de 2011 da
revista 30Giorni que acabamos de receber.
Lendo o conteúdo, a minha fé aumenta e sinto-me em comunhão com a Santa Mãe Igreja cuja base
de partida é a presença viva de Cristo que a edifica pessoalmente.
O senhor Jesus continue a conceder-lhe boa saúde e abençoe o trabalho que vocês realizam
com 30Giorni.
Saudações,
monsenhor Jaime Rodríguez Salazar, M.C.C.I.,bispo de Huánuco

BRASIL
CARMELO CRISTO REDENTOR
Tantas pessoas se beneficiaram e continuam se beneficiando com o livrinho Quem reza se
salva
São José, Santa Catarina, 13 de novembro de 2011
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Muito estimado senhor Giulio Andreotti,
recebemos mensalmente a tão bem elaborada revista 30Dias, pela qual agradecemos muitíssimo,
pois o seu conteúdo tão substancioso e fiel à voz da Igreja se faz uma luz neste mundo tão carente
da Verdade.
Também já recebemos outros de seus excelentes trabalhos como o livrinho Quem reza se salva,
através do qual tantas pessoas se beneficiaram e continuam se beneficiando. São pessoas de todas as
idades, inclusive jovens que não abandonam Jesus. Assim pedimos, se for possível, que nos enviem
mais exemplares, pois muitas outras pessoas gostariam de se beneficiar deste instrumento tão
prático e profundo, que tanto ajuda no relacionamento com nosso bom Deus.
Rezamos por todos os que formam esta equipe de verdadeiros evangelizadores dentro de nossa
amada Igreja especialmente rezamos por suas intenções.
Deus em sua infinita bondade e liberalidade os cumule com suas boas graças.
Agradecidas,
as monjas carmelitas
São José, Santa Catarina, 9 de dezembro de 2011
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Estimado senhor diretor e demais componentes desta equipe, que sempre nos presenteiam com tão
rico material para o crescimento da Igreja e a difusão do Reinado de Cristo nas almas. Agradecemos
sinceramente a atenção e a presteza com que nos atenderam ao solicitarmos exemplares do precioso
livro Quem reza se salva.
Pedimos que Deus em sua infinita bondade continue os abençoando e santificando.

A todos e a cada um, a certeza de nossa oração.
Um Feliz e Santo Natal a todos.
No Senhor,
as monjas carmelitas

BENIM
PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO
O pequeno livro Qui prie sauve son âme é muito importante
Porto Novo, 14 de novembro 2011
Senhor diretor,
inicialmente gostaríamos de repetir o nosso agradecimento e o de todos os paroquianos
(catecúmenos, catequistas e participantes às várias missas) pelo serviço, tão importante, que o
pequeno livro Qui prie sauve son âme faz e continua a fazer para o conhecimento das orações e para
as celebrações comunitárias.
Com a presente, pedimos-lhe que nos ajude a reforçar estes resultados concedendo-nos,
principalmente para os novos catecúmenos e os novos paroquianos, cerca de 2 mil exemplares do
livrinho em língua francesa.
Na esperança de que o nosso pedido encontre uma acolhida favorável, agradecemos-lhe
antecipadamente.
o pároco, padre Paul Akplogan

ISRAEL
CARMELITAS DO MOSTEIRO DE MONTE CARMELO
A nossa oração principalmente para padre Giacomo
Haifa, 15 de novembro de 2011
Caríssimos,
depois da sua generosa oferta gostaríamos de enviar-lhes um pequeno sinal de reconhecimento,
além da nossa oração, principalmente para padre Giacomo. Pensamos muito nele nestes últimos
meses, confiando-o ao Senhor. Nos perguntávamos: como estará? Ultimamente vimos o insistente
pedido de oração na sua revista, portanto vamos adiante!
O Senhor é sempre imperscrutável nas suas vias e a nós resta apenas a humilde confiança no Seu
amor.
Obrigada por todo o bem que vocês fazem. A sua revista é realmente bela e é motivo de alegria à
nossa decana (93 anos) que viveu muitos anos em Roma. Há todo um passado que lhe satisfaz
“reler”, sempre inclinada ao futuro, o terreno e o da vida eterna.
Fraternalmente no Senhor, rezamos por vocês.
Irmã Maria Giuseppina di Santa Teresa, OCD (em nome da prioresa)

