
             

         Roma, São Paulo 2016 

       A todas as irmãs 

        

Caríssimas irmãs, 

Concluímos, há pouco, o Seminário sobre a mística apostólica e estamos nos preparando para o 

Intercapítulo que terá como tema: Cremos, e por isso comunicamos a alegria do Evangelho e a beleza 

do carisma. Dois eventos profundamente conexos, que chamam a atenção sobre a unidade de vida em 

Cristo à qual nos remete fortemente o exemplo e a palavra do apóstolo Paulo. 

O Seminário foi um convite a reacender a fé, a superar a fragmentação em “dizer Deus” com a vida 

e com cada linguagem da comunicação. E foi uma solicitação para considerar que a nossa existência, em 

qualquer situação ou idade, e na complexidade do tempo presente, é chamada a ser um “ato de culto”, 

uma maravilhosa “liturgia” oferecida ao Pai pela salvação de todos (cf. Rm 12,1-2).  

        Revisitamos as raízes do carisma e nos alegramos profundamente por sermos Filhas do apóstolo 

Paulo, enviadas a todos para proclamar a alegria de pertencer ao Senhor. Nessa pertença recíproca, 

nessa relação vital com aquele que nos conquistou (cf. Fil 3,12) se fundamenta o segredo da mística 

apostólica, vivida por São Paulo e interpretada pelo Fundador. 

Nas ricas partilhas pudemos perceber a urgência em reforçar a relação amorosa e filial com Cristo 

Jesus, alimentada pela Palavrea e pela Eucaristia, pelo estudo, por um sério caminho de contínua 

conversão e de comunhão. Tudo isso poderá ajudar-nos a superar os conflitos e as dicotomias que, às 

vezes, encontramos, e a conscientizar-nos cada vez mais de que não somos apóstolas por aquilo que 

fazemos, mas  como o fazemos e por quem o fazemos.  

Como Paulo, somos chamadas a permitir ao Espírito repetir em nós o mesmo caminho admirável de 

graça, para realizar aquele gradual processo de imersão no Cristo pelo qual só Ele «vive, pensa, opera, 

ama, quer, reza, sofre, morre e ressuscita em nós» (DF p. 64). E vive, pensa, ama, quer… em todos os 

homens e mulheres a quem somos chamados a atingir através da missão. 

Recordava-nos o Fundador que viver o espírito paulino significa «possuir a alma, o coração, a 

mente de são Paulo. Isso é vida interior intensa, zelo e dedicação generosa no apostolado, amor prático 

ao Divino Mestre e à Igreeja, união íntima, constante e serena a Deus» (FSP53 p. 446). O apostolato é, 

de fato, «o fruto da vida intensa, interior. Supõe um coração aceso, que não pode conter e reprimir o 

fogo interior…» (Pe. Alberione, 16 de dezembro de 1950). 

Desejo imensamente que a espiritualidade paulina se torne, verdadeiramente, para todas nós, «fonte 

de unidade interior e de dinamismo apostólico, vínculo que nos une às outras instituições da Família 

Paulina, preciosa herança a ser aprofundada, vivida  e tornada conhecida» (Const. 11). 

Felicitações particulares às irmãs que emitem a primeira profissão ou a profissão perpétua e a 

quantas celebram a fidelidade do Senhor através da lembrança do aniversário de profissão. Para todas, 

os votos e as felicitações que Mestra Tecla enviava, com grande ternura, às comunidades: 

Sempre rezo por vocês, as vejo, sigo, acompanho, estou unida a todas... Acompanho-as com o coração, com 

o pensamento e com a oração. Estão felizes? O Senhor as abençoe . Beijo-as com afeto no Senhor. 

Um abraço e uma saudação repleta de bem, também de minha parte e das irmãs do governo geral. 

 

         

Ir. Anna Maria Parenzan 


