
 
    

Ariccia, 8 de setembro de 2013 
 Festa da Natividade da Virgem Maria 

 

Caríssimas irmãs de todo o  mundo, 

com alegria e emoção, anunciamos que o nosso 10° Capítulo geral elegeu, hoje, como Superiora 
geral 

 

      ir. Anna Maria Parenzan  
 

Ir. Anna Maria nasceu em Trieste, no nordeste da Itália, dia 26 de janeiro 
de 1946; fez a primeira profissão religiosa em Alba (Cn) em 29 de junho 
de 1972, e a profissão perpétua em Roma no dia 1º de novembro de 
1978. Depois do diploma do magistério, conseguiu o bacharelado em 
teologia na Faculdade de Teologia Interregional de Milão. Fala o italiano 
e o francês, conhece, também, as línguas inglesa e espanhola.  

Depois de uma experiência na livraria e na redação do editorial livros de Milão, recebeu a 
incumbência de animadora espiritual na casa de oração de Cicogna (Arezzo, Itália). Por seis anos 
atuou no secretariado internacional da formação – SIF – de Roma. De 1989 a 2001 foi secretária 
geral e de 2001 a 2013 conselheira geral para a espiritualidade, assumindo, também, o cargo de 
vigária geral no último sexênio.  

Depois da eleição, ir. Anna Maria expressou, com emoção, a sua confiança em Deus, que conduz a 
Congregação, e a convicção de que só junto com seu Conselho geral e as irmãs poderá cumprir os 
Seus desígnios.   

Antes de prestar juramento, pediu à assembleia para cantar o hino de fé da Família Paulina, Scio cui 
credidi. A seguir, as irmãs foram abraçar a nova superiora geral e assegurar-lhe as suas orações e a 
colaboração, agradecidas pela sua disponibilidade em assumir este serviço na Congregação. Logo 
depois, ir. Anna Maria e ir. Maria Antonieta emocionadas, se abraçaram. 

Estamos certas de que todas acompanharemos ir. Anna Maria com a nossa oração. 

 

 

EQUIPE PARA A informação-boletim 
ir. Chiara Colombo e ir. Vanda Salvador 

 


