
«ComuniCar a família»…  
e a família Paulina

A   família está no 
centro da reflexão 

eclesial e no centro da 
mensagem do Papa 
para o 49º Dia Mundial 
das comunicações so-
ciais. Como esquecer 
o significado que tem, 
para todas nós, a fa-
mília de origem, mas 
também a Família reli-

giosa na qual o Senhor nos colocou? Para-
fraseando as palavras do papa Francisco, 
podemos afirmar que também a nossa Fa-
mília Paulina é «o lugar onde se aprende a 
conviver nas diferenças (EG 66)», onde «se 
compreende o significado da comunicação 
entre as pessoas que não se escolheram e, 
todavia, são muito importantes umas para 
as outras».

Na família, escreve o Papa, se enten-
de «de verdade o que é a comunicação 
como descoberta e construção de pro-
ximidade». A família é o «ambiente pri-
vilegiado do encontro na gratuidade do 
amor»;  é o primeiro lugar onde aprende-
mos a comunicar e a perdoar, a tornar-
nos experts do diálogo e da reconciliação.  
«Não existe a família perfeita, disse o Papa, 
mas não é preciso ter medo da imperfei-
ção, da fragilidade, sequer dos conflitos; é 
preciso aprender a enfrentá-los de maneira 

construtiva». São 
expressões que nos 
exortam a tornar-
nos sempre mais 
capazes de viver o 
perdão, o encontro, 
a gratuidade, a ma-
ravilha que qualifi-
cam o viver juntas 
das nossas comuni-
dades, mas também 
o viver juntos como 
Família Paulina. 

Nestes últimos 
decênios, a nossa 
consciência de Fa-
mília foi crescendo 
progressivamente 
através de iniciati-

vas que assumiram um caráter institucional: 
o encontro anual dos Governos gerais e os 
periódicos dos Superiores gerais; a colabo-
ração entre os vários Institutos nos âmbitos 
formativos e apostólicos, o curso de forma-
ção do carisma da Família Paulina; conven-
ções e encontros; a proximidade solidária 
nos momentos de necessidade de um ou de 
outro Instituto. Mas, certamente, ainda há 
um caminho a ser percorrido para acolher 
o convite, sempre repetido pelo Fundador, 
para pensar, programar e operar com pros-
pectiva de Família para responder aos desa-
fios da evangelização.

No ano centenário, queremos deixar-
nos provocar e interpelar pelas palavras do 
Bem-aventurado Alberione, que em 1963 la-
mentava: «A Família Paulina não foi, ainda, 
totalmente entendida, em cada um dos seus 
Institutos e a missão que tem no mundo. Foi 
Deus quem a quis...». 

À luz da eclesiologia da comunhão, so-
mos chamadas a compreender o significado 
da unidade da Família na diversidade e es-
pecificidade própria de cada Instituto, para 
tornar-nos sempre mais conscientes de que 
cada novo Instituto criado por Pe. Alberione 
nasceu  «para complementar a Família Pau-
lina».  

O Espírito Santo nos ajude a acolher a 
graça de pertencer a esta «admirável Famí-
lia», uma Família diversificada e universal, 
espalhada sobre toda a terra. E nos conceda 
a graça de responder, juntos, aos desafios 
da evangelização deste mundo, que se tor-
nou, realmente, «a nossa paróquia».

Ir. Anna Maria Parenzan
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