ÍNDIA
COMUNIDADE NAVJEEVAN
Fundamos uma casa para abrigar crianças positivas ao HIV/Aids
Ujjain, Madhya Pradesh, 20 de novembro de 2011
Caríssimo diretor Giulio Andreotti,
fazemos votos de um feliz Natal!
Como vai? Espero bem. Sou irmã Rose Thomas Koolipurackal, irmã carmelitana.
Gostaria de agradecer-lhe de todo coração pela 30Giorni. Graças a esta revista recebo notícias e
artigos religiosos. É realmente um presente. Como mudei de endereço, de Bhopal fui transferida
para Ujjain, gostaria, se possível, de receber a revista no meu novo endereço.
Trabalhei como enfermeira por 22 anos no Hospital Casilino de Roma e por três anos no Hospital
San Giovanni. Em 2006 voltei definitivamente à Índia. Aqui na diocese de Ujjain fundamos uma
casa para crianças positivas ao HIV/Aids. Eu sou a responsável e trabalho com outras duas irmãs.
Todas as crianças são órfãs, seus pais morreram de Aids; atualmente temos treze: oito meninos e
cinco meninas que estão abrigadas em uma outra estrutura. O espaço é pequeno, por isso está sendo
construída uma nova casa que poderá receber quarenta crianças (vinte meninos e vinte meninas).
Porém a construção ainda está na metade porque o dinheiro das contribuições acabou. O governo
indiano não ajuda, ao contrário, aumenta os preços. Para terminar as obras serviria o equivalente a
35 mil euros. Além disso, as crianças que abrigamos têm uma idade que varia de três a quatorze
anos e para irem à escola devem caminhar três quilômetros a pé, portanto serviria também um
micro ônibus que custaria cerca de oito mil euros.
Quando voltei de Roma a minha vontade era de trabalhar com os pobres e abandonados. O Senhor
confiou-me este apostolado. Aqui na Índia a nossa missão é fazer qualquer coisa para os pobres, e
para as crianças abandonadas da sociedade. Caso nos ajude com qualquer quantia, a recompensa lhe
será dada pelo Senhor Jesus: nós podemos rezar pelo senhor, pela sua família, e por todas as suas
intenções. Peço-lhe humildemente que aceite os nossos pedidos.
Avise-nos se devemos fazer alguma coisa e se é preciso de uma carta do bispo.
Que o Senhor o abençoe. Em união na oração,
irmã Rose Thomas Koolipurackal

UGANDA
COMBONI SISTER LACOR HOSPITAL
Permito-me pedir novamente os livrinhos Quem reza se salva em inglês, tão solicitados e
desejados principalmente pelos doentes
Gulu, 21 de novembro de 2011
Estimado senador Giulio Andreotti,
as solenidades natalinas que rapidamente se aproximam, fazem-me antecipar ao senhor e à redação
os meus mais fervorosos votos de felicitações. Esperemos que a paz de Cristo, Príncipe da Paz,
estenda-se por todo lado, nos nossos corações, nas famílias e em toda as nações do mundo.
Aproveito a ocasião para exprimir-lhe a minha sincera gratidão e necessário obrigada pela
maravilhosa revista 30Dias, que recebo regularmente em italiano e inglês, graças à sua
generosidade, muitíssimo apreciada também pelas irmãs da comunidade.
Permito-me pedir humildemente mais uma vez os livrinhos Quem reza se salva em inglês, tão

solicitados e desejados principalmente pelos doentes do nosso hospital, convencida de que com este
livrinho, tanto no hospital quanto na volta em família, poderão conhecer melhor Cristo presente
para dirigir-se a ele como ensina a Igreja.
Agradeço antecipadamente e conte com a nossa, e minha, pobre oração! Renovo o meu sincero e
necessário obrigada ao senhor e aos colaboradores, e os votos de que Jesus Salvador os abençoe e
os acompanhe por todo o ano 2012 e sempre.
Em Cristo,
irmã Romilde Spinato e irmãs

N. 11 – 2011
ARGENTINA
Rezo por vocês: não posso me empenhar de outro modo
Florencio Varela, 30 de agosto de 2011
Com toda minha estima,
à Associação Piccola Via onlus.
Sou pai de uma freira que vive em um mosteiro de clarissas. Tenho 76 anos e minha filha quase 45,
dos quais 25 de clausura. Gosto muito dos monumentos e das obras de arte da Igreja no mundo e
sou grande apreciador do trabalho da revista 30Giorni. Mas não tenho condições financeiras para a
assinatura. Peço a caridade de poder recebê-la grátis. Rezo pela missão que vocês levam adiante e
não posso me empenhar de outro modo. Se não for pedir demais, gostaria muito de receber também
gratuitamente 20 exemplares de Quien reza se salva para dá-los a pessoas que têm necessidades.
Fico imensamente agradecido.
Máximo Lezcano

