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Mensagem à Família Paulina 
 
Caríssimas irmãs e irmãos, 
 

Nestes dias reflectimos sobre a nossa identidade paulista, estimulados pelo tema do IX 
Capítulo geral: «Reaviva o dom que recebeste. A fidelidade criativa a cem anos do carisma 
paulista». 

Recebemos a confirmação da riqueza que é ser Família Paulista: a vossa proximidade, o 
vosso apoio, a vossa oração que nos acompanharam nos nossos trabalhos. Também tomámos 
consciência das pequenas e das grandes experiências nas várias partes do mundo que nos 
fazem crescer como irmãos e irmãs. Por tudo isto agradecemos ao Senhor e a todos vós. 

Ao mesmo tempo, apercebemo-nos de que ainda falta percorrer muito caminho para 
realizarmos plenamente o projecto do nosso pai Fundador, o Beato Tiago Alberione, expresso 
claramente há cinquenta anos durante os Exercícios Espirituais de um mês aos primeiros 
paulistas, aqui em Ariccia. Ele reconhece que «a Divina Providência, juntamente com a Pia 

Sociedade de São Paulo, fez nascer» os vários institutos da Família Paulista, cada um com 
governo, normativa, administração próprias e apostolados particulares. O Beato Alberione 
reafirma que «todos os Institutos em conjunto formam a Família Paulista. Todos os Institutos 

têm origem comum. Todos os Institutos têm um espírito comum. Todos os Instituto têm fins 

convergentes» (UPS, III, 185). 
Em relação a vós, irmãos e irmãs dos Institutos Paulistas de Vida Secular Consagrada, 

renovamos a consciência da vossa importância e especificidade na Família Paulista, e da 
nossa responsabilidade, uma vez que sois “obra própria” da Sociedade de São Paulo. Com 
afecto desejamos melhorar o nosso percurso convosco. 

Também agradecemos a Deus por vós, membros e simpatizantes da Associação 
Cooperadores Paulistas, pela vossa vocação laical dentro da missão da Família Paulista. Que o 
Senhor nos ajude a caminhar convosco com entusiasmo e colaboração. 

 
Os nossos Superiores gerais decidiram que vivêssemos juntos o ano 2014 como 

«centenário do início da Família Paulista». Por isso, desejamos que este aniversário nos ajude 
todos juntos a: 

– compreender plenamente o carisma de sermos Família Paulista como quis o Senhor 
através do nosso Fundador; 

– relançar a colaboração apostólica na complementaridade dos nossos apostolados; 

– alcançar um «projecto completo de nova evangelização» como Família Paulista que, 
partindo da comum origem e espiritualidade, possa ser a realização daquela 
convergência dos fins tão querida ao Pe. Alberione. 

Que o Senhor nos acompanhe neste caminho e, na fidelidade criativa ao nosso 
Fundador, nos torne capazes de «fazer alguma coisa pelos homens de hoje», juntos, 
progredindo um pouquinho cada dia. 
 
Ariccia (Roma), 14 de Maio de 2010 
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