
 

 

 
30 de outubro de 2016 

Solenidade de Jesus Cristo Divino Mestre 

 
 

        A todas as irmãs 

Caríssimas irmãs, 

enquanto percorremos as metrópoles indianas, repletas de gente, desejo enviar a todas, também em 
nome das irmãs do governo geral, os mais fervorosos votos para a festa de Família que estamos prestes 
a celebrar. A solenidade do Divino Mestre é a ocasião ideal para redescobrir, em Cristo Caminho, Verdade 
e Vida, «o centro unificador no qual encontra plena realização todo o homem e toda a história » (cf. 
Const. 7). 

O desejo de uma vida mais unificada e integral, muito vivo entre nós, está em perfeita sintonia com 
as orientações do Fundador que insistia constantantemete – na pregação, na direção espiritual, nas 
circulares e na sua própria experiência – a necessidade de “estabelecer-se”, “incrustar-se” na pessoa de  
Cristo Jesus para conformar-se a ele, viver nele e para ele, chegar ao «Cristo vive em mim» (cf. FSP59, p. 
115). Trata-se de um envolvimento pleno de toda a pessoa, numa transformação contínua e progressiva, 
a fim de que «não haja em nós nenhum obstáculo à obra do Espírito Santo, à obra de Jesus» (FSP-SdC, 
164). De fato, «viver Jesus Cristo inteiro significa chegar não só à união de vida com ele, mas à ação de 
vida com ele, isto é, ao apostolado» (FSP55, p. 270). E nesse sentido, nos exortou: «Nós, na vida paulina, 
devemos apenas (e não é pouco) viver a vida de Jesus Cristo do modo mais perfeito possível. Não temos 
especializações, mas devemos apenas viver e fazer viver Jesus Cristo assim como ele é: Caminho, Verdade 
e Vida!» (FSP60, p. 275). 

Todo o itinerário de cristificação é pensado e proposto pelo Fundador como um processo de encarnação: 
somos chamadas a “encarnar” Jesus, a fim de que a sua vida se manifeste nas obras que realizamos (cf. DF 
36). Somos chamadas a colocar todas as energias à disposição do Mestre para que Ele mesmo cumpra em nós 
o apostolado. Somos chamadas, definitivamente, a viver nosso batismo, a  doar-nos ao Cristo para que só ele  
«viva, pense, opere, ame, queira, reze, sofra, morra, ressuscite» na nossa vida (cf. DF 64). 

O vocabulário de Alberione se enriquece de verbos e de adjetivos, no desejo de fazer-nos 
compreender a plenitude de uma relação vital que conduz ao «Cristo íntegro, inteiro, total» (FSP59, p. 
114). A vida no Cristo e o anúncio do Evangelho são, de fato, atitudes inseparáveis: devemos «dar aquilo 
que recebemos, aquilo que somos!» (FSP58, p. 47), na consciência de que «Jesus fala em nós, sente, se 
comunica... é ativo, e quer que nos tornemos falantes repetindo a sua palavra» (FSP55, p. 271). 

Enquanto refletimos, nas comunidades, sobre aquela única, forte prioridade que brotou da Assembleia 
Intercapitular, «aprofundar e viver a mística apostólica paulina», podemos empenhar-nos em 
conhecer o pensamento do Fundador lendo algumas páginas, muito significativas do livro Spiegazione delle 
Costituzioni, já traduzido nas principais línguas, sobretudo os capítulos “Os graus da oração” e “Sentir o 
apostolado”. 

A palavra do nosso Pai nos ajudará a tornar-nos sempre mais conscientes  – e a exprimi-lo no 
concreto da vida – que não somos “consagradas” por aquilo que fazemos,  mas como o fazemos e por 
Quem o fazemos, assumindo o modo de pensar, de amar, de querer de Cristo Mestre, introduzindo na 
totalidade da nossa vida os valores evangélicos. Assim manifestaremos e irradiaremos o Mestre divino 
que habita em nós, testemunharemos a alegria do Evangelho (cf. EG 21), comunicaremos «confiança e 
esperança para a história» (cf. tema do Dia das C.S., 2017). 

Saudações caríssimas a todas, com muito afeto. 
 
 
Ir. Anna Maria Parenzan 
    Superiora geral 


