
 
 
 
 
 
 
 

FAMÍLIA PAULINA 
 
 

 

Roma, 26 de janeiro de 2020 

 

Às Superioras e aos Superiores de Circunscrição 

e 

aos irmãos e irmãs da Família Paulina 

_____________________________________ 

 

Assunto: Anúncio do Ano Bíblico de Família Paulina 

 

Estimados irmãos e irmãs, 

hoje, 26 de janeiro, 3º domingo do Tempo Comum, na conclusão do Ano Vocacional da Família 

Paulina, celebramos em toda a Igreja, em unidade de propósito, o Domingo da Palavra de Deus, 

instituído pelo Papa Francisco através da carta apostólica Aperuit Illis. Acolhemos este convite 

como Família Paulina, renovando a centralidade da Palavra de Deus em nossa vida e em nossa 

missão, segundo o legado que nos foi deixado pelo nosso Fundador, o bem-aventurado Tiago 

Alberione. Neste contexto anunciamos a todos que, 

 

de 26 de novembro de 2020 a 26 de novembro de 2021, 

celebraremos juntos, como Família Paulina, 

um Ano da Palavra de Deus 

com o tema: “Para que a Palavra do Senhor corra” (2Ts 3,1). 

 

O objetivo comum deste Ano Bíblico será: “Em caminho com a Igreja, renovar-nos através da 

familiarização, estudo e leitura orante das Escrituras Sagradas, para viver da Palavra a fim que 

ela alcance a todos, especialmente as periferias existenciais e do pensamento”. 

A escolha do dia 26 de novembro, aniversário da Páscoa eterna do nosso Fundador, Pe. Tiago 

Alberione, quer recordar o seu vínculo particular com a Palavra. Também ele pode ser definido 

como um homem da Palavra de Deus: ouvinte e apóstolo incansável e profético. Essa renovada 

centralidade da Palavra de Deus, encarnada em Jesus Mestre Caminho, Verdade e Vida, e Bom 

Pastor, nos preparará para celebrar o 50º aniversário da sua morte, em 2021. 
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Para a celebração do Ano Bíblico Paulino, uma Comissão Bíblica Central foi constituída por nós, 

composta por representantes das cinco congregações da Família Paulina: Pe. Giacomo Perego (ssp), 

Ir. Anna Matikova (fsp), Ir. Myriam Manca (pddm), Ir. Sandra Pascoalato (sjbp), Ir. Letizia Molesti 

(ap). 

Convidamos agora todos os Superiores e as Superioras das Circunscrições – especialmente nos 

países onde existem diferentes Congregações Paulinas, Institutos Agregados e Cooperadores – a 

também constituírem uma Comissão Bíblica composta por irmãos e irmãs da Família Paulina e que, 

com o objetivo de animação apostólica a nível nacional, proponha iniciativas bíblicas, pastorais e 

ecumênicas. Solicitamos que, até 1º de março de 2020, sejam comunicados à Comissão Bíblica 

Central os nomes dos componentes e uma pessoa de referência da Comissão local, de modo a criar 

entre as Comissões – central e nacional – uma rede de comunicação interativa, destinada a 

incentivar uma animação criativa em resposta às questões eclesiais, ecumênicas e culturais que 

gradualmente se apresentarem. Cada membro da Comissão Bíblica Central será o referente das 

Comissões Bíblicas Nacionais conforme segue: 

 para a América Latina: Ir. Sandra Pascoalato (spascoalato@yahoo.com.br); 

 para a Ásia e a Europa Central e Oriental: Ir. Anna Matikova (anna@paulinky.cz); 

 para a África: Pe. Giacomo Perego (giacomo.perego@stpauls.it); 

 para aos EUA e a Austrália: sr. Myriam Manca (miriam.manca@piediscepole.it); 

 para a Europa: Ir. Letizia Molesti (molesti.l@apostoline.it). 

Esperamos que esta iniciativa seja acolhida e assumida com alegria por todos e que o tempo de 

preparação para a celebração do Ano Bíblico Paulino seja vivido intensamente em todos os lugares, 

a fim de que “a Palavra do Senhor corra e seja glorificada” hoje e sempre (cf. 2Ts 3,1 ). 

 

 

 

 

 

Pe. Valdir José De Castro, ssp 

         Superior geral 

 

 

 

Ir. Micaela Monetti, pddm 

       Superiora geral 

 

 

 

Ir. Marina Beretti, ap 

    Superiora geral 

 

 

    Ir. Anna Caiazza, fsp 

        Superiora geral 

 

 

 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

              Superiora geral 

 

 

 

 