FILIPINAS
CARMELO THE HEARTS OF JESUS AND MARY
Trezentos exemplares de Who prays is saved
Malaybalay City, 28 de setembro de 2011
Caro diretor Giulio Andreotti,
seja louvado Jesus Cristo!
Agradecemos-lhe muitíssimo pela generosidade e gentileza demonstrada pelo senhor ao nos enviar,
todos os meses, um exemplar gratuito da revista 30Days. Pelo bom trabalho que faz, Deus o
recompense com a abundância de todas as graças e bênçãos necessárias para levar adiante a sua
missão.
Permito-me humildemente pedir-lhe ao menos 300 exemplares do pequeno livro Who prays is
saved. Seriam distribuídos aos presentes por ocasião do meu vigésimo quinto aniversário da
profissão solene, dia 6 de dezembro de 2011.
Nós rezamos incessantemente pelo senhor e pela sua família, pela redação e por todos os
colaboradores. Que a graça de Deus esteja sempre convosco. Muito confiante em uma sua resposta
positiva, devotamente sua em Jesus, Maria e José,

irmã Mary Catherine, OCD

NIGÉRIA
ABADIA BENEDITINA DE SANTA ESCOLÁSTICA
Imensa gratidão pelo CD de cantos gregorianos
Umuoji (Anambra), 5 de outubro de 2011
Caro diretor Giulio Andreotti,
gostaríamos de manifestar-lhe a nossa imensa gratidão pelo CD de cantos gregorianos que nos
foram enviados e também pelos exemplares da revista 30Days in the Church and in the world que
recebemos pontualmente. Deus onipotente os recompense pela sua generosidade e pela importante
obra de evangelização que vocês realizam com esta revista.
Sinceramente sua em Cristo,
abadessa, madre Margaret Mary Ngobidi, OSB

NICARÁGUA
IRMÃS DE NOSSA SENHORA DO REFÚGIO NO MONTE CALVÁRIO DO CONVENTO
SANTA VIRGÍNIA
Um obrigada da Nicarágua
San Jorge, 8 de outubro de 2011
A paz e a alegria de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco!
Agradecemos-lhes de coração pelo generoso gesto de ter enviado as revistas para nós irmãs e para o
nosso pároco Sérgio.
Fazemos votos e pedimos a Deus que esta revista possa chegar por todos os lugares e continuar a
fazer o bem. Para nós que estamos longe coloca-nos pertinho da Igreja de Roma e faz-nos sentir
unidas a todos os irmãos na fé e na oração.
Continuem a fazer tanto bem!
Obrigada!
Irmãs de Nossa Senhora do Refúgio no Monte Calvário

FILIPINAS
CARMELO SAINT JOHN OF THE CROSS
Em 2012 festejaremos os 50 anos de fundação do nosso Carmelo
Ozamiz City, 10 de outubro de 2011
Gentil senador,
sejam louvados Jesus e Maria, e bênçãos para o senhor e seus familiares!

