
1 
 

ALBERIONE 

A App do beato Tiago Alberione e da Família Paulina  
 

A APP ALBERIONE é a aplicação Oficial do Beato Tiago Alberione 

e da Família Paulina por ele fundada ao serviço do Evangelho no mundo 

da comunicação. Disponível em 7 idiomas: italiano, inglês, espanhol, 

francês, português, coreano, polaco. 

 

Na sua longa vida padre Alberione deixou em herança aos seus filhos e 

filhas e a toda a Igreja, numerosas publicações e elementos de 

multimédia que descrevem de maneira autêntica a sua personalidade, 

ensinamentos, o zelo apostólico e o carisma específico que deixou aos 

dez institutos por ele fundados.  

 

Um grande tesouro disponível nesta APP na secção Opera Omnia e 

acessível a todos os que desejam conhecer e aprofundar a figura do 

beato Tiago Alberione e a missão da Família Paulina na atual cultura 

da comunicação. Mas não é tudo. A APP propõe-se como instrumento 

de oração graças às secções dedicadas às Orações da Família Paulina e 

à Liturgia Paulina. 

 

 

A APP é dotada de oito secções:  

 

 
 

Para além da biografia do beato Tiago Alberione e a apresentação dos institutos da Família Paulina, 

através deste instrumento é possível consultar:  
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1. Agenda Paulina: 

Como na versão em papel, a secção contém o pensamento do Beato, os aniversários de fundação 

das casas paulinas no mundo e os aniversários dos nossos irmãos e irmãs defuntos. É ativa também 

uma notificação push quotidiana que o utente receberá como lembrete.  

 

 
 

2. Opera Omnia: 

Todas as obras do Fundador estão disponíveis para consultação, através da abertura direta do 

volume desejado ou através da pesquisa que se executa selecionando a lupa no canto superior 

direito. 
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Diversas modalidades de pesquisa: 

 Por palavra, com a possibilidade de filtrar os resultados segundo as opções presentes 

(Filtra só os títulos das obras; Filtra por ano; Filtra por instituto). 

 Por sigla e página: esta modalidade permite efetuar uma pesquisa segundo as regras 

convencionais e oficiais adotadas pela família Paulina para citar os documentos do beato 

Tiago Alberione.  

 No conteúdo exclusivo da obra consultada: é possível realizar uma pesquisa específica 

apenas dentro do conteúdo do volume que se está a consultar no momento.  

 

Os resultados da pesquisa abrangem tanto os documentos de texto como os elementos de multimédia 

presentes (fotografias, áudio, vídeo). 

 

 
 

 

Ao selecionar os ícones correspondentes é possível fazer o download os ficheiros DOC e PDF de 

cada obra. 

 

 

3. Orações da Família Paulina: 

Estão disponíveis todos os conteúdos do livro das Orações da Família Paulina, que se podem 

consultar de várias formas: 

 Selecione o número de página correspondente à edição em papel.  

 Selecione o capítulo e a categoria específica 

 Pesquisa com palavras-chave (utilizando a lupa à direita) 

 



4 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Liturgia Paulina: 

Estão presentes todos os textos do livro da Liturgia Paulina (Missa própria, Liturgia das Horas). 

 

 
 

5. News do mundo: 

O utilizador poderá informar-se sobre todas as iniciativas e eventos organizados pelos institutos 

paulinos no mundo. Está ativa uma notificação push de cada vez que será publicada uma nova 

notícia.  

 

 

6. Sito web 

É possível ter acesso ao website www.alberione.org, no qual estão disponíveis os conteúdos 

citados e muito mais. 

 

http://www.alberione.org/
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Advertências 

Todos os conteúdos estão disponíveis em língua italiana, enquanto que alguns documentos não 

são consultáveis em todas as outras línguas 

Por exemplo: 

- A Opera Omnia está disponível em 6 línguas: italiano, inglês, espanhol, francês, português, 

polaco. 

- Nem todos os volumes da Opera Omnia estão traduzidos em todas as línguas. Nesse caso, os 

documentos traduzidos podem consultar-se (também mediante a pesquisa), com exceção dos 

volumes em língua polaca e coreana, que estão disponíveis só em PDF. 

- As Orações da Família Paulina estão disponíveis em cinco línguas: italiano, inglês, espanhol, 

francês, português (BR). 

- A Agenda Paulina está disponível em três línguas (tal como a edição oficial): italiano, inglês, 

espanhol. 

- A Liturgia Paulina está disponível em quatro língua (italiano, inglês, espanhol, francês). 

Estão traduzidos em língua portuguesa somente os textos da Solenidade de Nossa Senhora, 

Rainha dos Apóstolos. 


