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Irmãs caríssimas,  

colocamos a palavra “fim” ao Intercapítulo, com um grande sentido de gratidão ao Senhor que nos 

guiou. Gratidão que se estende a todas vocês que nos acompanharam afetuosamente com a oração.  

Nos últimos quatro dias dedicamo-nos a discernir e determinar a prioridade e as modalidades 

concretas para prosseguir o caminho rumo ao 11º Capítulo geral, procurando adequar o passo às reais 

exigências das nossas comunidades.  

Por isso tratamos e verificamos a colaboração continental, sobretudo no apostolado e na formação, 

e destacamos os pontos fracos, para superar as dificuldades e fazer crescer a comunhão e a 

solidariedade.   

Partilhamos, também, várias “notícias de família”: a situação do Hospital de Albano, o centenário 

dos Cooperadores (1917), o pré-esboço do Diretório da Comunicação, o Curso do carisma com as 

novidades deste ano, a programação do Governo geral para o próximo triênio, os encontros 

internacionais de formação e de apostolado-economia… 

Depois de duas semanas de trabalho e de oração, de relações muito iluminativas, de estudo, de 

oração e de diálogo entre nós,  decidimos, todas juntas, continuar o caminho iluminativo da seguinte 

prioridade:  

APROFUNDAR E VIVER A MÍSTICA APOSTÓLICA PAULINA 

Três modalidades práticas nos ajudarão a realizá-la: 

1. Paulo, modelo de mística apostólica, na sua experiência de cristificação e de anúncio; 

2. a Palavra, lugar da nossa unidade de vida; 

3. a pedagogia do “carro paulino”, para crescer na integralidade. 

Ir. Anna Maria Parenzan, nossa superiora geral, confiou a Mestra Tecla «as luzes que recolhemos, o 

caminho de busca e de discernimento que o Espírito, em cada fase da nossa história, nos pede». E, na 

hora de adoração conclusiva, recebemos ainda uma vez, o mandato de comunicar a alegria do 

Evangelho e a beleza de uma vocação que nos chama a fazer-nos “todas para todos” para que o mundo 

creia. 

Nós as saudamos com grande afeto e reconhecimento, 

ir. M. Letizia Panzetti e ir. Zoila Guzman 

 


