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MENSAGEM FINAL À FAMÍLIA PAULINA  
 

XXIX ENCONTRO DOS GOVERNOS GERAIS DA FAMÍLIA PAULINA 
«A Família Paulina: una carta de São Paulo aos homens de hoje» 

 
 
Caríssimas irmãs e irmãos, 

 
dos dias 7 a 10 de janeiro de 2011, os Governos gerais das cinco Congregações da Família 

Paulina se encontraram para o referido encontro que, neste ano, teve como colorido e tema a 
preparação  ao Centenário de fundação da Família Paulina. 

Nos três anos de preparação como Governos gerais, o primeiro orientou nossa reflexão para 
nossa história passada, às raízes, ao núcleo do carisma paulino no seu contexto histórico. 

Em 2012 nos firmaremos sobre o tempo presente, assim como fez Dom Alberione na escuta 
dos homens de seu tempo. Em 2013, procuraremos, ao invés, aventurar-nos, com coragem e 
criatividade, no projeto que orientará o nosso futuro apostólico na Igreja e no mundo.   

É particularmente significativo e de profunda importância que – feita comunitariamente a 
experiência da beatificação do nosso Fundador –  seja preparada a celebração do centenário da 
fundação da Sociedade São Paulo, que deu início à Família Paulina.  

 
Depois da acolhida dos participantes, os membros dos Governos gerais foram informados 

sobre o caminho feito até agora no decorrer dos quase trinta encontros. É consolador que todo o 
trabalho desenvolvido foi recolhido meticulosamente em um DVD, à disposição das Secretarias e 
de quem quiser consultá-lo. 

 
Ir. Regina CESARATO, Superiora geral das Pias Discípulas do Divino Mestre, introduziu a 

assembleia no encontro com uma lectio sobre o tema: «A nossa carta sois vós (2Cor 3,2-3)». 
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Nos primeiros três dias a assembleia foi ajudada a refletir sobre três contextos que 
caracterizaram o período de atividade carismática de Dom Alberione: 

sexta-feira, 7 de janeiro – Padre Giampaolo LAUGERO, professor de História da Igreja, falou-
nos sobre o «Contexto eclesial e pastoral da vida de Padre Tiago Alberione até o término do 
período fundacional (1960)», 

sábado, 8 de janeiro – Padre Maurilio GUASCO, professor de História do pensamento político 
contemporâneo, falou-nos sobre o «Contexto social e cultural do período fundacional de padre 
Tiago Alberione (1914-1960)», 

domingo, 9 de janeiro – Padre Sílvio SASSI, Superior geral da Sociedade São Paulo, falou-nos 
sobre o «Contexto comunicativo e projeto de evangelização da Família Paulina». 

 
No sábado à tarde, no primeiro trabalho em grupo e depois em assembleia, focalizamos as 

propostas que deverão constituir as iniciativas do Centenário. Emergiu um pouco de tudo – junto às 
várias iniciativas – a necessidade de aproveitar dessa oportunidade para conhecer e tornar mais 
conhecidos Padre Alberione e o carisma paulino. Mas também, a urgência de recomeçar, com 
ânimo renovado, um caminho concreto de família, ainda mais visível e concreto na colaboração e 
no apostolado comum da evangelização, segundo as respectivas orientações carismáticas, «sempre 
atentos às exigências dos destinatários – recordou Padre Sílvio na homilia conclusiva – e, 
naturalmente, a preparação e a formação espiritual dos evangelizadores na escuta criativa da 
Palavra.  

A esse propósito, na manhã da segunda-feira, a Comissão do centenário informou à 
assembleia os resultados do trabalho. Resultou uma proposta que será desenvolvida por uma 
comissão especial e enviada a todas as circunscrições e comunidades dos Institutos da Família 
Paulina. Os elementos fundamentais de tal proposta, divididos em três anos, são os seguintes: 

 2011-2012: memória narrativa, conhecimento histórico dos ambientes e dos contextos nos 
quais amadureceu o carisma paulino e a pessoa do Fundador, colocados em evidência no 
surgimento progressivo das várias Congregações da Família Paulina.  

 2012-2013: a narração da história da Família Paulina de 1971 a 2011, depois que o 
Fundador deixou aos paulinos e às paulinas a continuação de sua obra.  

 2013-2014: “Lançar-se para frente” no futuro. O caminho que está diante de nós, deixando-
nos guiar pelo fenômeno da comunicação. Relatar como será a Família Paulina a partir dos 
destinatários da nossa missão comum, dos nossos apostolados convergentes.  

 
As iniciativas do centenário serão lançadas no dia 20 de agosto de 2011, e as datas a serem 

valorizadas por todos, nestes anos, são: o nascimento do Primeiro Mestre: 4 de abril; fundação da 
Sociedade São Paulo: 20 de agosto, e o dia da morte do Primeiro Mestre: 26 de novembro. 

Deverão resultar iniciativas coerentes, mas privilegiando as que são experiências de encontro 
e de colaboração, tendo como objetivo o nosso futuro: desse centenário a nossa Família deverá sair 
renovada, aberta às exigências do homem de hoje e orientada pela esperança. 

 
Com afeto, em Cristo Caminho, Verdade e Vida 
 

Os participantes e as participantes. 
 


