
EXPOSITORES 

 

MARKO IVAN RUPNIK 

Artista, teólogo e presbítero esloveno, pertence à Companhia de Jesus (Jesuítas) Vive e trabalha 

em Roma no Pontifício Oriental – Centro Aletti do qual é diretor. Leciona na Pontifícia 

Universidade Gregoriana e no Pontifício Instituto Litúrgico. Desde 1995 é Diretor do Atelier da 

arte espiritual do Centro Aletti. No desenvolvimento de sua atividade de artista e de teólogo tem 

lugar especial elementos pastorais, sobretudo através de suas conferências e de seus numerosos 

cursos de exercídios espirituais.  

ELENA BOSETTI 

Doutora em teologia bíblica, é autora de numerosas publicações. Religiosa das Irmãs de Jesus Bom 

Pastor (Pastorinhas) atualmente leciona no Insituto de Teologia para a Vida Consagrada 

Claretiano (Roma) e no Instituto Superior de Ciências Religiosas C. Ferrini (Modena). Colabora 

com diversas revistas de caráter teológico e pastoral. Dedica-se ao ministério da Palavra e 

formação bíblica na Itália e no exterior.  

 

GIUSEPPE FORLAI  

Presbítero da diocese de Roma, é membro do Instituto Jesus Sacerdote. Doutor em teologia com 

especialização em mariologia pela Pontifícia Faculdade Teológica Mariana, estudou filosofia 

política e ética na Universidade de Tor Vergata (Roma). Atualmente desenvolve o ministério do 

acompanhamento espiritual no Pontifício Seminário Romano Maior e de animador em diversos 

institutos e organismos da vida consagrada. Autor de numerosos textos, com Paulinas publicou: 

Cristo vive em mim. A proposta espiritual de pe. Alberione (2013) e Eu sou “Evangelho". Decidir-se por 

Cristo na escol,a de Paulo (2015).  

 

AGATINO GUGLIARA 

Sacerdote da Sociedade São Paulo, completou seus estudos sobre os Padres da Igreja. Atualmente 

é superior da comunidade de Catania. Está empenhado na animação da Família Paulina e no 

ministério de orientador nos Exercícios espirituais.  

 

ANTONIO PITTA 

Presbítero da Diocese de Lucera-Troia, professor de Novo Testamento na Pontifícia Universidade 

Lateranense, é um dos maiores estudiosos de Paulo na Itália e no exterior. Autor de numerosas e 

importantes publicações, em particular de comentários sobre as cartas paulinas e com Paulinas 

publicou: Carta aos Romanos. Nova versão, introdução e comentário (Milão 2001, 20093); Transformar-se 

pelo Espírito. Lectio divina sobre as cartas de Paulo (Milão 2005, 20093); Carta aos filipenses. Nova versão, 

introdução e comentário (Milão 2010). 

 


