
 
 

  
 
 
 
 

Roma, Advento 2010 
 

Caríssimas irmãs e jovens em formação, 
como em todos os anos, dirijo-me a vocês na proximidade do Advento, este tempo litúrgico “especial”, ao 

longo do qual a sabedoria da Igreja nos  faz exercitar a vigilância, a esperança e a espera.  
Ainda uma vez, Deus vem! Temos necessidade de todos os “Adventos” da nossa existência para 

compreender o dom da vinda do Senhor e acolher seu chamado cotidiano para “encarnar” Cristo em nós, fazê-lo 
crescer pela ação do Espírito Santo e «com ele ser caminho, verdade e vida para os irmãos» (Const. 8). 

Não somos nós a esperar Deus. É ele que nos espera, ou seja, irrompe na nossa vida, na história 
atormentada dos nossos dias. Entra no ritmo do tempo, se torna próximo da humanidade que sofre, permeia 
cada realidade com o amor e a misericórdia do Deus em cujas mãos está o destino do mundo. A acolhida da 
vinda de Cristo modifica o nosso olhar sobre a realidade e permite que a ação de Deus nos transforme em 
criaturas novas (2Cor 5,17). 

O Advento se torna, então, o tempo oportuno para professar a nossa fé no Senhor que guia a história, e 
para comunicar a alegria de uma experiência que transforma a vida. Na exortação apostólica pós-sinodal 
Verbum Domini, Bento XVI escreve: «Não existe prioridade maior do que esta: reabrir ao homem de hoje o 
acesso a Deus, ao Deus que fala e nos comunica o seu amor, para que tenhamos vida em abundância».  

Iluminadas pela Palavra que a liturgia do Advento nos propõe, sobretudo o Evangelho dominical (as 
“quatro estrelas do Advento”1

Para isso poderá nos ajudar a terceira etapa do itinerário de animação sobre as Constituições, através do 
aprofundamento do capítulo dedicado ao anúncio de Cristo com os meios da comunicação social e a Novena de 
Natal: Sobre “O nosso caminho”, encontro com o Senhor que vem, preparada à luz da nossa Regra de vida. 

: a estrela da vigilância: Mt 24,37-44; a estrela da escolha: Mt 3,1-12; a estrela da 
dúvida: Mt 11,2-11; a estrela do mistério: Mt 1,18-25), reavivemos o nosso empenho de comunicadoras do Verbo 
feito carne. 

Caríssimas, esperemos o Deus-que-vem na oração, na busca do essencial, na atenção solidária para 
com os mais pobres. Convido-as, portanto, a escolhas concretas de sobriedade, em sintonia com a conjuntura 
histórica e econômica que vivemos em nível mundial. O fruto das “renúncias” pode ser enviado ao economato 
geral em favor das populações do Haiti, devastadas pelo terremoto e pelas epidemias de cólera e malária. 
Agradeço desde já a disponibilidade e generosidade de cada uma.  

Confio às orações de vocês o próximo Intercapítulo, que terá como tema: Habitadas pela Palavra, 
traçamos caminhos de esperança, que acontecerá em Roma (Casa são Paulo) de 4 a 21 de fevereiro de 2011). 
Sintamo-nos todas participantes e envolvidas na preparação e realização desse acontecimento tão importante para 
toda a congregação, empenhada em perscrutar a vontade do Pai, a fim de compreender «aonde nos conduz o 
Senhor». 

O nosso Fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, cuja festa celebramos no dia 26 de novembro, 
interceda, a fim  de que neste Advento nos deixemos habitar pela Palavra, para vislumbrar, com os olhos da fé, a 
presença do Deus conosco no hoje da história e irradiar, com todo instrumento da comunicação humana, a 
Verdade que salva, o Amor que regenera e a Esperança que faz caminhar.  

 

Bom caminho de Advento! Com muito afeto. 
 
 
 

 

ir. M. Antonieta Bruscato 
superiora generale 

                                                            

1 No site  www.paoline.org  foi  proposto um itinerário semanal de oração sobre o caminho das “quatro estrelas do Advento”. 
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