Mais uma vez, agradeço infinitamente pela edição inglesa de 30Days que vocês nos enviam há
vários anos.
Dessa vez queremos pedir-lhes o pequeno livro de orações Who prays is saved. No próximo ano,
dia 3 de outubro de 2012, agradecendo o Senhor, festejaremos os 50 anos de fundação do nosso
carmelo.
Achamos que o livrinho de vocês seria o “brinde” perfeito para os que virão aqui por ocasião dos
festejos. Ozamiz, na província de Misamis Ocidental, onde se encontra o nosso carmelo, foi por
muito tempo terra de missão: muitos aqui professavam o “aglipayan”, a religião criada por um bispo
durante a revolução filipina contra os espanhóis. Ozamiz foi por muitos anos terra de evangelização
dos nossos missionários. O nosso carmelo foi fundado em 1962, do carmelo de Bacolod na
província de Negros Ocidental, por iniciativa do bispo Patrick Cronin.
Pretendemos convidar os bispos reunidos no Dopim – diocese de Dipolog, Ozamiz, Pagadian,
Iligan, Marawi – e por isso auspiciamos que no dia 3 de outubro de 2012 tenhamos aqui conosco
uma grande participação. Seria demais solicitar-lhes para a nossa festa 2 mil exemplares de Who
prays is saved? Pretendemos também, se possível, traduzir o livrinho de orações em cebuano, pois
entre nossa gente muitos não falam inglês.
Construímos a nossa capela e o nosso mosteiro ano após ano, pouco a pouco, dependendo dos
meios disponíveis. E fizemos tudo isso utilizando um material considerado mais durável, mas
também o menos caro no mercado: o amianto. Infelizmente, cerca de 45 anos depois, muitas de nós
começaram a ficar doentes e os médicos disseram que talvez fosse devido ao amianto usado para as
obras; mas não tínhamos meios para reconstruir a nossa casa. Então nós “bombardeamos” o Céu
com as nossas orações, pedindo ao Senhor para que nos ajudasse a reconstruir a Casa de Sua Mãe,
Nossa Senhora do Carmelo. Dois anos atrás, um membro de uma família de construtores, depois de
ter visto a nossa casa, decidiu reconstruir o nosso dormitório, e depois o refeitório, a cozinha, a
biblioteca e a sala comum. No início éramos 26, mas dia 10 de agosto uma das nossas irmãs deixounos, depois do falecimento da madre fundadora já em 2004. Além disso, neste momento a madre
priora está lutando contra o câncer e está fazendo quimioterapia em Manila. Ainda devem ser
reconstruídas e reformadas algumas partes do mosteiro e a capela, mas os ambientes principais já
estão reformados com ótimos materiais em condições de resistir aos cupins, uma verdadeira praga
para as estruturas de madeira da nossa casa.
Podemos pedir-lhe um outro favor, gentil senador? Precisamos de um sino adequado para chamar a
nossa comunidade à oração e para tocar o Angelus, além de chamar as pessoas à missa. Gostaríamos
de pedir-lhe o favor de nos ajudar a encontrar para o nosso mosteiro um sino, talvez graças a
alguma das sociedades que fazem publicidade em 30Days? Na nossa pobreza não temos inibição
para pedir estes favores, porque vemos o seu grande amor pelo Senhor e Sua Mãe, e tudo o que
vocês fazem pelos mosteiros, conventos e as pessoas consagradas ao Senhor. E rendemos louvores e
graças a Deus por tudo o que vocês fazem pela Igreja.
Agradecemos-lhes profundamente por tudo o que vocês poderão fazer para nos ajudar, dirigindo o
nosso olhar ao Senhor para que seja ele mesmo o nosso melhor “obrigado”.
Garantindo a nossa devota oração pelo senhor e pelos seus caros, pelos colaboradores de 30Days,
temos o senhor conosco no nosso afeto e nas nossas orações.
Em Jesus e Maria,
as irmãs do Carmelo de Ozamiz. Em nome da reverenda madre e da comunidade, irmã Mary
Therese, OCD

ARGENTINA
SEMINÁRIO DIOCESANO SAN JOSÉ DA DIOCESE DE SANTO TOMÉ
Los cantos de la Tradición para os seminaristas

Santo Tomé, 13 de outubro de 2011
Senhor diretor,
sou o reitor do seminário diocesano San José da diocese de Santo Tomé, na República Argentina.
Recebi, junto com a revista, o suplemento Los cantos de la Tradición. Considero uma publicação de
grande riqueza pelo conteúdo que contribui para manter viva a nossa Tradição. Agradeço-lhe
porque ao ouvir o CD vieram-me recordações dos meus anos de seminário.
Escrevo-lhe para obter informações sobre a disponibilidade do suplemento e o custo. E para saber
se é possível adquiri-lo diretamente aqui, na Argentina. Gostaria de dar um disco para cada um dos
dez seminaristas da nossa diocese. Assim que for possível, o senhor me mande o preço do
suplemento para então eu decidir sobre a compra para os nossos jovens.
Cordiais saudações,
padre Juan Carlos Fernández-Benítez

MÉXICO
FRADES MÍNIMOS DO CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Quinhentos exemplares de Quien reza se salva para a festa de Nossa Senhora de Guadalupe
Saltillo (Coahuila), 16 de outubro de 2011
Estimadíssimo senador Giulio Andreotti
é com imensa gratidão que quero agradecer-lhe pessoalmente pela revista 30Giorni que há alguns
meses chega à nossa missão mexicana, onde, como frades da Ordem dos Mínimos, testemunhamos
o carisma da caridade, da conversão e da reconciliação do nosso fundador, São Francisco de Paula,
colocando-nos ao serviço dos mais pobres e necessitados do lugar.
Graças à sua generosidade e de toda a redação, estamos recebendo gratuitamente este precioso
instrumento de informação que é de vital importância para nós, religiosos, pois nos mantém em
comunhão com todas a Igreja e com o mundo atual, e é uma fonte segura de atualização.
Gostaria de apresentar à sua sensibilidade religiosa o meu desejo de dispor de 500 livrinhos Quien
reza se salva para oferecê-los às famílias por ocasião da minha próxima visita em preparação à festa
de Nossa Senhora de Guadalupe, que acontece dia 12 de dezembro.
Considero uma publicação particularmente útil para minha gente, que na maior parte é humilde e
simples, porque contém tudo aquilo que é verdadeiramente necessário saber e utilizar para viver
uma vida cristã autêntica e profunda.
Agradecendo-lhe antecipadamente pela grande dádiva que tenho certeza de receber, asseguro-lhe as
orações da minha comunidade religiosa e de toda minha gente.
Com gratidão e estima, em Cristo,
padre Omar Javier Solís Rosales, OM, superior da comunidade dos frades mínimos

