
 

 

Circular n. 01 

 

 

Roma, 6 de janeiro de 2016 

Epifania do Senhor 

 

  

Às Superioras de Circunscrições 

 e das Casas dependentes  

 

 

      c.c.  A todas as irmãs 

 

 

Objeto: Intercapítulo das Filhas de São Paulo   

 

 

Caríssimas irmãs, 

nesta solenidade em que os Magos nos convidam a colocar-nos a caminho, para a 

descoberta do Rosto amável e misericordioso do nosso Mestre, dirijo-me a vocês para 

comunicar-lhes, oficialmente, que o próximo Intercapítulo ocorrerá em Roma, na Casa São 

Paulo, de 5 a 20 de setembro de 2016.  

Como vocês devem se lembrar, a Assembleia intercapitular sempre é convocada após três 

anos da realização do Capítulo geral (cf. Const. 176), com a finalidade de: 

- Verificar se as orientações emergidas no último Capítulo geral foram assumidas;  

- discutir assuntos importantes e urgentes; 

- focalizar a programação do próximo triênio, individuando eventuais prioridades do 

caminho. 

Dele participarão, além das irmãs do governo geral, as superioras provinciais e de 

delegação e as superioras das casas dependentes.  

As irmãs da Comissão preparatória1, já se reuniram na Casa geral nos dias 12-19 de 

dezembro, para pontualizar o tema, individuar modalidades de envolvimento da Congregação, 

no que se refere à avaliação do projeto capitular, preparar o esboço do programa diário e sugerir 

a metodologia que acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos.  

Além disso, a Comissão elaborará um subsídio para favorecer o envolvimento de todas 

as irmãs na reflexão do tema, e na oração. O texto será enviado às circunscrições após as festas 

pascais.  

 

                                                 
1 A comissão é formada por: ir. Anna Caiazza e ir. M. Lucia Kim (Conselheiras gerais, ir. Annunciata Bestetti 

(Prov. Itália-Suíça), ir. Angela Grant (Da Grã-Bretanha), ir. Teresa Marcazzan (Da. África Or.-Nig.-Zâmbia-Sudão 

do Sul) 

 



Tema do Intercapítulo 

Em sintonia e dando continuidade ao tema do 10° Capítulo geral, «Cremos, e por isso 

falamos», e conscientes da necessidade de ser «almas inflamadas de fé» (PP p. 680) para 

comunicar a todos, «o sublime tesouro do Evangelho» (EG 175), pontualizamos o tema que, 

auguramos, colorirá de nova luz o nosso caminho institucional: 

CREMOS, E POR ISSO COMUNICAMOS 

A ALEGRIA DO EVANGELHO E A  BELEZA DO CARISMA 
 

Um tema que será lido sob a ótica da expressão alberioniana: 

«QUANDO SE TEM FOGO NO CORAÇÃO…»2
  

 

Só se partir do fogo do amor é que o anúncio se torna fecundo. Para o bem-aventurado 

Alberione, a comunicação do Evangelho é, de fato, a caridade «mais sublime» e essencial que 

se possa oferecer aos homens e às mulheres de todo tempo e cultura: «Não se pode oferecer 

nenhuma riqueza maior a este mundo, pobre e orgulhoso, que Jesus Cristo» (AD 182). 

É este  fogo no coração, a força unificante, o segredo da nossa profecia, o fundamento daquela 

dimensão “docente” do apostolado à qual, desde os inícios, Pe. Alberione nos exortava. 

Celebrando a Epifania, a festa da manifestação da luz, abramo-nos aos povos, no desejo de 

fazer a todos, «a caridade da verdade».    

E confiemos a Maria, tabernáculo vivente de Deus, o caminho que hoje iniciamos, para que 

seja animado pela alegria e ação de graças pelo carisma que brilha em nós, cuja beleza nos abre à 

admiração das maravilhas que o Senhor continua a realizar através de nossa pobreza.  

Com afeto. 

 

 

 

        ir. Anna Maria Parenzan 

             Superiora geral 

                                                 
2 FSP46-49 p. 580. 
 


