
 

 

 

 

Roma, 23 de abrl de  2016 

 

 

A todas as irmãs 

 

Objeto: Seminário sobre a mística apostólica (29 abril-9 maio 2016) 

 

 

Caríssimas irmãs, 

já se aproxima a data do nosso Seminário, e na Casa generalícia fervem os preparativos para a 

acolhida das irmãs provenientes de todas as circunscrições. Juntas, viveremos dias empenhativos, 

ricos de iluminação, partilha, discernimento, oração. 

Partindo da rica reflexão congregacional e eclesial, o Seminário se propõe o objetivo geral «de 

redescobrir, na mística apostólica, a força unificante da nossa espiritualidade e a profética da 

missão». Em outras palavras, a intenção de individuar, no Cristo Mestre, Caminho, Verdade e Vida, 

o «centro unificador», o segredo da nossa unidade de vida, da nossa identidade: «viver Cristo como 

compreendeu, viveu e comunicou são Paulo» (Const. 7). 

Como objetivos específicos, desejamos fazer emergir algumas orientações práticas para que a 

congregação seja sempre mais paulina, que vive o método paulino da integralidade e, por isso, 

caminha sobre quatro rodas (e considera a oração e o estudo como rodas motoras, segundo a 

inidicação do Fundador). 

Dentre as participantes estão excluídas as superioras de circunscrição, porque no próximo mês 

de setembro haverá o Intercapítulo e, na oportunidade, poderão ser retomados e valorizados os 

conteúdos e as propostas que brotarão do Seminário.   

E considerando que o Seminário terá seu prolongamento durante o Intercapítulo, desde já 

informamos que seremos“sóbrias” na comunicação. A informação e a animação mais detalhadas 

sobre os conteúdos e sobre escolhas do Seminário serão dadas às comunidades depois do 

Intercapítulo. Contamos com a compreensão de cada uma.  

Junto com esta carta seguem o elenco das participantes e o programa de máxima de todos os 

dias, assimvocês  poderão acompanhar-nos diariamente com a oração. Contamos muito com isso! E 

contamos, sobretudo, com a oferta das irmãs doentes e anciãs. Teremos todas muito presentes.  

Maria invoque e nos obtenha a efusão do Espírito para que nos ilumine, nos guie, impulsione a  

congregação para onde o Pai deseja. O Espírito nos abra à escuta mútua para que o esplendor da 

vocação continue a surpreender-nos e a fascinar-nos.   

Com afeto. 

 

Ir. Anna Maria Parenzan 

Superiora geral 
 

 
 

Anexos:  Elenco participantes do  Seminário 

 Programa de máxima 