SUÍÇA
MOSTEIRO DA PAIXÃO DE CRISTO
30Tage mantém-nos unidas ao coração da nossa realidade católica
Jakobsbad, 18 de outubro de 2011

Estimado senador Giulio Andreotti,
aqui no mosteiro das Capuchinhas da Paixão de Cristo recebemos há muito tempo a sua
revista 30Tage, muito bem feita e interessante.
Mantém-nos unidas ao coração da nossa realidade católica e oferece-nos uma ampla visão sobre o
pensamento da nossa Igreja.
Gostaríamos de agradecer-lhe por esta sua gentileza: cada vez traz também a nós um pouco de
alegria por toda a Igreja.
Garantindo que a nossa comunidade recorda nas orações o seu trabalho e o de seus colaboradores e
jornalistas, envio com gratidão as minhas mais sinceras saudações.
Madre superiora Ir. Mirjam Huber e comunidade

CUBA
Quien reza se salva para as crianças e os camponeses cubanos
Havana, 19 de outubro de 2011
Senhor Giulio Andreotti,
ilustre irmão em Cristo, paz e saúde!
Chegou às nossas mãos o número 4/5 da sua revista 30Días e compartilhamos plenamente os
critérios e as preocupações: a sua revista é uma profunda e maravilhosa catequese.
Somos missionários camponeses católicos, fazemos parte de um ramo da Congregação da Missão
de São Vicente de Paulo e de Santa Luísa de Marillac e trabalhamos em comunidades isoladas e
rurais, na nossa amada Cuba. Tomamos conta também de algumas crianças tetraplégicas e de suas
famílias, anunciando a Palavra de Deus e partilhando com eles tudo o que podemos. Vimos na sua
revista o livrinho de orações Quien reza se salva e escrevemos-lhe para pedir alguns exemplares, já
que os nossos camponeses gostam muito de rezar. Seria-nos muito útil também alguns catecismos
simples e alguns terços.
Quem sabe se há alguma pessoa generosa que queira ajudar essas crianças. Acreditamos firmemente
na comunhão dos santos. Junto aos nossos pedidos e aos nossos agradecimentos, garantimos-lhe as
nossas simples e humildes orações.
Que Jesus, Maria e José o guardem e o abençoem.
Seu em Cristo,
Sergio León Mendiboure

ARGENTINA
EPISCOPADO DE NEUQUÉN
Aprecio 30Giorni e agradeço-lhes de coração
Neuquén, 21 de outubro de 2011
Prezado diretor,
sou monsenhor Virginio Domingo Bressanelli, SCI, bispo de Neuquén, na Patagônia, Argentina.
Todos os meses recebo a revista 30Giorni, que aprecio e agradeço de coração porque me permite ter

em mãos temas de atualidade e de aprofundamento cristão, além do amplo horizonte teológico,
espiritual, histórico e cultural mostrados por muitos artigos.
Recebo esta revista em italiano. Gostaria muito de recebê-la em espanhol, como quando eu era
bispo da diocese de Comodoro Rivadavia. Recebê-la em espanhol será de proveito para outras
pessoas que poderão assim, ler com maior facilidade e melhor compreensão.
Agradeço-lhes e saúdo cordialmente, garantindo-lhes uma viva lembrança na oração.
Em Cristo e Maria,
monsenhor Virginio D. Bressanelli, bispo de Neuquén

IRLANDA
CARMELO SAINT JOSEPH
Obrigada pela maravilhosa reportagem sobre a Turquia
Dublim, 24 de outubro de 2011
A paz de Cristo!
Caro senhor Andreotti,
todos os meses recebemos com gratidão 30Days e gostamos muito dos artigos e das lindas imagens.
Gostaríamos de agradecer-lhe de modo particular pelo número 6 de 2011. A entrevista com o
cardeal Wuerl sobre os meios de evangelização na sua diocese de Washington, nos Estados Unidos,
e os artigos sobre a história dos católicos afro-americanos e sobre o desenvolvimento da Igreja
latino-americana eram excepcionais, assim como o perfil sobre o padre Jules Lebreton que estava
muito bem escrito. Mas foi a maravilhosa reportagem sobre a Turquia que levou a nossa priora a
encorajar-me para que lhe escrevesse. Para mim foi uma alegria ver uma foto da igreja de Santo
Antônio de Pádua, onde fui batizada em 7 de março de 1926 pelo padre René Alexandre, CM, pois
eu tinha nascido na então Constantinopla em janeiro daquele ano.
Anos depois, entrei para o carmelo na Inglaterra, passei quarenta anos em um convento galês,
depois outros vinte anos em um convento perto de Johannesburg, na África do Sul, e agora estou
aqui em Dublim.
Gostaria muito de poder receber uma cópia daquela foto da igreja de Santo Antônio publicada
em 30Days e também outras fotos, sempre da mesma igreja, caso vocês tenham.
Com meus sentidos agradecimentos pela sua gentileza em doar 30Days a tanta gente e com os votos
de divinas bênçãos , sua em Cristo,
ir. Anne

