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Com este projeto, o Dicastério oferece às religiosas 
católicas três oportunidades:

Convidamos você a sugerir ou mesmo escrever 
histórias em que mulheres religiosas sejam 
testemunhas das “poderosas obras de Deus”, 
para que possam ser compartilhadas através das 
diversas plataformas de mídia do Vaticano. 
As histórias devem ser enviadas para sisters@spc.va. 
Pedimos a gentileza de seguir as instruções abaixo:

• Idiomas originais: Italiano, inglês, espanhol, 
francês, português e alemão;
• Possíveis temas: 
- Histórias sobre o trabalho das religiosas, 
especialmente sobre questões sociais e atividades 
missionárias;
- Histórias sobre religiosas cujas virtudes heroicas 
foram reconhecidas ou para as quais foi aprovado 
um milagre para a beatificação ou canonização;
- Histórias sobre a atividade de redes de religiosas 
como UISG, CLAR, LCWR, Talitha Kum, etc.;
- Reflexões sobre questões gerais eclesiais ou 
sociais, e a história da vida consagrada.

Você também pode propor uma ou mais irmãs 
para entrevistas sobre os temas acima ou histórias 
vocacionais particularmente interessantes.
• Tamanho do artigo: 5.000 caracteres no máximo 
(introdução, corpo e encerramento). 
Todos os artigos enviados estarão sujeitos a 
edição.

Convidamos você a nos enviar os currículos 
das religiosas que poderiam ser selecionadas 
como estagiárias para um programa de estágio 
de 3 meses no Vatican News/Rádio Vaticano, 
em Roma, a ser realizado em 2023. O período 
exato pode ser adaptado de acordo com a 
disponibilidade da candidata selecionada e dos 
diferentes departamentos linguísticos do Vatican 
News/Rádio Vaticano.
• O prazo de inscrição é 30 de abril de 2023;

Pedidos de assinatura(s) on-line gratuitas para 
L’Osservatore Romano devem ser enviados a: 
sisters@spc.va. 

Pedimos gentilmente que sejam seguidas as 
instruções abaixo.

1. Por favor fornecer as seguintes informações 
na solicitação: nome, sobrenome, endereço de 
e-mail, congregação e país da titular da assinatura.
- Por favor, informe-nos se já existem assinaturas 
ativas nas comunidades da Congregação.
- Cada endereço de e-mail gerará uma assinatura 
que poderá ser usada em 5 dispositivos diferentes. 
Por esse motivo, sugerimos considerar a inclusão 
do e-mail da comunidade, ao invés de e-mails 
individuais.
- Os pedidos de assinatura enviados até o dia 20 
do mês serão ativados no início do mês seguinte; 
caso contrário, serão ativados no início do mês 
sucessivo ao seguinte (por exemplo, se um pedido 
for enviado até 20 de setembro, a assinatura 
será ativada no início de outubro; se após 20 de 
setembro, será ativada no início de novembro, etc.).
- Os pedidos de assinatura serão ativados de 
10 a 20 dias após o recebimento. Junto com as 
credenciais, você também receberá acesso a todas 
as publicações* do www.osservatoreromano.va. 
- Caso deseje definir uma nova senha, siga o 
procedimento indicado na parte inferior da página 

de login “Esqueci minha senha”. Este procedimento 
poderá ser feito sempre que você precisar recuperar 
sua senha.
2. As assinaturas on-line gratuitas expiram um ano a 
partir da data em que você receber as credenciais.

*A assinatura inclui a edição diária do 
L’Osservatore Romano em italiano; a edição 
semanal em inglês, francês, espanhol, alemão e 
português; a edição mensal em polonês; e, além 
disso, a revista mensal feminina Women Church 
World (este periódico é em italiano, inglês, francês 
e espanhol, mas muitos artigos são traduzidos em 
7 idiomas e publicados no L’Osservatore Romano).

• Os artigos devem ser acompanhados de fotos 
com as seguintes características:
- Horizontais;
- Não devem estar fora de foco;
- As fotos devem ser acompanhadas de descrição 
e crédito;
- Assume-se que temos o direito de reproduzir 
em todos os canais da mídia do Vaticano todas 
as fotos recebidas; 
• Os artigos também podem ser acompanhados 
de pequenos vídeos (as características exigidas 
serão fornecidas conforme necessário).

É necessário incluir também todas as 
informações úteis sobre o autor e/ou as religiosas 
mencionadas no artigo (nomes, lugares, contatos...).  

• As candidatas selecionadas serão contatadas 
para uma entrevista;
• As inscrições devem ser enviadas para 
sisters@spc.va. 
Requisitos para os candidatos:
- Alunas universitárias ou de mestrado (BA ou MA), 
de preferência em Comunicação ou temas afins; 
- Habilidades linguísticas avançadas em um dos 
seguintes idiomas: Italiano, inglês, espanhol ou 
francês (é preferível o conhecimento básico de 
italiano);
- Conhecimentos básicos de informática (Microsoft 
Office e navegadores de Internet);
- Carta de apresentação da Superiora Geral/
Provincial.PUBLICAÇÃO DE HISTÓRIAS 
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