
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 17 de janeiro de 2009 

 

Caríssimas irmãs, 
 

Eis a primeira informação sobre o Encontro do Conselho ampliado para a configuração do Instituto, 

que teve início no dia 16 de janeiro, com a celebração eucarística presidida pelo Superior geral da 

SSP, dom Sílvio Sassi; encontro para refletir e discernir sobre um tema complexo e delicado, 

proposto pelo IX Capítulo Geral (2007):  a “redesenhação” das presenças das Filhas de São Paulo 

no mundo. 
 

A realidade em que vivemos, as rapidíssimas mudanças culturais e sociais, a comunicação, a 

globalização, as novas formas de pobreza... interrogam-nos sobre a qualidade da nossa vida religiosa 

e sobre o sentido e a eficácia da nossa missão nos diversos territórios em que estamos e atuamos 

hoje.  
 

Ir. M. Antonieta Bruscato, introduzindo os trabalhos, convidou-nos para refletir sobre os muitos 

motivos de esperança existentes no mundo de hoje, bem como sobre tantos outros de grande 

sofrimento e preocupação. Recordou também alguns fatos eclesiais que exerceram forte impacto 

sobre os que crêem e os que não crêem, entre esses, a celebração do Ano Paulino, que projeta luz, 

dinamismo e força espiritual à Família Paulina. 
  

Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Governo geral pode realizar até hoje, Ir. M. Antonieta 

se baseou na expressão de Dom Alberione, que hoje sentimos como um imperativo: “Organizar o 

bem”, no qual se espelha o objetivo do processo de redesenhação. Sublinhou os pontos 

fundamentais que orientam o caminho da redesenhação, isto é: a santidade de vida, a missão, 

elemento essencial e unificador do nosso ser de consagradas, e a espiritualidade da comunhão, como 

lei de vida para nós.  
 

Entrar no processo de redesenhação é, hoje, um chamado de Deus para perceber as mudanças que 

ele nos quer propor. Estamos conscientes de que temos de responder às necessidades pastorais 

emergentes e reavivar o nosso rosto e serviço profético ao Evangelho. Mas, junto, precisamos 

considerar pessoas, comunidades, economia e organizar-nos de modo novo para poder viver o 

equilíbrio entre comunhão fraterna, oração, saúde, missão e formação contínua.  
 

Ir. M. Antonieta lembrou que também hoje a Congregação precisa saber acolher os sinais dos 

tempos, olhando para frente e buscando caminhos que permitam ao carisma desabrochar toda a sua 

vitalidade; deve procurar com coragem formas inéditas de viver a consagração e de exercer a 

missão, em comunhão entre nós e com os colaboradores leigos. E concluiu com a certeza de que será 

mais fácil descobrir “Para onde nos conduz o Senhor”, se mantivermos o olhar fixo no horizonte, 

que é Cristo, escutando o vento do Espírito.  
 

A seguir, com a orientação da Comissão preparatória, refletimos sobre a evolução histórica da 

redesenhação de 1992 a 2007, atualizando-nos através de dados concretos sobre o número de irmãs, 

de comunidades e da idade que avança na Congregação.  
 

Irmãs caríssimas, nos trabalhos do nosso Conselho ampliado sentimo-nos acompanhadas por todas 

vocês e as agradecemos de coração. Obrigada, também, pelas  mensagens de bom trabalho que 

estamos recebendo. 
  

No Site www.paoline.org, na página “redesenhação” vocês encontrarão o programa do Encontro, os 

nomes das participantes, os textos das relações e outros recursos que as ajudarão a seguir mais de 

perto o nosso trabalho. 
 

Saudações cordiais! 
 

Irmãs María Letizia Panzetti e Iris L. Pontin 

http://www.paoline.org/

