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Mensagem à Família Paulina 
 
Caríssimos irmãos e irmãs, 
 

nestes dias refletimos sobre nossa identidade paulina, estimulados pelo tema do IX 
Capítulo Geral: “Reacenda o dom que você recebeu. A fidelidade criativa a cem anos do 
carisma paulino”.  

Tivemos, uma vez mais, a confirmação da riqueza de ser Família Paulina: a 
proximidade de vocês, o apoio, as orações que acompanharam nossos trabalhos. Tomamos 
também consciência das pequenas e grandes experiências que no mundo nos fazem crescer 
como irmãos e irmãs. Por isso agradecemos ao Senhor e a todos vocês. 

Ao mesmo tempo, nos demos conta de que há ainda um longo caminho a percorrer para 
a realização plena do projeto de nosso pai Fundador, o bem-aventurado Tiago Alberione, 
expresso claramente há cinquenta anos durante o curso de exercícios espirituais de um mês 
aos primeiros paulinos, ocorrido aqui em Ariccia. Ele reconhece que «a Divina Providência, 

ao lado da Pia Sociedade de São Paulo, fez nascer» os vários institutos da Família Paulina, 
cada qual com o próprio governo, normativa e administração, e com um apostolado 
específico. O bem-aventurado Alberione confirma que «todos os Institutos, considerados 

juntos, formam a Família Paulina. Todos os Institutos têm origem comum. Todos os Institutos 

têm um espírito comum. Todos os Institutos têm fins convergentes» (UPS, III, 185). 
Em relação a vocês, irmãos e irmãs dos Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada, 

renovamos a consciência da importância e especificidade de vocês na Família Paulina, e da 
nossa responsabilidade, posto que vocês são “obra própria” da Pia Sociedade de São Paulo. 
Com afeto queremos melhorar nosso caminho com vocês. 

Também agradecemos a Deus por vocês, membros e simpatizantes da Associação dos 
Cooperadores Paulinos, pela sua vocação laical ao interno da missão da Família Paulina. O 
Senhor nos ajude a caminhar com vocês, com entusiasmo e colaboração. 

 
Nossos Superiores Gerais decidiram viver juntos o ano de 2014 como “centenário do 

início da Família Paulina”. Desejamos que este aniversário ajude a todos nós, juntos, a: 
– compreender plenamente o carisma de ser Família Paulina, como a quis o Senhor por 

meio de nosso Fundador;  

– revigorar a colaboração apostólica na complementaridade de nossos apostolados;  

– chegar a um “projeto completo de nova evangelização” como Família Paulina que, 
partindo da origem e da espiritualidade comuns, seja realização daquela 
convergência de fins tanto cara ao Pe. Alberione. 

O Senhor nos acompanhe neste caminho e, na fidelidade criativa ao nosso Fundador, 
nos torne capazes de “fazer algo pelos homens de hoje”, juntos, progredindo um pouquinho a 
cada dia. 
 

Ariccia (Roma), 14 de maio de 2010 
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