
 

Taipei, 05 de outubro de 2010 
 
         

A todas as irmãs 
        da Congregação 
        em suas sedes 

Caríssimas irmãs, 

Concluímos ontem o encontro das irmãs de Taiwan, Macau, Hong Kong e Vietnam  que tinha por 
objetivo instituir a nova delegação East Ásia formada por essas comunidades. A decisão de unir em 
delegação as quatro realidades, diferentes em nível político e econômico, mas muito próximas culturalmente, 
foi tomada no Encontro continental para o redesenho das presenças na Ásia-Pacífico (Manila, 09-22 de 
setembro de 2009).  

Como já foi publicado no site institucional www.paoline.org, a nova delegação é formada por 34 
professas, provenientes de 12 nações (Taiwan, Brasil, China, Coreia, Filipinas, Japão,  Índia, Itália, Macau, 
Singapura, Estados Unidos e Vietnam). É, ainda, enriquecida por quatro formandas (uma aspirante taiwanesa 
e uma vietnamita e duas postulantes vietnamitas). A comunicação entre as irmãs é um verdadeiro milagre. 
Em Taiwan se fala mandarim, no Vietnam o vietnamita, em Hong Kong o cantonês e o inglês, em Macau o 
cantonês, inglês e o português. Há a esperança de que no futuro, a comunicação possa ser facilitada pelo 
inglês, escolhido em Manila como língua comum. Neste tempo, nos encontros, fazíamo-nos entender através 
das traduções. Babel? Não. Pentecostes.  

            O Espírito Santo, de fato, desceu forte sobre cada irmã e em todo o grupo, seja na fase preparatória 
como no desenvolvimento do encontro. Antes de tudo, fez espaço na mente e no coração de cada uma para 
que acolhessem as outras com suas qualidades e limites, virtudes e defeitos, recursos e desafios. O amor a 
Deus e ao povo, o forte sentido de pertença à Congregação, à Igreja e ao Reino de Deus que não conhece 
fronteiras e o caráter universal da vocação paulina são as bases dessa meta. Certamente será necessário um 
pouco de tempo para harmonizar as diferenças e ritmar o passo, mas os objetivos comuns e os projetos 
partilhados no encontro conduzirão, seguramente, o pequeno rebanho para a única meta: viver e comunicar 
Jesus Mestre a esses povos aparentemente envolvidos com o econômico e o imediato, mas que, na realidade, 
são famintos de verdade e de transcendência.  

Entre os objetivos comuns, as irmãs pretendem intensificar a pastoral vocacional em cada realidade 
da delegação e, de modo especial, na China. Nesse sentido, se propuseram a multiplicar as iniciativas de 
animação e formação das jovens, atuando junto com Institutos afins, inseridas na Igreja local. Na China 
continental o pensamento é envolver os sacerdotes para que indiquem as jovens que manifestam o desejo de 
consagrar-se ao Senhor. A partilha do carisma com os leigos é outro campo de ação a ser desenvolvido em 
todas as comunidades. A consolidação da unidade e o desenvolvimento da vida paulina entre essas irmãs, 
chamadas a viver e a comunicar o Evangelho a um bilhão e meio de pessoas, serão favorecidos também com 
iniciativas comuns na área da espiritualidade, da formação e do apostolado.  

Concluindo a visita fraterna às comunidades de Taiwan, Macau, Hong Kong e o encontro para 
preparar a nova delegação, desejo agradecer com todo coração cada irmã pelo empenho em viver o carisma 
em todas as suas dimensões, pela fé e a coragem em olhar o futuro da nossa presença e missão nessas nações.  

Agradeço também todas vocês por terem acompanhado com a oração e a oferta o nosso serviço de 
animação. Juntas vivamos com renovado empenho o mês de outubro apenas iniciado, em sintonia com toda a 
Igreja que reza pelas vocações e contempla os mistérios da salvação na tradicional e rica oração do terço. O 
Divino Mestre, no mês a ele dedicado por toda a Família Paulina, nos ajude a entrar sempre mais no projeto 
de vida delineado nas Constituições, para reavivar o carisma, torná-lo vivo e operante na Igreja e no mundo 
de hoje (Const. 4) e chegar à única meta da nossa existência: viver e comunicar  Jesus Mestre, Caminho, 
Verdade e Vida. 

Continuem a acompanhar-nos e a rezar pela nossa missão na Coréia, que se inicia no dia 8 de 
outubro e se concluirá no dia 4 de novembro. Desejo a todas um intenso e belo mês do Divino Mestre. Com  
afeto.  

 

Ir. Maria Antonieta Bruscato 
         Superiora geral 


