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Queridos irmãos e irmãs, 

com alegria chegamos até vocês, na conclusão do encontro dos Governos Gerais da Família 

Paulina, um precioso compromisso anual que nos oferece a oportunidade de refletir juntos e nos 

confrontar a respeito da missão deste admirável organismo, do qual somos membros vivos, na 

unidade da verdade e na busca do bem que nos une. E foi exatamente no “espírito de família” que, 

motivados por padre Valdir José de Castro, Superior Geral da Sociedade São Paulo, logo ao início 

recordamos em oração silenciosa, padre Silvio Sassi.  

Padre Valdir, fazendo memória do longo caminho que une os governos da Família Paulina, 

deteve-se de modo especial nos três anos de preparação ao centenário de fundação da SSP e da 

Família Paulina (2011-2013) e na proposta de dedicar o triênio 2014-2016 à comunicação na era 

digital, compromisso suspenso em 2015, por causa da morte prematura de padre Silvio e da 

celebração do Capítulo Geral dos paulinos.  

A publicação da exortação apostólica Evangelii Gaudium (novembro de 2014), que mira a 

renovação da Igreja na sua organicidade, motivou-nos a uma mudança de rota: comprometermo-nos 

com as importantes solicitações do documento programático de Papa Francisco, para não correr o 

risco de «ficar olhando da nossa janela» mas, ao contrário, caminhar à luz do Evangelho, 

juntamente com todos os membros eclesiais.  

Mas como ler a Evangelii Gaudium e os seus apelos? Algumas indicações úteis foram dadas 

por padre Lorenzo Prezzi, dehoniano, diretor da revista Testimoni. Segundo o relator, mais do que 

de crise da vida consagrada, hoje se deve falar de dificuldade em testemunhar a fé. E isso diz 

respeito a todos os batizados. O Papa deseja, para os consagrados, um papel fundamental no 

caminho de renovação da Igreja e na evangelização. Mas responder com audácia aos desafios 

modernos pressupõe colocar sempre mais no centro da vida e da missão, a Palavra e a comunhão 

fraterna, condição imprescindível para o anúncio do Evangelho.  

A professora Michelina Tenace, do Centro Aletti, falou com paixão e clareza, da vida fraterna 

segundo a Evangelii Gaudium. Papa Francisco estimula os consagrados a redescobrir a mística do 

viver juntos. Isso é possível, enfatizou a assessora, somente vivendo a mística do renascimento do 

alto, porque os consagrados devem “fazer viver” o Pai, manifestar a comunhão trinitária: «A missão 

deles não é simplesmente fazer o bem, mas tornarem-se perfeitos, como o Pai, na misericórdia e no 

amor. Perfeitos em comunhão. Somente como filhos e como irmãos, podemos revelar a verdadeira 

natureza de Deus, Uno e Trino». 



As provocações recebidas nos ajudaram a clarificar alguns desafios que a Evangelii Gaudium 

coloca para a nossa vida de Institutos e de Família Paulina, os quais, de algum modo, reconduzem 

ao testemunho “visível” da fé e da comunhão, à missão como expressão criativa da 

superabundância do Espírito, à mudança de mentalidade, à coragem de sair da rotina... 

O confronto nos grupos foi uma premissa eficaz à Celebração penitencial, vivida na tarde de 

sexta-feira 8, durante a qual expressamos alguns pedidos de perdão formulados em conjunto, 

invocando a misericórdia do Senhor por tudo aquilo que ainda dificulta o caminho de Família e 

freia a missão.  

O clima sereno e fraterno, que caracterizou os primeiros dois dias do nosso encontro, tornou-se 

ainda mais intenso, por causa da comunicação das iniciativas que cada congregação realizou ou 

prevê realizar. “Navegamos” ao interno do mundo paulino, entusiasmando-nos com as atividades e 

os novos projetos, partilhando dificuldades e esperanças.  

Nos dias passados juntos, pudemos também receber informações pontuais, sobre o Curso do 

carisma da FP, a situação dos processos canônicos dos nossos “santos”, as atualizações do site 

alberione.org e dos sites de cada congregação. Foi dedicada atenção particular ao Centenário dos 

Cooperadores Paulinos (30 de junho 2017 – 30 de junho 2018), para o qual será constituída uma 

comissão, que irá sugerir aos Governos Gerais propostas para serem realizadas em âmbito 

internacional, e ao Estatuto dos Cooperadores Paulinos, cuja experimentação foi prorrogada pelos 

superiores gerais por mais um triênio (até 25 de janeiro de 2018). 

O momento forte vivido em Ariccia teve a sua “conclusão” na manhã de domingo, 10 de 

janeiro, em Roma, com a passagem pela Porta Santa da Basílica de São Paulo e a oração na Tumba 

do Apóstolo, a quem apresentamos cada irmã e irmão da Família Paulina espalhados pelo mundo, 

os compromissos apostólicos, as dificuldades, as esperanças. E, depois da Celebração Eucarística 

presidida por padre Valdir, na sotocripta do Santuário Regina Apostolorum, terminamos o nosso 

encontro com o almoço na Casa Geral das Filhas de São Paulo, que se preparam para a conclusão 

do ano centenário de fundação (5 de fevereiro de 2016).  

Queridos, queridas, na experiência de fraternidade e de comunhão que partilhamos nestes dias, 

sentimos presente cada comunidade, cada pessoa confiada ao nosso cuidado, cada expressão da 

nossa variada missão. Deixamo-nos, e deixamos vocês, com o desejo-oração que neste Ano Jubilar 

possamos viver uma profunda experiência da misericórdia recebida e doada. 

Com afeto, em Cristo Mestre Pastor.  

 

OS E AS PARTICIPANTES  

DO XXXIII ENCONTRO DOS GOVERNOS GERAIS DA FAMÍLIA PAULINA 

 


