
 

 
São Paulo, 11-12 de agosto de 2011 

 

Caríssimas irmãs, 

Um olhar sobre a realidade apostólica: assim estava escrito no programa do dia 10 de 
agosto. E, de fato, olhamos “muito perto de nós” uma realidade apostólica concreta, a das 
irmãs do Brasil. De ônibus, ao amanhecer, saímos da Cidade Regina, o complexo onde 
estamos hospedadas, para chegar a São Paulo. 

Primeira etapa, visita à COMEP, a Editora musical, onde celebramos, também, a 
Eucaristia. Dirigimo-nos, depois, para a Domingos de Morais – onde estão centralizados os 
Departamentos Administrativos, Internet, o Marketing e uma grande Livraria – e, dali, à  
“Central Paulinas”, a nova estrutura que reúne os setores centrais de apostolado: Editorial 
Livros e Revistas (Família Cristã, Diálogo, Super+, Paulinas); Setor Multimídia; Centro de 
produção de programas radiofônicos e televisivos; SEPAC (Serviço à pastoral da 
comunicação). 

Acolhidas e acompanhadas pelas gentis e entusiastas irmãs brasileiras, visitamos cada 
setor, fizemos perguntas e encontramos as pessoas. Alegramo-nos pela organização apostólica 
e pelo empenho partilhado pelas irmãs e leigos.  

O “tour apostólico” foi concluído na belíssima Capela Jesus Mestre, situada justamente 
no coração da  “Central Paulinas”, que permanece aberta o dia todo, para quem deseja rezar, 
poder fazê-lo. 

Com esta ótima premissa, entramos hoje no trabalho que nos levará gradualmente à 
elaboração do Projeto apostólico global continental. 

Reunidas em grupos, as participantes avaliaram e acolheram a formulação do Vision-
Mission-Values, elaborada para toda a congregação pelo governo geral e completada pela 
assembléia intercapitular, em janeiro de 2011. Esta foi confrontada com o Problema chave 
que, em nível global, foi individuado no Intercapítulo como elemento de “obstáculo” (ou 
“desafio”) para a missão hoje. Em base a esses requisitos, formularam o Problema chave 
continental, chegando a uma convergência na assembleia. 

Não foi um trabalho simples. As irmãs logo perceberam a necessidade de discernir o 
“verdadeiro” problema chave e não confundi-lo com as suas consequências, que estão sob os 
olhos de todos: perda de sentido da vida e de respeito à pessoa, desagregação familiar, 
injustiça social, corrupção, violência, devastação ecológica, manipulação da mídia etc. Agora 
estamos prontas para individuar o Objetivo global continental. 

O empenho é grande. Temos agora mais necessidade da presença e participação de 
vocês. Obrigada.  

 
ir. Anna Caiazza 


