
 

 

 

Roma, 20 de agosto de 2018 

Memória litúrgica de São Bernardo, abade 

 

 

Às  Superioras e aos Superiores de circunscrição  

e a todos os membros da Família Paulina 

 

 

Objeto: «Reaviva o dom de Deus». Convocação do Ano vocacional da FP 

 

 

Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, 

no aniversário de nascimento da Família Paulina e no clima do iminente Sínodo sobre “Os 

jovens, a fé, o discernimento vocacional”, anunciamos a celebração de um Ano vocacional de 

Família Paulina, que se iniciará, oficialmente, no próximo 25 de janeiro, festa da Conversão de 

São Paulo,e se concluirá em 24 de janeiro de 2020. 

Um ano para redescobrir, com alegria, o mistério da nossa vocação paulina e para propor aos 

jovens a santidade como «o  rosto mais belo da Igreja». 

Um ano para experimentar novamente que «o dom total de si pela causa do Evangelho é algo 

de estupendo que pode dar sentido a toda uma vida» (Papa Francisco). 

Um ano para «sair e encontrar os jovens lá, onde se encontram, reacendendo seus corações e 

caminhando com eles» (cf. IL 175). 

Um ano intenso de oração, reflexão e de tantas iniciativas vocacionais, organizadas, 

possivelmente, em nível de  “Família” e por isso pensadas e vividas “juntos” com os Institutos 

presentes nas diversas localidades.  

Um ano iluminado pela visão do Fundador que, «vagando com a mente no futuro, lhe parecia 

que no novo século almas generosas sentiriam o mesmo que ele sentia …» (AD 17); um ano para 

fazer ressoar o apelo a «sentir-nos profundamente obrigadas a fazer alguma coisa pelo Senhor e 

pelos homens e mulheres do nosso tempo» (cf. AD 15) e portanto, para «reavivar o dom de Deus 

que recebemos». 

 

«Reaviva o dom de Deus» (2Tm 1,6) 

É o slogan paulino que marcará este ano particular. 

 

O verbo reavivar evoca a imagem da brasa sob as cinzas. Quando o fogo está apagado ou 

adormecido, deve ser  reativado e receber nova vida. Somos todos e todas enviados a restituir vida, 



dar um impulso profético ao carisma para transmiti-lo, vivo e atraente, às jovens e aos jovens de 

hoje. 

Cada Congregação e Instituto da Família Paulina, cada comunidade e cada pessoa, procure  

encontrar as modalidades mais oportunas para que o ano 2019, no qual fazemos memória do 

“Pacto”, a nós proposto pelo Fundador em 1919, assinale para a nossa Família uma nova abertura 

eclesial, um renovador ardor vocacional, uma intensa comunhão e colaboração. 

Assim que possível, levaremos ao conhecimento de vocês o logo que caracterizará as várias 

iniciativas e as comunicações entre nós.  

Esperando comunicar-nos novamente, vos saudamos com reconhecimento e afeto. 

 

 

 

Don Valdir José De Castro, ssp Sr. Anna Maria Parenzan, fsp 

 

 

Sr. M. Micaela Monetti, pddm Sr. Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

 

 

Sr. Marina Beretti, ap 

 