PERU
SEMINÁRIO NUESTRA SEÑORA DE QUILCA
30Giorni ajuda os seminaristas a amar a Igreja
Camaná, 26 de outubro de 2011
Senhor diretor,
receba uma cordial saudação por parte dos padres formadores e dos seminaristas do seminário
Nuestra Señora de Quilca de Camaná, com a esperança que Deus lhe proteja na realização das suas
atividades cotidianas.

Escrevo-lhe para exprimir o meu mais profundo agradecimento pelo envio mensal da
revista 30Giorni, que é de grande ajuda e é um instrumento de informação para os jovens que se
formam no nosso seminário e também para nós sacerdotes que vivemos aqui com eles.
Cada exemplar da revista 30Giorni é um impulso à unidade e universalidade da Igreja, que promove
nos nossos seminaristas o apego a esta e um seu conhecimento mais profundo, ensinando a amá-la
com um afeto sempre maior.
Agradecendo-lhe pelo seu apoio e a sua atenção, cumprimento-lhe, garantindo-lhe que temos
grande consideração pelo senhor e o recordamos sempre nas nossas orações e na santa missa
cotidiana que celebramos aqui, no nosso seminário. Que Deus continue a abençoá-lo e doe
abundantes bênçãos a todos os que trabalham com o senhor.
Vice-reitor, padre Percy Saavedra Ramírez
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MÉXICO
ADORADORAS PERPÉTUAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
La Paz, Baixa Califórnia do Sul, México
Ficamos entusiasmadas por retomar o canto gregoriano, principalmente nas solenidades
La Paz, 4 de agosto de 2011
Estimado senhor diretor,
seja louvado o Santíssimo Sacramento!
Receba uma afetuosa saudação dessas longínquas terras da Baixa Califórnia do Sul, onde
recebemos mensalmente a sua bela revista 30Dias, graças à qual podemos saber das notícias mais
variadas da Igreja e do mundo. Por isso agradecemos ao senhor e a todos os que trabalham na
redação.
Queremos agradecer-lhe também pelo livro “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, e pelo
CD com os cantos gregorianos, que nos deu entusiasmo para retomar o canto gregoriano
principalmente nas solenidades.
Somos uma comunidade de 21 irmãs; no ano passado voltaram à Casa do Pai a fundadora da
comunidade, a reverenda madre María Angélica e irmã María de San José, de modo que, a 46 anos
da fundação, na comunidade permanece apenas uma das fundadoras.
Despedimo-nos garantindo as nossas orações e parabenizando-o pela revista,
a madre superiora Luísa Beltrán C.

MALÁUI
IRMÃS SACRAMENTINAS DE NTCHEU
Ntcheu, Maláui
Pedimos uma contribuição para construir um abrigo para jovens órfãs ou pobres
Ntcheu, 22 de agosto de 2011
Caríssimo senhor Andreotti,

