
 

 

 

 

 

Roma, 20 de agosto de 2016 

Aniversário de fundação da FP 

A todas as irmãs 

Caríssimas Irmãs 

Permanecerá em nossos corações as milhares de mãos que se apertavam enquanto a noite 
envolvia o Campus da Misericórdia em Cracóvia: é a imagem mais bela e significativa da Jornada 
Mundial da Juventude que o Papa Francisco escolheu como cenário para enviar mensagens de paz, de 
reconciliação, de amor, neste momento tão difícil de nossa história.   

Este tempo parece, de fato, dar espaço a todo tipo de violência e atentados terroristas frequentes 
e imprevisíveis, as migrações de povos diante dos quais não podemos e não queremos ficar 
indiferentes... Realmente é um momento difícil, que se pode comparar ao período de “profundas 
perturbações” (cfr. AD 48) no qual, com uma fé extraordinária, o nosso fundador colocava as bases da 
nascente Família Paulina. Era agosto de 1914, véspera do início de uma terrível guerra mundial.  

Estes momentos trágicos foram também, para as Congregações Paulinas, ocasiões de 
crescimento na fé, na comunhão recíproca, no espírito de reparação, convites a uma participação mais 
consciente e apostólica “de tantos sofrimentos que existem no mundo” (VPC 66).    

A resposta à escuridão que nos envolve é também hoje a fé e o testemunho de comunhão. 
Perguntamo-nos: como, todas juntas, podemos vencer o mal com o bem? “Como fazer escutar a nossa 
voz neste momento de sofrimento para milhões de nossos irmãos?” O Papa nos recordou que “a nossa 
resposta a este mundo em guerra tem um nome: chama-se fraternidade, chama-se companheirismo, 
chama-se comunhão, chama-se família”.   

Como comunidade, podemos refletir juntas sobre qual poderia ser, hoje, a nossa resposta e 
dedicar o dia 20 de agosto próximo à oração de reparação, valorizando, sobretudo, as intenções da 
oração do “Ofertório Paulino”.  

Os especialistas afirmam que “uma característica específica do terrorismo é ser um fenômeno 
comunicativo”. Temos a grande responsabilidade de rezar para que, em um mundo dividido e em 
conflito, a comunicação ofereça maior possibilidade de encontro de solidariedade entre todos. E para 
que as nossas 230 comunidades desde o extremo Oriente ao extremo Ocidente, da Austrália e da Papua 
Nova Guiné até a Honolulu... possam garantir 24 horas de oração ininterrupta diante de Jesus 

Eucaristia e viver um dia de misericórdia operante e acolhedora de umas para com as outras, 
acolhendo o convite do apóstolo Paulo:       

Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra desprezível, mas só se for boa e que possa edificar, 

quando necessário, e transmitir amabilidade aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de 

Deus, no qual fostes marcados para o dia da redenção. Seja afastada de vós toda amargura, fúria, ira, 

gritaria, blasfêmia e todo tipo de maldade. Antes, sede uns para com os outros bondosos, 

compreensivos, perdoando-vos mutuamente assim como Deus vos perdoou em Cristo (Ef 4,29-32).  

Que bonito se conseguíssemos fazer morrer o mal que existe em nós, antes de externá-lo em 
ações e palavras que ferem e comprometem a comunhão! 

Um dia, portanto, para “construir pontes”, para unir as nossas mãos, para expandir misericórdia, 
amor, comunhão, ternura, antes de tudo nas nossas comunidades e, como consequência, na comunidade 
maior que é a Congregação, a Família Paulina, o mundo...  

Saudações a todas com grande afeto, 
 

Ir. Anna Maria Parenzan 

Superiora Geral 


