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Caríssimos irmãos e irmãs, 
 

ao final do XXVII encontro dos Governos gerais da Família Paulina dirigimo-nos a vocês, 
como de costume, através desta mensagem, para informá-los sobre a experiência vivida por nós: a 
alegria de unir-nos em torno do patrimônio comum que reforça a fraternidade, o entusiasmo pela 
vocação paulina, nos aproxima e nos sustém no caminho, e a beleza de partilhar, com simplicidade 
e sinceridade, o trajeto que cada Instituição, ano a ano, percorre na fidelidade criativa ao carisma do 
Bem-aventurado Tiago Alberione. 
 

Na esfera eclesial do Ano Paulino, o tema de reflexão e de partilha não podia deixar de 
focalizar o Apóstolo das gentes à luz da experiência carismática do nosso Fundador: Alberione,  
intérprete de são Paulo para a Família Paulina. 
 

Iniciamos este encontro anual com uma peregrinação à basílica de são Paulo fora dos muros, ao 
túmulo do Apóstolo, lugar muito querido pela  Família Paulina. Dom Sílvio, Superior geral da SSP, 
na saudação de abertura da celebração eucarística, motivou essa escolha: “Vir em peregrinação à 
basílica de são Paulo sempre foi, para o Primeiro Mestre, oportunidade para pedir um pouco do 
espírito de oração e de audácia apostólica, a fim de transmiti-los às Instituições da Família Paulina. 
Também nós somos movidos pelas mesmas intenções, para que o nosso orar e refletir se reverta em 
benefício de nossas Congregações e de toda a Família Paulina”.  
 
Conhecer  são Paulo 

O primeiro dia de nosso trabalho foi dedicado ao aprofundamento sobre são Paulo. Dom 
Antonio Pitta orientou nossa reflexão sobre Pedro e Paulo e a evangelização dos gentios. A relação 
proposta forneceu dados para a partilha sobre algumas problemáticas atuais e sobre o método de 
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evangelização paulino, de ontem e de hoje. Com Dom Romano Penna descobrimos a originalidade 
do apóstolo Paulo no cristianismo primitivo,  ressaltando a acolhida e a recusa de sua genialidade, 
acolhida e recusa atuais também no nosso tempo. 
 
São Paulo interpretado por Dom Alberione 

Desta feita, aproximamo-nos da pessoa carismática de Paulo de Tarso. Quem é são Paulo no 
pensamento de Dom Alberione em relação a cada uma das congregações da Família? Esta foi a 
pergunta que buscamos responder juntos. O estudo e a interpretação da visão paulina do Fundador 
apresentados pelos irmãos e irmãs ofereceram um  quadro de dados comuns e de algumas 
características particulares, que nos une, mas não uniformiza. Atingir a fonte carismática comum é 
sempre motivo de grande alegria, reaviva o orgulho de pertencer à Família e suscita o empenho de 
conhecer melhor Dom Alberione, para poder liberar a vitalidade espiritual e apostólica contida na 
sua herança, em favor da Igreja e da humanidade.  
 
São Paulo nas orações da Família Paulina 

A comissão intercongregacional para a revisão do livro As orações da Família Paulina 
apresentou o resultado do trabalho de busca e de reconstrução histórico-crítica dos textos que 
conservam esta preciosa herança carismática. Depois de uma breve apresentação sinótica do todo, a 
atenção se concentrou sobre as orações a são Paulo, escritas pelo nosso Fundador. As buscas dos 
membros da comissão trouxeram à luz muitos dados interessantes, dentre os quais o mais curioso é 
a origem da ladainha a são Paulo apóstolo. Encomendada pelos Paulinos, missionários na China,  as 
invocações foram compostas em chinês na metade dos anos 40. Traduzidas em latim  e apresentadas 
a Dom Alberione, foram muito apreciadas por ele que as fez inserir no livro das orações. Para o 
antigo axioma lex orandi - lex credendi, extraímos também desse episódio a confirmação do amor e 
da abertura a todos os povos que animava o coração de Dom Alberione, o que constitui para nós um 
encorajamento para explorar novos caminhos de evangelização.  

  
A partilha  dos elementos comuns 

Ressaltamos alguns itens recolhidos das diversas relações que fizeram convergir  a nossa 
partilha:  

- continuar a aprofundar sistematicamente o conhecimento do apóstolo Paulo também para 
torná-lo mais conhecido na Igreja e na sociedade; 

- conhecer são Paulo para assumir uma mentalidade e uma forma de vida e de apostolado 
dignas da vocação paulina; 

- reavivar em nós o dom da mística apostólica de são Paulo, que vive em Cristo e o anuncia 
na plenitude do seu Mistério; 

- empenhar-nos sempre mais para ser, como Família, “são Paulo vivente hoje, num corpo 
social” para agir e sermos reconhecidos como Família, que tem em são Paulo um Fundador 
comum.  

 
Próximo encontro 

E’ desejo de todos que o interesse pela pessoa de são Paulo não se extinga em nós com o 
encerramento do Ano Paulino. Por isso, assumimos juntos o empenho de aprofundar o 
conhecimento sobre o pensamento e a vida de são Paulo, a fim de que possa ajudar-nos a encontrar 
respostas adequadas às perguntas que, de vez em quando, nos questionam. Em vista disso, de forma 
unânime e plenamente de acordo, como Governos gerais da Família Paulina, agendamos, para 2010, 
na casa Divino Mestre (Ariccia RM), de 7 a  10 de janeiro, novo encontro para refletir sobre o tema: 
Paulo místico-apóstolo. 

 
Caríssimos, termos refletido juntos sobre são Paulo bem como sobre seu pensamento 

direcionado pelo Primeiro Mestre às diversas congregações da Família Paulina, constituiu-se para 
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nós uma responsabilidade também no nosso serviço de governo. Por isso nos propusemos não 
apenas partilhar a alegria vivida durante o estudo e a busca feitos juntos, mas, sobretudo, queremos 
que essa experiência contagie a todos. Desejamos ser “colaboradores da vossa alegria” (2Cor 1,24), 
convidando os governos, nos diversos níveis e nas várias Circunscrições, para que continuem a 
favorecer ocasiões de encontro, de estudo, de reflexão e de oração juntos, em torno da pessoa 
daquele que Dom Alberione considera como pai, mestre, exemplo e Fundador da Família: são Paulo 
apóstolo. Ele o é, de fato. Por ele nasceu, por ele foi alimentada e cresceu, dele recebeu o 
verdadeiro espírito (cf AD 2). 

Nós os saudamos com afeto, fazendo nossas as palavras do Apóstolo das gentes: “Por isso, 
irmãos e irmãs, sejam alegres, desejem a perfeição, encorajem-se mutuamente, sejam unidos, vivam 
em paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês” (2Cor 13,11). 
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