
27 de maio 
 
Uma festivaa Eucaristia, animada pelas irmãs do Congo, solenizou, nesta manhã, a festa de 
Pentecostes, dia em que se cumpriu a promessa de Jesus: «Quando vier o Espírito Santo da verdade, 
que procede do Pai, ele dará testemunho de mim; e também vós dareis 
testemunho» (Gv 15,26-27). São chamados a ser testemunhas os 
homens medrosos e fechados em si mesmos... e no entanto – como 
eficazmente sublinhou pe. Sabino na homilia – o Espírito, que irrompe 
em suas vidas, os transforma em pessoas audazes, criativas, sábias e 
proféticas. 
Presente desde sempre na história da humanidade, o Espírito continua a construí-la e a conduzi-la 
para a realização do projeto de Deus. E nesse itinerário – feito de luzes e trevas, virtudes e graça, 
guerra e paz, passos para a frente e clamorosos erros – a história se aproxima sempre mais aos 
valores do Evangelho. O Espírito age também no coração de cada pessoa, libertando-a dos vínculos 
que as impedem de caminhar, tornando-as conscientes da missão de contribuir na construção de um 
mundo segundo o desejo de Deus.  

Esta consciência é bem clara em nós como empenhativa responsabilidade, das quais não queremos 
nos subtrair.  Por isso iniciamos com profunda seriedade e lucidez a  terceira fase do nosso 

trabalho, dispostas a evidenciar as respostas que as Paulinas da África- 
Madagascar pretendem dar às necessidades do continente, mais 
concretamente, a elaborar o Projeto apostólico continental.  
O trabalho foi aberto com a comunicação das diversas circunscrições sobre 
os dois princípios carismáticos que devem estar presentes quando 
consideramos a realidade apostólica, e pelas considerações sobre o futuro 

da difusão, em particular das nossas livrarias. A sintonia continua a ser excepcional, sinal da 
colaboração continental que, aqui, é realizada há anos. 

Trabalhamos nos grupos da mesma forma como havíamos feito nas outras duas fases, chegando a 
um diagrama de ações concretas sobre as quais deveremos, amanhã, receber iluminação da expert: 
ir. M. Antonieta Bruscato, nossa superiora geral. 
 

Antes de encerrar, desejamos voltar um pensamento agradecido às irmãs da 
comunidade pelo serviço generoso e pela oração com a qual acompanham o 
nosso empenho. E agradecer às jovens em formação, que nos alegram com sua 
presença contagiante e com seus cantos. O Espírito, que é “fogo”, acenda o 
seu coração de paixão por Deus e pela humanidade.   


