
 

Roma, 26 de novembro 2014 
Festa do bem-aventuradoTiago Alberione 

 

     A todas as irmãs 
 

Queridas Irmãs, 
no final de novembro, há muitos eventos que nos esperam: a festa do Bem-aventurado Tiago 

Alberione e a audiência do Papa à Família Paulina; a conclusão do ano centenário da Família Paulina e a 
abertura do ano da vida consagrada no dia 29 de novembro, com uma vigília de oração. E por último, mas 
não menos importante, o início do tempo litúrgico do Advento. Parece-me que estas ocorrências renovam em 
nós de modo especial o convite para vigiar, para contemplar o Senhor vivente e operante na história e 
escrutar os sinais do nosso tempo1. Nas horas de vigília no meio da noite, muitas vezes, se tem a percepção 
quase física da noite que envolve o mundo. Somos chamadas à vigilância orante que intercede por todos, 
para que se abra o coração a espera do Senhor Jesus que irresistivelmente vem e nos enche de uma 
esperança firme e luminosa. 

Somos convidadas a vigiar, portanto, para manter uma memória viva do chamado, "para recuperar a 
memória daquele momento em que os olhos dele se encontraram com os meus, o momento em que ele me 
fez sentir que me amava" (Papa Francisco ). A consagração não é o resultado dos nossos esforços, mas um 
dom absolutamente gratuito de Deus. 

Vigiar para voltar às origens do carisma, com o coração de Dom Alberione que, em 1949, escreveu: 
"A luz do Senhor está se tornando mais viva. Deus queria o que foi feito: eu recomeçaria do início porque é a 
sua vontade” E quando completava 80 anos: “Deus fez o que queria que se fizesse, não obstante eu tenha 
sido um servo inútil  ao invés de construtor”.  

Vigiar para atender a imprevisível chamada do Senhor que já no Antigo Testamento guiava 
misteriosamente o caminho do povo através da nuvem e do fogo, de conformidade com os ritmos que exigiam 
a obediência total. (Cfr. Nm 9,22) Comovente é em dom Alberione o contínuo discernimento para caminhar ao 
ritmo de Deus, consciente de ser um homem guiado, um semicego, um pincel de pouco preço, encarregado 
de transmitir aos outros o projeto do qual foi investido "Eu devo dar-lhe os bens espirituais que o Senhor quis 
passar através das minhas mãos ... eu não tenho nem ouro, nem prata, mas lhes dou o que recebi...  ... 
tentando de levar a cumprimento a vontade divina a respeito de vocês "(CVV 68). 

Vigiar para reapropriar-se da identidade Paulina, tão bem centralizada pelo Fundador: "apóstolos que 
queimam de amor de Deus com uma íntima vida espiritual” , sempre “a caminho... portadores de Cristo, 
membros vivos e operantes na Igreja “. 

Disponhamo-nos a começar o ano da vida consagrada e o nosso centenário com um coração aberto 
e os ouvidos atentos, para que a nossa vida pessoal e comunitária seja guiada, ritmada pela nuvem do 
Espírito; para procurar a presença ativa do Senhor em nossa história, como "sentinelas" que mantêm vivo o 
desejo de Deus no mundo e o despertam no coração de muitas pessoas (cfr. Scrutate 2,13,17).Don Alberione 
ressaltou, no nosso 50.° aniversário de fundação: "Agora vocês chegaram em todos os continentes ... As  
palavras de vocês ressoam em todos os lugares; continuem, elevando cada vez mais a  voz. Ensinem!". 

Enquanto o coração já está em expectativa pela audiência do Papa Francisco, desejamos reavivar 
em nós o profundo amor à Igreja como escreveu o bem-aventurado Paulo VI: "Talvez o Senhor me chamou e 
me mantenha neste serviço não porque eu tenha alguma atitude ... mas para que eu sofra algo pela Igreja, e 
seja claro que ele, e não outro, a guia e a salva ". 

Bom Advento e bom ano da vida religiosa a todas. O Espírito nos conceda a profecia que comunica 
ao mundo a alegria do Evangelho. Com afeto 

 
Sr. Anna Maria Parenzan 

Superiora geral 
                                                           
1 Sugiro a leitura orante da segunda carta da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada , Scrutate, LEV site “Vidimus 
Dominum”  
 


