
A Família Paulista: «carta de Paulo» à Humanidade de hoje 
(cf. 2COR 3,2-4) 

 
 

PERCURSO TRIENAL DE ANIMAÇÃO 
 
 

1.º  ANO 
 

20 de Agosto de 2011 a 2012 – A FP: uma História para contemplar. 
«Não temais, Eu estou convosco». 

 
Memória narrativa, conhecimento histórico dos ambientes e contextos nos quais 

amadureceu o carisma paulista e a pessoa do Fundador. 
 
Texto de referência: Abundantes divitiae gratiae suae (cfr. UCBS – União dos Cooperadores da 
Boa Imprensa) e a Oração do Segredo de êxito). 
 
Subsídios de formação e aprofundamento 
 
Itinerários que favoreçam a compreensão da nossa História, tendo em conta as datas de alguns 
acontecimentos significativos: 20 de Agosto, 26 de Novembro, 4 de Abril. 
 
Temas a desenvolver 
 
– 20 de Agosto de 2011: os anos da preparação (AD 1-6; 7-26; 215-224; UCBS…) 
– 26 de Novembro de 2011: a noite de luz; a renovação do impulso das origens: o sonho. A 
pedagogia de Deus. 
– 4 de Abril de 2012: algumas das abundantes riquezas; o “pacto” ou Segredo de Êxito. 
 
Actividades 
 
– 20 de Agosto: esquema de uma hora de adoração sobre o tema: A mão de Deus sobre mim. 
Subsídios para o desenvolvimento do tema: (“Os anos da preparação”) que irão ser publicados no 
site alberione.org. (ppt, fichas para reflexão etc.) 
– 26 de Novembro: esquema para uma hora de adoração; sugestões para a celebração eucarística; 
subsídios para o desenvolvimento do tema, que irão ser publicados no site (a noite de luz, o sonho, a 
pedagogia de Deus). 
– 4 de Abril: esquema para uma hora de adoração, subsídios para desenvolvimento do tema (o 
“pacto” ou Segredo de êxito). 
 
 
 



APÊNDICE 
 

Sugestões para iniciativas variadas surgidas no diálogo entre os Governos Gerais 
 

A nível geral 
 
– Solicitar enquanto FP uma audiência geral ao Papa (20 de Agosto de 2014). 
– Organizar algumas peregrinações aos lugares das origens, por grupos linguísticos, no ano de 
2014, mesmo para os jovens em formação. 
– Incrementar a participação no Curso do carisma da FP. 
– Preparar um suplemento na Família Cristã sobre a obra do P. Alberione traduzido em várias 
línguas.  
– Promover um concurso sobre o Centenário entre os jovens em formação de todo o mundo sobre o 
tema do Centenário: «A FP, uma carta de Paulo». Valorizar, para esta finalidade, todos os meios e 
instrumentos. Cada Circunscrição premeie, o Governo Geral premeie a nível geral os três primeiros 
classificados. Prémio: uma viagem aos lugares das origens. 
– Renovar e tornar acessível, inclusive com percursos didácticos, o Museu do B. Alberione, e criar 
um espaço para um Museu da Família Paulista, em Roma. 
– Produzir uma fiction televisiva, para difundir o conhecimento do B. Alberione e da Família 
Paulista. 
 
A nível de Circunscrição 
 
– Favorecer, a nível de Circunscrição, ocasiões de diálogo, de reconciliação, de conhecimento e de 
informação recíproca. 
– Organizar Cursos de Exercícios Espirituais a nível de FP, eventualmente sobre o tema da AD. 
– Favorecer a constituição de um Centro de Espiritualidade da FP, onde ainda não existe, ou torná-
lo mais incisivo onde já opera; favorecer a troca de recursos a nível linguístico. Valorizar a casa de 
Ariccia como Centro de Espiritualidade de toda a Família Paulista. 
– Conhecer e dar a conhecer o P. Alberione e os nossos “Santos”, motivando-nos a contribuir para 
causa de canonização e de  beatificação. 
– Incrementar a formação para a comunicação mediante Congressos, Encontros, Seminários. 
– Promover um projecto de pastoral juvenil a nível de FP, valorizando as novas formas de 
comunicação. 
– Conceder uma forte prioridade à difusão da Palavra de Deus. 
– Actualizar os folhetos vocacionais, reeditar e possivelmente traduzir: Dieci voci per annunciare il 
Vangelo. 
– Instituir alguma iniciativa particular a nível de Família. Por exemplo, a Semana das 
Comunicações Sociais ou a Semana Paulista. 
– Promover missões bíblicas a realizar em conjunto, como Família, criando uma tradição de 
colaboração. 
– Promover iniciativas culturais e eclesiais: por exemplo, um Congresso sobre o P. Alberione com 
grande relevo exterior, no ano de 2014. 
– Actualizar os documentários que apresentam a Família Paulista. 
– Realizar obras teatrais sobre a vida e obra do P. Alberione. 
– Dar início à realização de um Centro Apostólico ou de uma obra apostólica comum e significativa 
para toda a FP. 
 
 
 


