
 
Informação nº 1  

Roma, 13 de fevereiro de 2011  
 
Caríssimas irmãs, 
 

também se diariamente entramos em conexão com vocês através do site institucional, sentimos o 
desejo de chegar com a informação em papel, que permitirá entrar em maiores detalhes sobre o caminho 
percorrido na primeira etapa do Intercapítulo.  

Ao chegarmos, fomos acolhidas, como sempre, com uma grande hospitalidade pelas irmãs da Casa 
geral, que nos fez sentir logo em casa. Algumas de nós encontraram também uma alegre surpresa: a 
reestruturação da casa perto do portão de entrada, denominada “Casa Tecla” onde estão hospedadas algumas 
participantes.  

Após um dia de introdução, no qual, com afeto filial, fizemos memória da Mestra Tecla, iniciamos 
logo os trabalhos para alcançar o primeiro objetivo: o conhecimento da realidade da congregação e a 
avaliação do triênio.     

Ir. Maria Antonieta, superiora geral, nos levou a contemplar juntas, com “coração sapiente”, o 
caminho que Deus nos fez percorrer, para continuar a discernir, na lógica de um autêntico redesenho, aonde 
o Senhor deseja levar-nos, e quais caminhos de esperança quer que traçamos. Em sua relação, ela partiu da 
situação dos membros e da nossa presença no mundo. Embora o número das professas perpétuas e das 
junioras tenha diminuído 104 irmãs, pelo falecimento e pelas saídas, permanece viva a pertença e o sentido 
missionário: cerca de 40 irmãs, apesar da precariedade de pessoal, deixaram sua própria nação para servir a 
congregação em outras terras. As nossas comunidades estão assumindo um rosto sempre mais internacional e 
intercultural, sinal de expansão geográfica contínua nestes cinco anos, porque a congregação, também em 
tempo de crise, não pode renunciar ao seu ideal missionário que esteve tão forte no coração do Fundador e da 
Mestra Tecla, e que a Igreja solicita constantemente.    

Recentemente, para manter este impulso missionário, foram redesenhados alguns “limites”: nasceu a 
delegação do East Ásia, constituída pela delegação de Taiwan e das casas dependentes de Macau, Hong 
Kong e Vietnam; e a da África Austral, formada pelas irmãs da África do Sul (Johanesburgo e Durban) e de 
Moçambique (Maputo). Está para ser constituída a delegação da Europa Central, que será formada pelas 
irmãs da delegação alemã, das comunidades de Praga e de Varsóvia. Algumas circunscrições e casas 
dependentes ainda estão em fase de discernimento.    

Ao percorrer o caminho da congregação, ir. Maria Antonieta passou conosco os vários âmbitos da 
nossa vida, sabendo, no entanto, que é sempre muito difícil avaliar os frutos de um real crescimento de 
determinados valores e da fecundidade da missão. Trazemos algo que foi relevante.   

 

Espiritualidade. Nota-se na Congregação uma grande abertura aos valores carismáticos e muita sede 
de aprofundar a Palavra, a espiritualidade, a história, o pensamento do p. Alberione e de Mestra Tecla. 
Experimenta-se, de fato, que quando a animação volta-se sobre o carisma, os corações vibram e se 
apaixonam. Mas, ainda percebem-se carências na animação, na mediação de subsídios, na assimilação dos 
abundantes conteúdos, na qualidade das relações. Há dificuldade de assumir o estilo de discernimento, nas 
pequenas e grandes escolhas pessoais e comunitárias.   

 

Formação. Também na nossa Congregação a formação é uma realidade complexa que reflete as 
dificuldades e os desafios que provêm da mudança radical da realidade social, cultural, familiar, mas também 
das mediações formadoras (formadora, comunidade, realidade apostólica). Ao longo do triênio foram 
tomadas várias iniciativas no âmbito da formação e continuaram os estudos de base e de especialização. Em 
2010 realizou-se o Seminário internacional para as formadoras (postulado e noviciado) enquanto para 2012 
está previsto um curso para as formadoras do juniorato. Todo este empenho está voltado para uma formação 
mais qualificada, que possa contribuir e garantir maior perseverança das junioras e das professas perpétuas 
jovens.   
         Apostolado. Foram dados passos significativos na colaboração com os leigos, na organização, nas 
atividades de difusão associadas às iniciativas de animação e formação bíblica e no uso da mídia na 



