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O sentido
do Natal
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A imagem e
seus criadores
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Por acreditar no sentido do Natal e no
compromisso com a valorização da cultura
local, voluntários realizaram serenatas em
dezenas de casas neotrentinas.

Apresentada domingo passado, a face de Santa
Paulina, desenvolvida pelo designer Cícero Morais e
pela artista plástica Mari Bueno (na foto à esquerda),
impressionou os devotos pelo seu realismo.
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ESPORTES

Santuário N. S. do Bom
Socorro tem programa
especial para réveillon

Tchê Guri é a grande
atração do baile da virada
do ano no distrito de Aguti

CDL sorteia hoje prêmios
da promoção “Sonho de
Natal” e escolhe vitrine

Criação da Secretaria
Municipal de Esportes
foi destaque do ano
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COMUNICADO - CIRCULAÇÃO DE FIM DE ANO
Informamos que “O Trentino” circula hoje sua última edição de 2015. No ano de
2016, o atendimento na sede e a circulação regular do jornal serão retomados
a partir do dia 11 de janeiro. No período de recesso, as informações serão
atualizadas no site e nas redes sociais de “O Trentino”.
Muito obrigado.
Um feliz Natal e um Ano Novo pleno de saúde, paz e amor a todos!
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SANTA PAULINA

A ciência a serviço da fé
Busto de Santa Paulina é apresentado em Vigolo e impressiona devotos pelo realismo; peça foi doada para o santuário

optou por não discorrer sobre o
rigor científico que o levou a dar
vida à Santa Paulina. Cícero usou
o microfone para falar de fraternidade. “Eu já fiz centenas de
palestras no Brasil e no exterior,
mas tudo que eu preparei para
falar aqui caiu por terra. Sabem
por quê? Porque eu aprendi que
o que mais importa é a gente
falar aquilo que o coração sente”.
Para o designer, a reconstrução
do rosto de Santa Paulina o ensinou a força da humildade e a
necessidade de nunca desanimar.
“No meu trabalho, não é fácil
encontrar portas abertas. De
cada 100 pessoas que oferecemos
a possibilidade de reconstrução facial, somente uma aceita.
E as Irmãzinhas da Imaculada
Conceição me abriram as portas de forma tão fraterna, que
isso me marcou profundamente.
Creio que a maior herança disso
tudo foi a fraternidade. Saio com
uma mudança pessoal muito
intensa”, disse o cientista, a quem
a apresentação da face de Santa
Paulina demonstra que ciência
pode produzir, também, ferramentas de propagação da fé
Cícero e a renomada artista
Quando subiu ao púlpito para do a imagem mais realista feita balho, não conseguiu esconder
plástica
Mari Bueno, responsável
falar sobre a apresentação do da santa até hoje, o designer sua emoção. Ele, que revelou
busto de Santa Paulina conten- Cícero Moraes, que assina o tra- não professar nenhuma religião, por pintar a escultura, doaram

as imagens impressas em 2D e o
busto em 3D para a Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição. Não cobraram um
centavo por seus serviços.
Para se ter uma ideia, um busto
similar ao apresentado no último domingo tem o valor aproximado de R$ 100 mil. Para
ambos, a reconstrução do rosto
de Santa Paulina traz, por si só,
uma divulgação espontânea e um
aumento do interesse pelo trabalho deles. Além disso, Cícero
e Mari afirmam que o ganho
maior foi o pessoal, notadamente marcado pelo acolhimento e
repercussão que o processo teve.
No caso de Mari, o trabalho teve
uma dimensão ainda maior. Ela é
especialista em arte sacra e devota de Santa Paulina. Visita Nova
Trento há mais de 20 anos.

“No meu
trabalho, não é
fácil encontrar
portas abertas...
E as Irmãzinhas
me abriram as
portas de forma
fraterna”
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“É ela, essa é a Santa Paulina”
A face de Santa Paulina levou
apenas 24 horas para ganhar
vida através da tecnologia.
Pelo cruzamento de dados
estatísticos e anatômicos,
foi possível chegar a cerca
de 90% da volumetria do
rosto da pessoa tal qual era
em vida. O processo total,
entretanto, levou quatro
meses. Durante mais de um
mês, a artista Mari Bueno
fez estudos de luz e sombra para dar cor ao rosto da
madre. Foram 5 camadas de
tinta. Algumas fotografias
de Santa Paulina e depoimentos corroboraram para
o trabalho ganhar a perfeição que apresenta. O restante do tempo foi utilizado
para apresentar a imagem
às irmãzinhas que conheceram Santa Paulina.
Uma delas foi a irmã
Walfrida (foto à
direita), catari-

nense de 97 anos, que hoje reside
em Bragança Paulista. De nome
de batismo Maria Rosa Ruberti,
ela entrou para a congregação aos
oito anos de idade e conheceu a
então Madre Paulina ainda em
Nova Trento. “Fomos apresentadas ao novo rosto e achei bonito.
Está muito mais parecido com ela
em vida. Mais alegre, ela não era
triste”.
“Em Nova Trento”, diz irmã
Walfrida, “a madre reunia todas
as meninas numa roda e contava histórias, adorava ver a gente
brincar. Quando íamos à roça, ela
ia junto”. Quando, aos 18 anos,
irmã Wlafrida foi para São Paulo,
a lembrança que tem mais forte
de Santa Paulina é esta: “Ela passava horas ajoelhada rezando
na capela, estática. Um dia ela lá
estava e nós fizemos barulho, éramos moças. Aí ela deixou a capela e achávamos que ganharíamos
um belo puxão de orelha. Mas ela
apenas disse: ‘Vocês não precisam

parar de brincar, apenas falem
um pouco mais baixo. Minhas
filhas, quando estou na presença de Jesus, nada me perturba’.
Foi bem assim que ela falou,
nunca me esqueci”. Além de irmã
Walfrida, várias outras irmãs
foram apresentadas ao novo
rosto. Irmã Terezinha Negri, que
testemunhou os encontros, disse
que a expressão mais ouvida foi:
“É ela, essa é a Santa Paulina”.
Algumas irmãs chegaram se
emocionar pelo realismo. “Ela era
uma mulher séria, mas não triste”, afirmou Célia Cadorin, postuladora do processo de canonização de Santa Paulina.

Imagem não será massificada
Para a Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, não é objetivo, pelo
menos no momento, massificar a imagem mais realista de
Santa Paulina em todos os materiais oficiais de divulgação de
religiosa e de seu santuário. O
processo, além de difícil e talvez
improfícuo, não influencia de
forma direta, segunda as irmãs e
os responsáveis pela reconstrução da face de Santa Paulina, na
fé das pessoas.
Uma imagem de um santo é
apenas um elo entre a dimensão
humana da fé e o sagrado. Ou
seja, não são os detalhes da imagens que interessam ao devoto,
Fieis de Santa Paulina não escondiam a devoção por estar à frente da imagem da religiosa.
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mas a crença pessoal de que, ao
se apegar ao objeto, consegue-se transcender a oração a um
plano divino.
Isso não significa, entretanto, que não haja interesse pelo
rosto mais realista de Santa
Paulina ora apresentado. Uma
prova foram as centenas de pessoas que chegaram a ocupar a
parte frontal do Santuário, antes
mesmo de a missa de domingo
acabar, para tirar fotos e ver de
perto o busto da madre. É exatamente por este motivo que a
escultura ficará exposta na capela Santa Paulina, bem na lateral
do santuário, permitindo a aproximação e admiração de todos.

