
 

Informação no. 1 

 

Irmãs caríssimas, 

encontramo-nos na “Casa São Paulo”, via San Giovanni Eudes, em Roma, onde começamos os 

trabalhos do encontro Internacional de Formação (12-24 julho 2018) com o tema: Rumo à plena 

maturidade em Cristo. Pessoa, formadora e comunidade num processo de formação integral e corresponsável.  

Ir. Anna Maria, Superiora geral, dizia-nos, na saudação de abertura, que representamos o 

mundo “das paulinas” e a riqueza das experiências e proveniências. De fato, entre nós estão 

formadoras das várias etapas, superioras e conselheiras da formação. 

Estamos vivendo dias intensos, ricos de iluminações, partilhas, discernimento e oração. 

Dois são, prioritariamente, os objetivos deste encontro formulados pelo Governo geral: 

1. Ajudar as irmãs encarregadas da formação a estarem próximas das jovens, especialmente das 

junioristas e das jovens professas perpétuas, acompanhando-as rumo a uma vida totalmente 

entregue e vivida em Cristo Jesus. 

2. Individuar modalidades de “integração formativa” entre formadoras e superioras de 

comunidade, para que cresça uma “cultura vocacional”, ajude as junioristas, as perpétuas 

jovens e a comunidade a se sentirem corresponsáveis no viver e partilhar o carisma paulino. 

As contribuições dos relatores nos ajudaram a identificar algumas palavras-chave que nos 

acompanham e interpelam e que serão enriquecidas por outras durante o caminho: 

- a formação inicial e contínua é um dinamismo que envolve toda a vida e requer uma 

“conversão pastoral e missionária”, cuja meta é a transformação em Cristo; 

- assumir a formação como redescoberta de um grande itinerário pneumatológico que abraça 

todos os aspectos de nossa vida. 

Sentimo-nos interpeladas em primeira pessoa. Assumimos os augúrios que Ir. Anna Maria 

Parenzan dirigiu-nos na abertura: “Que esta experiência faça resplandecer o fogo que no dia do 

Batismo e da Profissão o Espírito nos concedeu e revigore nossa fé na Promessa e no acolhimento 

do convite a levantar-nos e colocar-nos a caminho”. 

 

Equipe de informação 

 

 