inculturação dos conteúdos, na informatização, no desenvolvimento  dos sites e das livrarias virtuais. Estão 
sendo feitas experiências na produção de e-books descarregáveis em plataformas eletrônicas dos nossos sites. 
Às vezes, porém, a organização apostólica não é adequada à realidade das pessoas e meios, e é carente a 
integração entre apostolado e economia. Nota-se, ainda, certa resistência para mudar de mentalidade e de 
práxis; percebe-se a urgência de um novo impulso na missão para continuarmos a ser apóstolas criativas, 
dinâmicas, empreendedoras e sapientes, segundo o coração do Primeiro Mestre e da Mestra Tecla; apóstolas 
capazes de transmitir, testemunhando a “mística apostólica” às novas gerações. Para isso serão de grande 
ajuda os encontros continentais de apostolado-economia, previstos para 2011 e 2012.    
 

O conhecimento da realidade da congregação foi ampliado pela relação de ir. Gabriella Santon, 
ecônoma geral. Depois de haver comunicado que atualmente não poucas circunscrições vivem um momento 
de precariedade, demonstrou que esta crise pode ser uma grande oportunidade para refletir sobre a nossa 
administração e sobre o modo como vivemos a pobreza, “eixo da vida paulina”. E convidou-nos a ter uma 
grande confiança na Providência, mas ao mesmo tempo, organizar-nos, unindo as forças e incrementando a 
solidariedade entre nós.     

 

Um modo importante para conhecer a realidade da congregação no âmbito local foi a comunicação 
do caminho de cada circunscrição realizado nos grupos continentais. Mesmo na especificidade das realidades 
em particular, encontrou-se uma sintonia de fundo, “um trabalho unido” que comprova o benefício da linha 
empreendida: pensar juntas e agir de modo local.      

Em particular emergiu:  
- uma grande adesão dos projetos de circunscrição e das Casas dependentes aos Projetos de 

continente;  
- o primado da Palavra, coração do projeto pessoal, comunitário e apostólico. Não só como 

aprofundamento pessoal e partilha comunitária, mas também com propostas apostólicas 
concretas: a redação de uma Bíblia dos textos originais em língua espanhola e portuguesa, 
Bíblias com notas catequéticas e pastorais, textos e comentários litúrgicos, iniciativas de 
animação bíblica, difusão dos textos sagrados em “novos países” onde atualmente não há a 
presença paulina, cursos e jogos bíblicos online, etc.;      

- a abertura, embora ainda “tímida”, às novas tecnologias: livrarias virtuais, e-laerning, e-book, 
iPhone, iPad, etc.;       

- uma  responsabilidade renovada com a pastoral vocacional, mesmo se em várias circunscrições 
há necessidade de um trabalho mais organizado e em equipe, e de maior abertura ao mundo 
jovem;   

- a partilha do carisma com os leigos e a busca quase unânime de expandir o carisma com o 
acompanhamento de grupos de cooperadores paulinos, de cooperadores assalariados ou não e de 
simpatizantes; a realização de uma Associação Comunicação e Cultura Paulinas ONLUS, o 
projeto de abrir um centro de espiritualidade paulina para leigos. Em alguma circunscrição 
percebeu-se a urgência de partilhar a realidade dos Centros de difusão para individuar linhas 
alternativas de gestão, com uma presença mais qualificada dos leigos, dando a eles maior 
responsabilidade;     

- o empenho do estudo e da autoformação concentrou-se especialmente nos documentos da 
congregação (fichas sobre s. Paulo, material para o Projeto do redesenho, subsídios sobre as 
Constituições). Permanece confirmada a prioridade da formação, incluindo a específica para a 
missão;      

- a atenção às irmãs anciãs, não só com a reestruturação dos ambientes, mas também com 
projetos formativos que motivem em nível espiritual-carismático, para valorizar todas as fases da 
vida.  

 

O conhecimento obtido nesta primeira etapa coloca as bases para o encaminhamento, de modo 
consciente, concreto e decidido, da programação, segunda etapa do nosso Intercapítulo, que iniciamos com 
um prolongado retiro, porque «se Deus não constrói a casa, em vão se afadigam os construtores».  
 

Sentimos todas bem perto com a oração e o afeto e retribuímos de coração. As suas contínuas 
mensagens, as vozes de encorajamento e de esperança nos enchem de alegria e nos confortam. Estamos 
ansiosas por encontrá-las nos informativos escritos no site WWW.paoline.org. Não faltem!   

Uma cordial saudação e todo o bem.   
                                                                                                               ir. Annunciata Bestetti e ir. Ida Porrino 

http://www.paoline.org/�
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