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Irmãs caríssimas,  

com afeto, dirigimo-nos a vós, de Roma, agradecidas pela vossa presença e pela oração com que 

acompanhais os nossos trabalhos.   

Damos algumas informações sobre  o que ocorreu nos dias da Fase iluminativa (10-13 setembro), 

que dedicamos à reflexão e partilha de alguns temas importantes da nossa vida paulina.  

Primeiramente o tema da Palavra. Num clima de silêncio e de oração, orientadas por ir. Elena 

Bosetti, sjbp, meditamos sobre A Palavra, lugar de unidade, tendo como exemplo Marta e Maria e à luz 

de Maria de Nazaré. Foi importante sermos tocadas, mais uma vez, pelo convite em deixar-nos habitar 

pela Palavra, alimento da vida e do anúncio missionário. 

A seguir, consideramos As fontes inspiradoras da integralidade alberioniana. Pe. Giuseppe Forlai, 

igs, comentou os três modelos de teologia do sacerdócio nos quais pe. Alberione se inspirou nas suas 

fundações: o modelo missionário-profético, o modelo pastoral, o modelo sacramental. Cada instituição 

da Família Paulina tem como referência prioritária uma ou outra. Ao mesmo tempo, porém, um modelo 

complementa o outro, e juntos constituem a riqueza e a beleza da Família Paulina 

Sobre Paulo, místico apóstolo se deteve pe. Antonio Pitta, biblista e especialista em são Paulo, 

sublinhando como, para o Apóstolo, a mística é vida no Espírito, uma experiência interior profunda, 

uma relação contínua e progressiva com Cristo, não marcada pela exceção, mas pela cotidianidade. 

Mística é, pois, transformação da vida em Cristo, processo de conformidade e, como consequência, de 

cristificação.   

Na conclusão da Fase iluminativa, pe. Agatino Gugliara, ssp, falou sobre o “carro paulino”, 

imagem usada pelo Primeiro Mestre para indicar o nosso estilo de vida e de evangelização. Como 

Congregação e como Família Paulina, somos um carro firmado sobre quatro rodas, para poder correr, 

equlibrada e harmoniosamente e levar, como empenho, o Evangelho a todos. O carro é dirigido por 

Deus, mas não sem a nossa colaboração, isto é, requer o estímulo da nossa vida espiritual e apostólica 

sempre em progresso.  

Sobre esses temas, pois, refletimos, dialogamos, discutimos em grupos, para individuar os 

elementos essenciais do nosso caminho.  

Celebrando hoje o Jubileu da misericórdia, com a peregrinação aos lugares paulinos em Roma, 

sentimos a vossa presença. Levamos ao Apóstolo as vossas intenções e lhe pedimos que nos ajude a 

caminhar sobre os seus passos, com a mesma paixão que ele teve por Jesus e pelo Evangelho, neste 

tempo não menos difícil que o seu.   

E à noite, juntamente com as irmãs das casas dependentes de Roma e de algumas irmãs Pastorinhas, 

tivemos a alegria de participar de cantos e palavras do espetáculo teatral e musical Il viaggio del Piccolo 

Principe, uma bela realização de Paulinas Editorial Audiovisivo. Na ocasião, a intérprete foi a autora: 

Daniela Cologgi. 

       Cordiais saudações a cada uma. Com afeto, 

ir. M. Letizia Panzetti e ir.  Zoila Guzman 

 

 
Roma, Casa São Paulo, 10 de setembro de  2016 


