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A todas as irmãs 

Caríssimas irmãs, 

neste Ano  jubilar experimentamos a extraordinária riqueza da graça e sentimo-nos envolvidas pela 

misericórdia do Pai. Na verdade, «como um vento impetuoso e salutar, a bondade e a misericórdia do 

Senhor  foram derramadas sobre o mundo inteiro» (Misericordia et misera, 4). 

Ao dizer-lhes de coração, também em nome das irmãs do governo geral,  “Bom Natal”, desejo que  

cada uma experimente  a misericórdia para doar misericórdia, para  tornar-se “doçura”, “bondade e 

ternura de Deus” para todos, a começar pelas irmãs da própria comunidade.  

Que o Menino de Belém nos conceda a graça de escancarar a porta da misericórdia para crescer na 

compaixão, especialmente para com aquelas pessoas que vivem a maior das pobrezas, a de não 

conhecer o Senhor. «Se alguma coisa deve santamente inquietar-nos e preocupar a nossa consciência é a 

de que tantos dos nossos irmãos vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, 

sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida» (EG 49).  

Nesta sociedade, desorientada e perdida, temos «um dever diretamente profético e uma 

responsabilidade histórica» (Const. 12). O  Pe. Alberione nos recordava: «A vós é dado diretamente nas 

mãos, o Evangelho... Cada uma pode dizer: Deus mandou-me evangelizar os pobres. O Instituto é para o 

Evangelho... Maria deu ao mundo, para ser lido, o Verbo eterno: Jesus Cristo. Todas as Filhas de São 

Paulo podem ser chamadas, pois, de Maria» (FSP53, p. 485).  

Como Maria, “Tabernáculo vivente de Cristo”, que guardou no coração a divina misericórdia, 

somos chamadas a meditar e a morar na Palavra, a proclamá-la com alegria, porque o Senhor está 

conosco, porque o seu amor é incondicional e imerecido de nossa parte, porque também nós 

encontramos graça... Fecundadas pela Palavra, nos tornaremos apóstolas fervorosas e audazes, 

comunicadoras da beleza, portadoras de Deus. 

O Natal seja verdadeiramente um renascimento, uma ocasião para entrar naquele caminho que, em 

Belém, o Filho nos abre: o caminho da humildade, da pobreza, do amor, do dom. O clima natalino, 

repleto de maravilha e de admiração, difunda ao nosso redor ares novos: ares de esperança, de 

comunhão, de consolação...  Ares de Deus! 

Augúrios aos nossos colaboradores e Cooperadores, que sustentam com tanta generosidade a 

missão paulina em todo o mundo. Augúrios às jovens em formação e a cada comunidade.   

Para todas e todos, o augúrio do Fundador: «Santificar o Natal e crescer em Jesus Cristo – até que 

ponto? – até que Jesus seja formado em vós» (Alberione, 1964 inédito).  

Obrigada pelo empenho, pelo amor à vocação, pela dedicação apostólica, pelo espírito de família 
que em todos os lugares nos caracteriza.  

Um afetuoso abraço. 
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