
 

 

 

XXXIX ENCONTRO DOS GOVERNOS GERAIS 

DA FAMíLIA PAULINA  

 

MENSAGEM FINAL 

 

A FAMÍLIA INTERPELA A FAMÍLIA PAULINA 

 

Caras irmãs e irmãos da Família Paulina, 

com alegria lhes escrevemos depois de nosso 39° Encontro dos Governos Gerais 

da Família Paulina. Desejamos partilhar com vocês uma síntese dos dias vividos, e 

agradecer-lhes pelass orações que nos acompanharam nestes dias.  

Por causa do agravamento da situação sanitária ligada à nova variante da Covid 

na Itália, também neste ano vivemos o nosso encontro  online.  

A temática que nos guiou estava sintonizada com o caminho pastoral da Igreja do  

Ano “Família Amoris laetitia”. Foi significativo refletir sobre este tema à luz do 50° 

aniversário do nascimento para o céu do nosso Fundador, encorajados pela sua 

promessa: «Assim entendo pertencer a esta admirtável Família Paulina: como servo 

agora e no céu» (AD 3).  

Vivemos estes dias como um momento particular de graça, porque os vivemos 

como “Família” inteiramente representada. O tempo de escuta e partilha no estilo 

sinodal nos ajudou a reconhecer a riqueza da nossa identidade carismática de Família. 

Ouvimos palestras profundas de caráter bíblico (com a prof. Donatella Scaiola), 

teológico (com o prof. Pe. Dario Vitali), sociológico (com o prof. Francesco Belletti). 

Delas pudemos perceber que a Família Paulina, em virtude do carisma e da sua 

configuração internacional, pode cultivar relações sempre mais solidárias na 

cooperação com os vários apostolados de cada Instituto, para desenvolver os nossos 

apostolados a serviço  à e pela  família.  

O confronto com frei Marco Vianelli, ofm, e com o casal Pierluigi e Gabriella 

Proietti sobre a exortação apostólica Amoris laetitia nos ajudaram a olhar a família 

como sujeito na Igreja.  

Tivemos, também, o privilégio de ouvir, através da plataforma #incontripaolini, 

os testemunhos de quatro casais do Instituto Santa Família presentes nos quatro 

continentes. Foi emocionante descobrir as abundantes riquezas desse ramo de nossa 

Família, onde os esposos descobriram e viveram a sua vocação e consagração, e onde 

receberam formação e válida ajuda para viver o seu amor, superar as dificuldades, 



experimentar a beleza da espiritualidade paulina e empenhar-se nas várias formas de 

apostolado e de testemunho. 

As nossas considerações se voltaram à compreensão do desenvolvimento 

histórico e carismático do Instituto Santa Família e aos desenvolvimentos atuais da sua 

missão eclesial específica. Nisso fomos orientados pelo Pe. Roberto Roveran, por 

Mariella e Claudio Cazzato, membros do Instituto. Constatamos como Pe. Alberione 

foi profético em compreender a centralidade da comunicação na evangelização e em 

perceber a necessidade de ressaltar o viver a santidade “em família”. 

Por fim, Pe. Vito Fracchiolla apresentou o quadro de como o Instituto se encontra 

hoje em nível internacional, com mais de dois mil membros presentes em 19 nações, 

apresentando alguns desafios e as grandes esperanças para o futuro do Instituto.  

Da partilha nos grupos de trabalho emergiu que : 

– é necessário conhecer mais e melhor os Institutos de vida secular pertencentes 

à nossa Família e, especificamente, o Instituto Santa Família; 

– é necessário programar momentos de escuta recíproca ou iniciar “micros 

projetos apostólicos” que nos permitam aprofundar as relações entre nós e 

crescer na valorização dos vários dons e serviços presentes no único corpo que 

é a Família Paulina;  

– os membros do Instituto Santa Família, pela sua vocação específica, são, em 

certo sentido, “os olhos e os ouvidos” da Família Paulina no mundo, porque 

vivem e partilham concretamente as preocupações e as esperanças das famílias 

de hoje; 

– a sinodalidade é uma “chave” que nos ajudará neste caminho de crescimento 

na relação entre nós  e em um maior serviço à missão da Igreja. 

Estas pequenas e grandes prospectivas oferecem um horizonte sereno e ativo ao 

nosso futuro, no comum empenho para ser sempre mais testemunhas do nosso ser uma 

única Família chamada a anunciar a “boa notícia” do Evangelho! 

 

Concluímos nossos encontros exprimindo profunda gratidão, afeto e felicitações 

aos nossos irmãos da Sociedade São Paulo, que estão concluindo seu mandato de 

serviço à Congregação e se preparam para o próximo Capítulo geral. Particularmente 

os sustentaremos com a nossa oração. 

 

Gratos ao Senhor pela riqueza destes dias de partilha, e conscientes do grande 

dom de pertencer à nossa maravilhosa Família chamada a viver e dar Jesus Caminho, 

Verdade e Vida a cada homem, lhes enviamos as nossas mais afetuosas saudações. 

 

Roma, 18 de janeiro de 2022 

Os participanties do XXXIX Encontro dos Governos Gerais da Família Paulina 