quando estava na Itália por um breve período, tive a sorte de encontrar e ler a sua belíssima
revista 30Giorni e de apreciar os seus conteúdos.
Quanto precisaríamos, nós que residimos em terra de missão, onde as notícias nunca chegam na
perspectiva real, poder conhecer as chaves de leitura do que acontece no mundo e saber o que
acontece de belo também no mundo da Igreja!
É por isso que me permito dirigir-me ao senhor para poder receber também na minha comunidade
um exemplar da sua revista, que considero um importante meio não só de informação mas também
de formação!
Além disso, gostaria de fazer-lhe um outro pedido: na nossa missão dedicamo-nos à educação, com
a certeza de que oferecer instrução e educação seja o meio melhor para ajudar um país a crescer
rumo a um progresso lento mas respeitador da dignidade do homem. Queremos construir ao lado da
nossa escola do grande bairro de Nsumbi (na diocese de Mangochi) um abrigo para uma centenas
de jovens órfãs ou muito pobres, para assim dar-lhes a possibilidade de frequentar regularmente a
escola e dedicar algum tempo ao estudo, o que raramente é possível em seus vilarejos.
Estamos nos empenhando na construção de um abrigo para poder hospedá-las todo o ano, seriam
dormitórios e uma cozinha com refeitório, para que encontrem um ambiente essencial para uma
vida digna e serena.
Na África, tudo está ficando cada vez mais difícil, ainda mais nestes tempos em que parece que as
injustiças sobre os mais fracos se multiplicam, a ponto de que o nosso projeto encontra a todo
momento sempre novos obstáculos! Apenas a certeza da necessidade dessa obra em favor das
mulheres da África nos dá coragem para não desistir mesmo se as despesas se multiplicam além dos
orçamentos previstos.
Pedimos, se possível, uma contribuição para levar adiante pelo menos no essencial este trabalho
grande que ainda devemos realizar.
Para qualquer informação, podemos nos manter em contato por meio do correio eletrônico neste
endereço: sistersntcheu@africa-online.net.
Desde já agradecemos-lhes o que conseguirem realizar por nós e contem com a nossa recordação
diante do Santíssimo Sacramento na nossa adoração cotidiana.
Com muita estima e reconhecimento,
irmã Ornella Sala e as irmãs sacramentinas de Ntcheu

PORTUGAL
FRATERNIDADE DOS IRMÃOZINHOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Beja, Portugal
Somos uma fraternidade franciscana que vive no sul de Portugal
Beja, 7 de setembro de 2011
Paz e bem!
Pelas mãos de um amigo chegou-me uma revista 30Dias, a qual li e reli várias vezes. Confesso que
gostei imenso da vossa revista, pois dá uma visão da vida da Igreja no mundo muito completa.
Parabéns pela vossa revista. Louvado seja Deus pela vossa Obra de Evangelização.
Somos uma Fraternidade Franciscana que vive no sul de Portugal numa das Diocese mais pobres do
nosso país, a Diocese de Beja.
Gostaríamos muito de receber a vossa revista, que nos seria muito útil para a nossa missão e para a
formação dos jovens irmãos da nossa comunidade, mas não temos meios económicos para isso.
A nossa comunidade dedica-se essencialmente à Evangelização em terras do Alentejo.

Gostaríamos muito de receber um exemplar para cada Irmão do livrinho Quem reza se salva, mas
fica um pouco caro para a nossa comunidade que é formada por oito jovens consagrados que na
pobreza e na alegria anunciam o Evangelho da paz e do bem!
Despeço-me deixando a certeza da nossa oração por toda a equipa de redacção desta revista que é
um instrumento valioso para a igreja.
Abraço fraterno,
ir. Ricardo Borges
Beja, 19 de setembro de 2011
Paz e Bem!
Queremos agradecer o envio que nos fizeram dos livrinhos Quem reza se salva.
O livro de orações está muito bem preparado, vai ser muito útil para o nosso apostolado de
Evangelização.
Ficamos a aguardar algum exemplar da vossa revista, que tiveram a generosidade de nos oferecer
uma assinatura.
Só Deus poderá dar a recompensa pela vossa tão grande generosidade.
Despedimo-nos com a certeza da nossa oração por vós,
ir. Ricardo Borges

CHILE
MISSIONÁRIOS SALESIANOS
Catemu, Chile
Um obrigado da Terra do Fogo
Catemu, 8 de setembro de 2011
Estimadíssimos redatores de 30Giorni,
sou um assíduo leitor desta revista. Recebo-a pontualmente e considero que seja bem feita, útil e
que nos mantenha unidos à Igreja.
Desejo que o Senhor vos abençoe pelo trabalho feito em benefício dos leitores, especialmente dos
que estão longe. Sou salesiano e encontro-me no Chile, na Terra do Fogo.
Parabéns pelo CD com os cantos tradicionais para a missa em latim, acompanhado pelo livrinho
com os textos: formidável! Lembro-me com certa nostalgia dos anos da minha juventude, quando se
usava muito o latim na liturgia.
Então, para aproveitar ao máximo o conteúdo da revista, peço-vos o favor de enviá-la em língua
espanhola, porque assim posso passá-la para outras pessoas, pois em italiano só eu posso lê-la.
Aqui chega um só exemplar destinado a Giuseppe De Marchi (que já voltou definitivamente para a
Itália).
Faço-lhes votos de prosseguimento deste trabalho, e para vocês a minha recordação nas orações, e
cordiais saudações.
Ardiccio Fusi

