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Roma, 28 de fevereiro de 2018 

 

 

Às superioras de circunscrição  

e das casas dependentes 

A todas as irmãs 

 

 

Caríssimas irmãs,  

dirijo-me a vocês, no clima “favorável” da preparação à Páscoa e a duas semanas do dia 

em que celebramos o 65° aniversário da aprovação pontifícia das Constituições das Filhas de 

São Paulo (15 de março de 1953), «guia para a santidade e ajuda específica para vivermos a 

nossa aliança com Deus» (Const. 189).  

A história da nossa congregação é história de aliança. O Senhor, que se compromete 

conosco, é fiel; o seu chamado e a sua graça são irrevogáveis (cf. Rm 11,29). Também em 

meio às maiores dificuldades a mão de Deus esteve e continua a estar sobre nós.  

É com essa consciência consoladora que desejo comunicar-lhes o tema do 11° Capítulo 

geral e dar-lhes algumas indicações concretas sobre a modalidade da preparação.  
 

 

Tema do 11° Capítulo geral 
 

Na consulta feita em nível de governo geral, fazendo tesouro do caminho realizado pela 

congregação nestes anos, das contribuições das superioras presentes no Intercapítulo de 

2016, das orientações eclesiais – de modo particular as contidas na Evangelii gaudium –, 

depois de prolongado discernimento e atenta reflexão chegamos à formulação do tema do 11° 

Capítulo geral: 
 

«Levanta-te e coloca-te a caminho» (Dt 10,11)  

confiando na Promessa 
 

Nascidas pela Palavra, para anunciar e indicar a todos «o caminho luminoso da vida», que 

é o Evangelho de Cristo Jesus, temos em nosso DNA uma forte audácia missionária.  

Mas, o que Deus deseja fazer conosco hoje? Para onde pretende conduzir-nos o Espírito, o 

verdadeiro “protagonista” da missão? Como exprimir a profecia paulina em resposta aos apelos 

que o Senhor nos dirige nesta hora da história do mundo? Como recolocarmo-nos a caminho 

confiando naquela Promessa de fidelidade, de graça, de fecundidade recebida no «sonho» de pe. 

Alberione, e que ainda hoje alimenta o nosso sonho de realizar alguma coisa de novo? 

O «Não temais. Eu estou convosco» foi dirigido a nós pelo Mestre, neste preciso momento 

da história, e nos recoloca a caminho, convidando-nos a olhar a nossa pequenez e pobreza 

como recurso e condição favorável para colaborar na missão do Espírito mediante o nosso 

dom específico.  
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Itinerário de preparação  

As irmãs da Comissão Pré-capitular se encontraram de 1° a 25 de fevereiro e iniciaram o 

trabalho acompanhadas a distância pelo facilitador, pe. José Cristo Rey García Paredes, 

claretiano. 

Do seu empenho brotou o documento Em preparação ao 11° Capítulo geral (Subsídio 

11°CG/01) que vocês receberão dentro de alguns dias e que favorecerá o conhecimento e um 

primeiro aprofundamento do tema.   

Tal subsídio contém a proposta para o envolvimento de todas na preparação deste 

importante evento de congregação. Em um encontro de partilha comunitária cada irmã, depois 

de atenta reflexão pessoal sobre os pontos indicados, poderá oferecer elementos preciosos 

para a elaboração do Esboço do Instrumento de trabalho, que será objeto do estudo e do 

empenho operativo das que participarão dos Capítulos provinciais e dos encontros de 

delegação e das casas dependentes. Na primavera de 2019, será redigido o Instrumento de 

trabalho definitivo, isto é, o documento base do 11° Capítulo geral. 

O bom êxito do Capítulo, portanto, está confiado a cada uma de nós, ao desejo de 

contribuir para a renovação da congregação, partilhando na simplicidade e alegria as luzes que 

o Espírito nos faz perceber. 
 

 

Tempo do Espírito 

Somos colaboradoras do Espírito. Animadas por essa certeza, desejamos que todo o 

processo capitular – desde o início – se desenvolva em clima de discernimento espiritual, para 

ver o «Dedo de Deus» em ação no mundo de hoje e descobrir o que o Senhor deseja fazer 

conosco.  

Por isso, se elevará abundantementre em toda a congregação a oração ao Protagonista da 

missão. No Subsídio 11°CG/01, além da Sugestão de Celebração da Palavra para iniciar 

comunitariamente a preparação ao 11° Capítulo geral, há a proposta de uma Novena de 

Pentecostes, que nos unirá ao invocar «o advento do vento e do fogo do Espírito Criador». 

Confiemo-nos, desde já, à potente intercessão do Espírito, mediante as palavras da oração 

que nos acompanhará no itinerário de preparação: 

Espírito Vivificador, 

guarda da vida divina em nós,  

ilumina o nosso caminho  

rumo ao 11° Capítulo geral. 

Reaviva a esperança, afasta todo temor,  

dispõe os corações à confiança plena no Deus fiel. Amém.  

Com grande afeto e reconhecimento, 

 

 

 

Ir. Anna Maria Parenzan 
Superiora geral 


