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Informação n. 2 

 
 

 Roma, 21 de fevereiro de 2011 
 
 

Caríssimas irmãs 
 
Terminamos a nossa caminhada intercapitular, na qual percebemos e sentimos muito viva, entre 

nós, a presença de Mestra Tecla, não só porque celebramos o aniversário de sua morte e de seu 
nascimento, mas porque ela é para nós modelo por excelência de vida, de paixão apostólica e de estilo 
de governo.  

 
Vivemos intensa e criativamente cada etapa do caminho intercapitular,  com dias belos e 

intensos, que nos viram empenhadas na reflexão, oração, partilha; dias de escuta atenta e compreensão 
mútua, de simplicidade e comunhão, de unidade na diversidade, em que se percebeu um caminho 
congregacional feito de maior integração, de harmonia entre nós e que está nos conduzindo para a 
realização plena do sonho da Primeira Mestra: ser um só coração e uma só alma.  

Do profundo do coração brota um sincero e solene magnificat pela presença do Senhor que nos 
sustentou nesse esforço, iluminadas com sua Palavra e conduzidas para consolidar, em profundidade e 
amplidão, o caminho iniciado no redesenho.  

 
Na primeira etapa contemplamos a fotografia da nossa congregação, em suas luzes e sombras. 

Na segunda etapa, os relatores nos ajudaram a compreender e desenvolver o tema do Intercapítulo, que 
pode ser resumido neste slogan: habitadas pela Palavra, habitemos a rede com a força do carisma 
paulino declinado no feminino. Na última etapa, rezamos e trabalhamos para programar o próximo 
triênio, seja em nível continental como congregacional.   

As sínteses dos trabalhos e as propostas operativas estão contidas no Documento final, que 
brevemente vocês terão em mãos.  Reproduzimos, aqui, apenas as propostas para o desenvolvimento 
do redesenho dos diversos âmbitos da vida paulina, em nível de congregação.  

 
Redesenhar a vida espiritual 

1. Fazer “explodir” a força transformante da Palavra que habita em nós e abre caminhos de 
esperança. Para isso, no projeto pessoal e comunitário, privilegiar a assiduidade, a escuta, 
o estudo, o confronto e a partilha da Palavra, segundo o método verdade, caminho e vida.  

 
Redesenhar a pastoral vocacional 

1. Fundamentar a pastoral vocacional sobre a Palavra de Deus, sobre a Eucaristia e sobre o 
testemunho feliz de uma vida doada inteiramente.  

2. Ativar novas iniciativas vocacionais e consolidar as já existentes: utilizar as novas 
tecnologias, formar as jovens para a mídia, promover o contato com as comunidades de 
imigrantes e com os universitários, tornar conhecido o nosso carisma junto aos sacerdotes.  

 
Redesenhar a relação autoridade-obediência 

1. Continuar a priorizar o valor da relação autoridade-obediência. Como estratégia, 
privilegiar a escuta profunda da Palavra, para viver a configuração a Cristo obediente (cfr. 
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DF 39-40), e valorizar o estudo das Constituições, sobretudo os artigos dedicados à 
obediência e ao governo.  

2. Organizar, em nível de circunscrição, iniciativas de formação para as superioras e todas as 
irmãs sobre o tema da obediência e da autoridade, para viver com renovada consciência 
um estilo relacional que abre à comunhão, tendo como exemplo a Primeira Mestra Tecla.  

 
Redesenhar a partilha do carisma com os leigos 

1. Fazer com que os leigos participem do carisma paulino, apresentando-o de uma forma 
acessível e atraente. Valorizar, também, os subsídios para a formação e animação 
inseridos no site paoline.org. 

2. Continuar decididamente a concretizar o Projeto “Colaboradores para o Evangelho”, 
envolvendo mais fortemente os leigos na missão e na pastoral vocacional.  

 
Redesenhar o apostolado 
O redesenho do apostolado, segunda prioridade do 9° Capítulo geral e objeto dos próximos 

encontros de apostolado e economia, foi encaminhado com um laboratório de dois dias nos quais, 
primeiro em grupo e depois em assembleia, foram oferecidas e discutidas orientações acerca dos 
conteúdos, metodologia e participantes, a serem encaminhadas à comissão encarregada de preparar os 
encontros. O material elaborado está, agora, nas mãos do governo geral e será enriquecido de 
posteriores aprofundamentos e prospectivas de futuro, que amadurecerão nos encontros continentais, 
para dar início ao processo que nos conduzirá a um Projeto apostólico global para todo  o Instituto.  

 
Como bem sublinhou ir. M. Antonieta Bruscato nas conclusões, «Para cada evento importante, a 

conclusão é, na realidade, outro início. A partir deste momento, de fato, começa um tempo de 
animação para o envolvimento de toda a congregação, mas, sobretudo o tempo da concretização das 
orientações e prioridades que brotaram desta Assembléia ». 

 
O trabalho de dar vida àquilo que o Espírito levou-nos a amadurecer no Intercapítulo passa, 

hoje, às mãos de cada uma de nós, neste momento particular da história, em que nos preparamos para 
celebrar o centenário da Família Paulina e do nosso Instituto. Permaneçamos unidas na oração e na 
escuta da Palavra para fazer “explodir” a sua força transformante na nossa vida, nas comunidades e na 
missão.  

 
Em nome de todas as intercapitulares desejamos agradecer a Ir. M. Antonieta Bruscato e irmãs 

do conselho pela dedicação e pela proximidade fraterna; a ir. Battistina Capalbo, sempre incomparável 
na condução dos trabalhos, com competência, clareza e paciência; a ir. Lúcia Simula pelo cuidado e 
atenção na gestão da Casa São Paulo. E o agradecimento às irmãs da Casa generalícia, que, de várias 
formas, ofereceram o seu precioso serviço e nos apoiaram com a sua presença.  

 
Estendemos o nosso agradecimento a cada uma de vocês, irmãs, pela oração e pelo afeto com os 

quais nos acompanharam neste importante evento de congregação, expressos também através das 
inumeráveis e agradáveis mensagens, as visitas às páginas do site institucional e a significativa 
participação nas duas videoconferências. 

 
Desejando todo o bem. 
 

 
ir. Annunciata Bestetti e ir. Ida Porrino 