COLÔMBIA
CLARISSAS DO MOSTEIRO DE BELLO

Bello, Colômbia
Obrigada por Quien reza se salva
Bello, 24 de setembro de 2011
Estimado senhor Giulio Andreotti,
receba a nossa saudação fraterna de paz e bem, com abundantes bênçãos do Senhor pelo
maravilhoso trabalho de evangelização que o senhor leva adiante por meio da revista 30Días.
Alguns dias atrás recebemos dez exemplares do livrinho Quien reza se salva. O senhor não pode
imaginar a nossa alegria ao ver as principais orações do cristianismo reunidas em um livrinho, que
partilharemos com as novas religiosas e os fiéis que nos acompanham durante as celebrações
litúrgicas do nosso mosteiro.
Com a nossa sincera lembrança na oração lhe acompanhamos de perto, compartilhando com o
senhor e os seus colaboradores os tesouros espirituais que recebemos do Senhor.
Esperamos receber logo a revista 30Días porque a consideramos um precioso instrumento espiritual
que nos ajuda a crescer na fé e na resposta vocacional que damos a Deus da vida contemplativa que
nos une.
Deus os abençoe e a Virgem Santíssima lhes dê coragem e conforto sempre com a força do Espírito
Santo de Deus.
Com renovado afeto e gratidão,
a abadessa irmã Margarita María del Sagrado Corazón, OSC, e comunidade

COREIA DO SUL
CAPUCHINHOS DA CUSTÓDIA DA COREIA DO SUL
Seul, Coreia do Sul
Dos frades capuchinhos da Coreia
Seul, 27 de setembro de 2011
Pax et Bonum.
Primeiramente, obrigado pelos dois exemplares gratuitos da revista 30Days. Os nossos frades estão
muito felizes pela possibilidade de ler a revista.
Eu me chamo Anthony Choi, frade capuchinho da Custódia da Coreia. Sou um seminarista e estudo
para me tornar sacerdote. Aqui no nosso convento, onde aloja os seminaristas, há três frades
seminaristas coreanos e um sacerdote irlandês.
A nossa Custódia foi fundada pela província irlandesa em 1986 e este ano festejamos o jubileu de
prata. Na nossa Custódia contamos com dezesseis frades e dois postulantes.
Gostaríamos de receber, se possível, a revista 30Days gratuitamente, os nossos frades ficariam
muito contentes.
Caso não seja possível, não tem problema. Compreendemos a situação de vocês.
Recordarei suas famílias e seus amigos nas minhas orações. Pedimos para que recordem dos frades
capuchinhos na Coreia.
Deus os abençoe,
Anthony Choi

ITÁLIA
Nós moramos a vinte metros da igrejinha onde estão os restos mortais do beato padre
Serafino Morazzone
Chiuso di Lecco, 7 de outubro de 2011
Há muitos anos sou assinante desta belíssima e importante revista da qual me “nutro” de cultura
eclesial, política e muito mais!
Hoje, quando chegou o número 7/8, li na página 70 o artigo escrito por Giovanni Ricciardi
intitulado “A grandeza da pequenez”, sobre a figura do beato padre Serafino Morazzone, citado por
Manzoni em Os Noivos (Fermo e Lucia).
Que surpresa! Nós moramos a vinte metros da igrejinha dedicada a São João Batista no distrito de
Chiuso di Lecco, onde estão os restos mortais do beato!
Além disso, pensando em dar a possibilidade aos que vêm em peregrinação de encontrar um ponto
de descanso e pernoite, abrimos um bed and breakfast do qual me permito enviar à redação o
endereço internet www.bebtralagoemonti.it.
Renovando os meus votos para que 30Giorni possa ser cada vez mais uma revista de sucesso,
cordiais saudações.
Maria Assunta Anghileri e Aurelio Brusadelli

FRANÇA
DOMINICANAS DO MOSTEIRO NOTRE-DAME DE CHALAIS
Chalais, França
Garanto-lhe a minha oração e a da minha comunidade
Chalais, 8 de outubro de 2011
Prezado senhor,
agradecemos-lhe pela 30Jours! É magnífica e é uma alegria receber notícias sobre o Santo Padre e
sobre o que acontece na Itália. Sou uma irmã dominicana. Minha família é proveniente de Roma e
da região de Abruzzo. Não falo italiano, mesmo se o meu nome é Domenica Benzi, Dominique em
francês. Obrigada por nos enviarem a revista. Garanto-lhe a minha oração e a da minha
comunidade, em nome da qual estou escrevendo. Rezo pelo senhor e por todos os que trabalham
nesta revista de que eu gosto muito.
Renovando meus agradecimentos,
irmã Dominique, O.P.

