
	
SAUDAÇÃO	DE	BOAS-VINDAS	

DO	SUPERIOR	GERAL	PADRE	VALDIR	JOSÉ	DE	CASTRO	
	

À	10ª	ASSEMBLEIA	GERAL	DO	CIDEP	
	

São	Paulo,	8	de	novembro	de	2015	
	

	
	

Ao	dar	a	cada	um	de	vocês	as	boas-vindas	para	esta	10ª.	Assembleia	geral	do	
CIDEP,	saúdo	e	agradeço,	na	pessoa	do	padre	Luiz	Miguel	Duarte,	Superior	provincial,	a	
todos	os	co-irmãos	da	Província	do	Brasil,	de	modo	especial	das	comunidades	da	Casa	
Provincial	e	da	Vila	Mariana,	que	nos	acolhem	com	atenção	nestes	dias.	
	 Estamos	 reunidos	 para	 a	 Assembleia	 geral	 extraordinária,	 depois	 das	
inesperadas	 circunstâncias	 vividas	 pela	 nossa	 Congregação	 com	 o	 falecimento	 do	
padre	 Sílvio	 Sassi	 a	 14	 de	 setembro	 de	 2014	 e	 após	 a	 convocação	 e	 sucessiva	
celebração	 do	 10º.	 Capítulo	 geral	 realizado	 em	 Aríccia	 de	 25	 de	 janeiro	 a	 14	 de	
fevereiro	de	2015,	dezesseis	meses	antes	do	previsto,	e	a	consequente	 formação	do	
novo	Governo	geral.	
	 Depois	desses	acontecimentos,	e	considerando	que	neste	ano	também	se	deu	a	
renovação	 do	 governo	 de	 quatro	 das	 sete	 Circunscrições	 que	 abrangem	 a	 área	 do	
CIDEP,	 tenho	 refletido	 com	 o	 novo	 Conselho	 geral	 sobre	 a	 oportunidade	 de	 nos	
encontrarmos	para	esta	Assembleia	antes	de	2016.	A	partir	das	consultas	e	respostas	
positivas	dos	membros	do	 Encontro	dos	 Superiores	maiores,	 o	 Presidente	do	CIDEP,	
padre	Juan	Antônio	Carrera,	no	último	31	de	julho,	procedeu	à	convocação	formal	do	
presente	Encontro.	
	 A	 Assembleia	 que	 agora	 iniciamos	 tem	 a	 tarefa	 não	 somente	 de	 avaliar	 de	
coração	 agradecido	 o	 passado	 e	 de	 examinar	 com	 atenção	 e	 paixão	 a	 situação	
presente,	mas	 também	de	projetar	o	CIDEP	para	o	 futuro	com	esperança,	 como	nos	
encoraja	 o	 Ano	 da	 Vida	 Consagrada.	 Podemos	 dizer	 que	 nestes	 dias	 procuraremos	
responder	 a	 esta	 solicitação:	 “O	 que	 nós	 queremos	 do	 CIDEP	 nos	 próximos	 anos?”	
Esperamos	fazer	profunda	reflexão,	a	partir	especialmente	do	Documento	final	do	10º	
Capítulo	geral,	que	traça	claramente	o	objetivo	para	toda	a	Congregação	(2015-2021):	
“Faço	tudo	pelo	Evangelho.	Atentos	aos	sinais	dos	tempos,	renovar	o	impulso	da	nossa	
ação	apostólica,	convertendo-nos	a	nós	mesmos,	às	nossas	comunidades	e	às	nossas	
estruturas	 apostólicas,	 a	 fim	 de	 chegarmos	 a	 todos,	 especialmente	 às	 periferias,	
servindo-nos	também	das	novas	linguagens	da	comunicação”.		
	 De	 fato,	 somos	 chamados	 a	 fazer	 tudo	 pelo	 Evangelho,	 tomando-o	 como	
primeira	 referência	 para	 nossas	 reflexões	 e	 para	 colocarmos	 em	 ação	 as	 decisões	
pertinentes,	tendo	presente	que,	“mesmo	não	falando	apenas	de	religião,	mas	de	tudo	
cristãmente,	ofereçamos	a	todos	o	Evangelho,	o	qual	não	é	um	conjunto	de	conceitos	
ou	formalidades	normativas,	mas	a	Pessoa	mesma	de	Jesus	Cristo,	Caminho,	Verdade	e	



Vida,	Mestre	único,	Salvador	do	mundo”.1	 	Com	o	Senhor,	queremos	avaliar	o	nosso	
caminho	e	renovar	o	 impulso	como	“apóstolos	comunicadores	e	como	consagrados”,	
nas	pegadas	do	Apóstolo	Paulo.		
	 O	Programa	 de	 trabalho	 desta	 semana,	 que	 contempla	 as	múltiplas	 áreas	 de	
Recursos	 humanos,	 Editorial,	 Difusão	 e	 Administração-economia,	 foi	 preparado	 pelo	
padre	Juan	Antônio	Carrera	(Presidente	do	CIDEP),	 juntamente	com	o	padre	Salvador	
Armas	(Secretário	executivo	do	CIDEP),	e	pelos	Conselheiros	gerais	padre	Jose	Pottayil	
(Presidente	do	CTIA)	e	 frei	Darlei	Zanon	(Metodólogo	da	Assembleia).	A	eles	o	nosso	
agradecimento!	 Quarta-feira	 próxima	 terei	 a	 oportunidade	 de	 partilhar	 com	 vocês	
alguns	pontos	que	julgo	indispensáveis	para	a	nossa	reflexão	e	projeção	para	o	futuro.		
	 Agora,	ao	iniciarmos	esta	10ª.	Assembleia	geral,	vamos	celebrar	a	Eucaristia.	De	
coração	aberto,	“agradecemos	juntos	ao	Pai,	que	nos	chamou	a	seguir	Jesus	na	adesão	
plena	ao	seu	Evangelho	e	no	serviço	à	Igreja”	–	com	a	comunicação	e	na	comunicação	
–	“e	que	derramou	em	nossos	corações	o	Espírito	Santo,	o	qual	nos	concede	alegria	e	
nos	faz	testemunhar	o	seu	amor	e	a	sua	misericórdia	ao	mundo	inteiro”.2			
	 Oramos	 também	 por	 todos	 os	 Paulinos	 presentes	 nas	 Circunscrições	 que	
formam	o	CIDEP	e	por	 todas	 as	 necessidades	de	nossa	Congregação,	 para	que,	 com	
renovada	 fidelidade	 criativa	 ao	 carisma	 do	 Fundador	 e	 em	 comunhão	 com	 toda	 a	
Família	Paulina	e	com	a	Igreja,	chamados	a	evangelizar	na	alegria,	possamos	responder	
às	necessidades	da	humanidade	de	hoje,	especialmente	dos	mais	necessitados.		
	 Maria,	Rainha	dos	Apóstolos,	o	Apóstolo	Paulo	e	os	bem-aventurados	Alberione	
e	Timóteo	Giaccardo	nos	acompanhem	nesse	caminho.	
	
	
	

																																																													
1 Declaração	do	10º	Capítulo	Geral	da	Sociedade	de	São	Paulo.		
2	 Carta	 Apostólica	 do	 Santo	 Padre	 Francisco	 a	 todos	 os	 consagrados,	 por	 ocasião	 do	 Ano	 da	 Vida	 Consagrada,	
28.11.2014.	


