
 
Roma, 27 de setembro de 2013 

 
       A todas as irmãs 
 
Caríssimas irmãs, 

a poucos dias da conclusão do Capítulo geral, desejo exprimir-lhes o mais vivo agradecimento 
pela calorosa acolhida e pelas mensagens que enviaram a mim  e às neoeleitas irmãs do conselho. 
Sentimo-nos realmente sustentadas e encorajadas pelo carinho e pela promessa de oração e de 
colaboração de vocês. Sentimos, também, a presença solidária e amiga das irmãs e dos irmãos da 
Família Paulina do mundo inteiro. A todas e a todos um obrigada sincero e cordial.  

As superioras de circunscrição e as delegadas ao Capítulo, já agora em suas sedes, transmitirão a 
todas o que vivemos, as linhas orientadoras como também as propostas para o próximo sexênio. 
Agradecemos do fundo do coração ao Senhor pela experiência de fé que nos proporcionou viver, pela 
comunhão, pelo sentido de esperança e de alegria que caracterizou a convivência capitular. O Espírito 
de Amor derramou sobre nós muitas bênçãos, reforçou  o sentido de pertença e nos alegrou com a 
beleza e a harmonia da nossa diversidade e universalidade. Abramo-nos, agora, com renovada 
confiança, ao novo caminho, confiando à misericórdia do Pai a nossa pobreza, na certeza de que Ele 
saberá transformá-la em luz, em graça, em fecundidade apostólica.  

Certamente, vocês estão esperando informações sobre a vida do novo governo. 
Antes de tudo desejo informá-las de que, seguindo as normas constitucionais, depois de ter ouvido 

o parecer das irmãs do conselho, nomeei a vigária geral na pessoa de ir. Clarice Josefa Wisniewski. A 
ela o nosso agradecimento e os mais caros augúrios. 

Imediatamente depois do Capítulo, as novas conselherias gerais voltaram às suas circunscrições 
para passar às outras irmãs os seus empenhos apostólicos ou de governo. Nós nos encontraremos nos 
primeiros dias do mês de novembro para iniciar os trabalhos, proceder à nomeação da secretária e da 
ecônoma geral, subdividir entre nós os diversos âmbitos e planejar o próximo sexênio. Acompanhem-
nos com a oração, para que possamos discernir os desígnios de Deus e deixar-nos conduzir pelo vento 
do Espírito, que sempre ilumina e guia a sua Igreja.   

Preparamo-nos para celebrar, no próximo mês de fevereiro, o cinquentenário da morte de Mestra 
Tecla. Acolhamos o seu convite para sermos «um só coração e uma só alma», simples e laboriosas, no 
total serviço ao Evangelho. Queremos sentir M. Tecla muito perto e presente, enquanto nos exorta a 
«apegar-nos ao Senhor», a «buscar o essencial», a levar «o calor do Evangelho» a tantas pessoas 
sedentas da verdade, a ser «santamente obcecadas em tornar-nos santas», a sermos verdadeiras mulheres 
de fé… É ela a nossa verdadeira Superiora geral, que traça para nós «uma estrada larga, espaçosa, 
luminosa, que sobe rumo às alturas…». Confiemos à sua direção a Congregação inteira e este tempo de 
particular graça, no qual acolheremos as orientações para o futuro. E vivamos a animação capitular com 
alento universal, à luz de Maria, Tabernáculo vivo de Deus, que tem uma só palavra a dizer e uma só 
riqueza a dar ao mundo: Jesus. 

Com grande afeto e reconhecimento. 
 

 ir. Anna Maria Parenzan 
   Superiora geral 
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