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Caríssimas irmãs, 

Chegando à conclusão de nosso encontro, desejamos partilhar a alegria dos dias intensos de 

“graça”. Experimentamos, mais uma vez, a beleza e a força da vocação paulina. Sentimos a 

presença das comunidades e, sobretudo das jovens, dom precioso que somos chamadas a acolher e 

acompanhar no caminho formativo. Um clima de serenidade e comunhão, ajudou-nos a 

experimentar como é “saudável” encontrar-se, partilhar, participar. 

A partir dos conteúdos, trabalhos de grupo e partilhas em assembleia, emergiram propostas e 

prioridades que serão apresentadas aos governos de circunscrição. Propostas, que, com nuances e 

expressões diversas, confirmam e reiteram maior responsabilidade em assumir as linhas que 

emergiram no Encontro das Formadoras em 2012.  

Ir. Anna Maria, nossa Superiora geral, esteve presente em vários momentos do encontro. Ao 

saudar-nos, reconfirmou alguns pontos fortes que lhes comunicamos: 

 a unificação de vida em Cristo Mestre através do lento processo de  

 transformação que se realiza na vida cotidiana, quando nos deixamos 

transpassar pela “espada” da Palavra e vivemos na gratuidade do amor eucarístico; 

 a preparação de formadoras capazes de escutar, acompanhar de modo personalizado, trabalhar em 

equipe, acolher as jovens nascidas no mundo digital, com respeito e competência; 

 um estilo de vida simples, alegre e missionário, aberto às culturas e ao diálogo entre as gerações da 

comunidade formativa;  

 integração entre formadoras e superioras para cultivar uma “cultura vocacional” que ajude as 

jovens professas e a comunidade a se sentirem corresponsáveis do carisma paulino. 

Desejo ainda ressaltar - acrescentou Ir. Anna Maria - que o processo formativo das jovens, e 

também o nosso, exige escolhas que nos ajudem a reconquistar o “gosto” de pensar e refletir, o 

privilégio de conseguir tempo para cuidar de nossa interioridade: “Silencio, interioridade, 

profundidade”, e viver o discernimento, tornando-nos capazes de escutar e dar qualidade a 

comunicação. Um empenho que nos compromete a todas como protagonistas do caminho “rumo à 

plena maturidade em Cristo”.  

Agradecidas pela presença e oração. Uma cordial saudação a todas. 

Equipe de informação  
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