Boletim informativo nº1
Irmãs caríssimas,
sentimos a vossa presença e afeto, e sabemos que nos estais acompanhando com a oração nesse
evento de congregação. Obrigada. As vossas mensagens e augúrios nos encorajam e nos colocam maior
responsabilidade no trabalho que estamos desenvolvendo.
Com certeza, muitas de vós estais seguindo a página informativa online do site Intercapitolo 2016
(no www.paoline.org). Aqui é possível encontrar notícias sobre os acontecimentos de cada dia e as fotos
dos momentos dos nossos trabalhos.
Oferecemo-vos agora a visão de conjunto da caminhada dos primeiros cinco dias do Intercapítulo.
Segunda-feira, 5 de setembro, com a solene celebração eucarística na subcripta do Santuário
“Regina Apostolorum”, presentes irmãs e irmãos da Família Paulina, confiamos aos nossos Fundadores
as irmãs de todo o mundo, juntamente com as expectativas e esperanças de cada uma, para uma
renovação profunda na vida e na missão. O logo do Intercapítulo Cremos, e por isso comunicamos a
alegria do Evangelho e a beleza do carisma está diante de nós como meta, como bem subinhou ir. Anna
Maria Parenzan na sua saudação inicial.
Dessa forma, entramos na primeira fase do Intercapítulo, dedicada ao Conhecimento da realidade
com a palestra de P. Marko I. Rupnik, sj, que fez uma Leitura sapiencial do contexto histórico-eclesial.
A sua comunicação foi um forte apelo à vida religiosa para que tenha coragem de assumir uma
mentalidade contemplativa, um modo de pensar e de ser autenticamente cristão e a perceber as
consequências da obra de evangelização.
Ir. Anna Maria, no dia seguinte, ofereceu uma extensa panoràmica da congregação, apresentando o
caminho percorrido nos vários âmbitos de nossa vida, a partir do 10° Capítulo geral até hoje. Dessa
forma, ficamos cientes dos progressos e das dificuldades dos aspectos importantes: a formação integral,
o estudo, a animação vocacional, a nova evangelização, a colaboração apostólica continental. Um
quadro que mostra a congregação a caminho, unida e empenhada, apesar das inevitáveis fadigas e
limites. A relação de ir. Anna Maria reavivou em nós, ainda uma vez, aquele precioso sentido de
família, que nos faz sentir sempre mais próximas e solidárias entre os vários países do mundo.
A ecônoma geral, ir. M. Gabriella Santon, apresentou, depois, a nossa situação econômica no
contexto da crise financeiro-econômica de hoje, sublinhando a necessidade de que se tenha sempre uma
gestão sapiente e vigilante, no espírito da pobreza paulina, para poder realizar e desenvolver a missão,
desenvolvendo, também, novas iniciativas com criatividade.
Sexta-feira, dia 9, dedicamo-nos aos trabalhos em grupos, para partilhar e confrontar-nos sobre o
que havíamos ouvido e refletido, e passar, portanto a relevar quais prioridades iluminarão o caminho do
triênio 2016-2019.
Temos a alegria de comunicar-vos, também, que à noite sempre temos a oportunidade de “viajar”
dentro de nossas circunscrições e constatar como o Senhor continua a abençoar a nossa missão e a fazer
florescer novas e belas iniciativas apostólicas.
Hoje, sábado, é para nós, dia de silêncio e oração, iluminado pela meditação de ir. Elena Bosetti,
sjbp, com o tema A Palavra, lugar de unidade: Marta e Maria / Maria de Nazaré. Uma reflexão
preciosa para nós, nascidas da Palavra e apóstolas da Palavra. E, no final do retiro, houve a solene
celebração eucarística presidida por dom Marco Frisina, animada pelo coro das irmãs da Casa Geral.
As nossas cordiais saudações,
ir. M. Letizia Panzetti e ir. Zoila Guzman
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