
 
Roma, 5 de fevereiro de 2015 

Abertura do ano centenário 
  

A todas as irmãs 

HÁ 100 ANOS… 

Nos passos de Alberione e Tecla 

 
Seguindo o convite do Fundador, que sempre nos abriu vastos horizontes, há 100 anos estamos a caminho 

para levar, através das formas e linguagens da comunicação, o Evangelho da alegria e da paz. Irmãs de todos os 
continentes, falamos a linguagem que o Espírito colocou sobre os nossos lábios e em nosso coração, através do 
carisma que nos doou.   

É a linguagem da fé que confia, cada dia, na graça do Pacto.  

É a linguagem do amor que nos torna, como Paulo, «tudo para todos».  

É a linguagem da alegria que narra, ao mundo de hoje, a bela notícia do Evangelho. 

É a linguagem do reconhecimento, que contempla as maravilhas de Deus. 

É a linguagem que valoriza as conquistas do progresso para indicar, a todos,  «o caminho luminoso da vida».  

O centenário é uma oportunidade para fazer memória dos prodígios que o Senhor continua a realizar na 
nossa pobreza e pequenez.  Olhemos o rosto internacional e universal da congregação: quanto ao carisma, foi 
enriquecido pela  contribuição de tantas e diversas culturas. Observemos a evolução incessante das tecnologias, 
que dão um rosto sempre novo à missão e nos desafiam a recomeçar sempre, com a fé das origens. Pensemos 
na força e na coragem das irmãs, aquelas que vivem situações sociopolíticas perigosas; aquelas que, na doença e 
na ancianidade se doam sem reservas e fazem de sua vida um evangelho vivente.   

O bem-aventurado Alberione nos convidava, no cinquentenário de fundação: «Agora chegastes a todos os 
continentes… A vossa palavra ressoa por  todos os lados; continuai elevando sempre mais a vossa voz. Ensinai!». 

Somos estimuladas, também, pelos contínuos convites do Papa Francisco, a ser uma congregação “em 
saída” para levar aos homens e às mulheres de hoje a consolação de Deus, para elaborar conteúdos que toquem 
o coração, afervorem a vida, “despertem” a sociedade.  

O nosso sonho pode, ainda, voar alto porque, também entre nós existem sinais indicadores de futuro: 

- o desejo de relançar o aspecto místico e profético do carisma, para ser,  realmente «apóstolas que 
queimam de amor a Deus pela íntima vida espiritual, sempre a caminho, portadoras de Cristo…» (Bem-
aventurado Tiago. Alberione);  

- a redescoberta da natureza docente do Instituto;  

--  o emergir de maior consciência sobre o papel do laicato paulino. Estamos compreendendo quanto o 
Fundador sublinhava em 1958: «Não vos parece que temos necessidade de deixar lugar para os 
continuadores e continuadoras do nosso apostolado?... Vós vos cansais muito individualmente. Gostaria 
que vos fatigastes um pouco mais em suscitar apóstolas e apóstolos».  

Na Quaresma, já bem próxima, poderemos orientar-nos ao empenho concreto para tornar-nos comunidades 
atrativas, que têm os olhos abertos para o mundo, que testemunham um modo diferente de agir e de viver, que 
redescobrem  a forma de chegar a todos, no estilo do diálogo e da audácia carismática, que valorizam a graça da 
“Família”, Família Paulina. Creiamos, verdadeiramente, que o Senhor está conosco e daqui, como no alvorecer da 
nossa história, pode continuar a irradiar a Luz do Evangelho.  

Estamos afetuosamente próximas aos nossos irmãos Paulinos reunidos em Capítulo geral. Para eles, a 
oração, a solidariedade, a oferta cotidiana. Saudações caríssimas a todas.  

 

ir. Anna Maria Parenzan 
Superiora geral 
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