
 
São Paulo, 8 de agosto de 2011 

 
Caríssimas irmãs, 

por motivos ligados à reformulação do site www.paoline.org, escolhemos preparar, para 
o Encontro de apostolado-economia do Continente Americano, um blog muito simples, o qual 
vocês podem acessar pelo mesmo site. O blog está apenas em língua italiana. Por esse motivo, 
mandaremos diariamente às comunidades, via e-mail, a informação em 5 línguas: italiano, 
espanhol, inglês, português, francês. Esta é a primeira. 

Uma sugestiva e solene Celebração Eucarística abriu, hoje, 8 de agosto, em São Paulo, 
o Encontro de apostolado-economia do Continente Americano. Após a tradicional procissão 
de entrada, com as bandeiras dos países de proveniência das participantes (Brasil, Estados 
Unidos-ESC, México, Colômbia-Equador, Argentina-Paraguai-Uruguai, Chile, Peru-Bolívia, 
Venezuela-Porto Rico-República Dominicana), seguiu-se a dança das noviças que, cantando 
em português o slogan do Encontro (Habitadas pela Palavra, traçamos novos caminhos para 
a missão), conduziram para o meio da assembleia, e depois ao altar, a Bíblia e o Logo 
Paulinas. 

Há um clima de serena expectativa entre as 50 irmãs que, com a superiora geral e alguns 
membros do governo geral e da comissão preparatória refletirão, durante dez dias, como 
redesenhar o apostolado à luz do carisma e proceder à formulação do Projeto apostólico 
global continental. 

Ir. M. Antonieta Bruscato, em sua saudação de abertura, augurou-nos «viver estes dias 
juntas, em intensa e profunda ação de graças pelo grande dom que o Senhor nos concedeu: a 
graça de sermos apóstolas» e de «criar um ambiente de confiança recíproca e de liberdade 
que nos permitirá partilhar plenamente tudo aquilo que trazemos no coração». Para introduzir-
nos nesse clima, fomos ajudas pela dinâmica de apresentação, uma espécie de “caça ao 
tesouro” para encontrar-nos, conhecer-nos, fazer ressoar o nosso sentir sobre a missão 
paulina. 

A seguir, ir. Battistina Capalbo, nossa guia e facilitadora, apresentou o programa do 
encontro e o método de trabalho que seguiremos. Muito oportunamente, ir. Battistina fez uma 
breve memória do caminho do redesenho realizado até aqui e nos projetou para o futuro 
imediato, rumo ao 10° Capítulo geral (2013). 

Feitas as premissas necessárias, pudemos deter-nos, à tarde, para a escuta atenta à 
relação de Ir. M. Antonieta Bruscato, focalizada sobre as motivações mais profundas da nossa 
vocação apostólica e sobre a necessidade de reacender em nós aquela paixão que fez são 
Paulo exclamar: «Ai de mim, se não evangelizo!». Com profunda consciência, Ir. M. 
Antonieta sublinhou como a missão deve hoje  acolher alguns desafios para reapropriar-se do 
frescor e da dinamicidade dos primeiros tempos, mas na solidez da estação adulta e madura, e 
no constante confronto com as mudanças existentes. 

Por hoje é tudo. Obrigada pela oração de vocês e pelas mensagens que estão chegando 
através do blog e do e-mail. Sigam-nos pelo site. Até amanhã.  

ir. Anna Caiazza 

http://www.paoline.org/

