
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSÃO DO 10º CAPÍTULO GERAL 
 
 

Irmã Anna Maria Parenzan 
                                                                                                 Superiora geral 

 
 
Com a graça de Deus e a colaboração de todas, chegamos à conclusão da nossa 
experiência capitular, experiência essa intensa de partilha, de celebração, de 
aprofundamento das riquezas carismáticas que Deus derramou sobre nós. 
 
Iniciamos um caminho junto a um poço, evocando a cena evangélica da Samaritana que, 
junto ao poço de Sicar, encontrou Jesus, Água viva. O Mestre, que nos esperava junto 
ao poço da nossa pobreza, fez jorrar a nossa sede dele: sede de autenticidade, de 
essencialidade, de comunhão; sede de transformar nossos desertos num jardim, a nossa 
aridez, num amor maior. E nos fez descobrir a sua sede por nós, para enviar-nos de 
novo, pobres de nos mesmas e ricas dele, no campo imenso da missão. 
 
Desde o primeiro dia, foi-nos lembrado que o Capítulo é uma epiclese, uma invocação 
contínua ao Espírito. E de fato nos sentimos levadas por essa doce brisa. Nós a 
experimentamos nos momentos mais significativos, quando a graça do Espírito difundiu 
entre nós a paz, a alegria, a esperança,. A comunhão; quando nos fez sentir todas 
corresponsáveis pelo bem dessa grande família, que é a nossa Congregação; quando 
escancarou as portas do nosso coração para fazer penetrar um novo ar e uma nova luz. 
 
Alegramo-nos com o nosso rosto universal, com a diversidade de línguas, de cultura e 
de proveniência. Juntas, contemplamos a realidade da nossa Congregação, juntas 
alegramo-nos pela sua beleza e sofremos pelas suas fragilidades; juntas experimentamos 
a profundidade da nossa vocação. Agora podemos pronunciar com maior consciência 
aquelas palavras do Fundador, que nos fazem sempre vibrar de comoção: “A 
congregação está nas nossas mãos, que são boas mãos...” 
 
Elevemos ao Senhor o nosso agradecimento pelo dom recebido neste dia. 
 
Agradecemos antes tudo Irmã Maria Antonieta Bruscato pelos doze anos vividos na 
direção da Congregação. Graças pela sua sabedoria, seu amor a cada irmã, o seu 
infatigável empenho para chegar a cada comunidade, para fazer-se, como Paulo, “toda 
para todos”. 
 
Agradecimentos a Irmã Francisca, Irmã Luz helena, Irmã Inocência, pelo trabalho que 
agora concluíram. 



 
Agradecimentos à comissão pré-capitular, e, em particular, à Irmã Solange, Irmã Letícia 
e Irmã Sandra, que já não estão entre nós. 
 
Agradecimentos ao Facilitador, Pe. José M. Arnaiz, que nos acompanhou com uma 
presença sábia e benfazeja. 
 
Agradecimentos aos membros da Comissão central e das várias equipes de redação e de 
comunicação, litúrgica e recreativa. 
 
Agradecimentos às tradutoras, que tornaram fácil tudo o que era difícil, tornando 
possível a comunicação entre todas nós. 
 
Agradecimentos às moderadoras dos grupos e às secretárias. 
 Agradecimentos àquelas irmãs que, no silêncio, realizaram os vários serviços para que 
o nosso trabalho fosse realizado. 
 
Graças às irmãs que gerenciaram o site da internet, postando os nossos rostos e as 
nossas vozes para toda parte do mundo. Agradecimentos à Irmã Samuela Lee, pelo seu 
trabalho silencioso e veloz. 
 
Agradecimentos à enfermeira, que cuidou om tanto amor da nossa saúde. 
 
Agradecimentos aos irmãos paulinos e seus colaboradores e colaboradoras, que nos 
acolheram nesta casa, e nos fizeram respirar um clima de família. 
 
Agradecimentos a todas as nossas comunidades, à Família Paulina, às diversas 
congregações claustrais, que rezaram por nós e nos obtiveram tantas luzes. 
 
Agradecimentos às irmãs idosas e doentes,  eu muito ofereceram e rezaram por nós. 
 
Agradecimentos a todas nós, irmãs capitulares, pela seriedade, corresponsabilidade e 
pelo clima de seriedade, operante, responsável que caracterizou cada fase deste 
Capítulo. 
Agradecimentos também às irmãs que aceitaram partilhar conosco o privilégio dos 
serviços à Congregação, no governo geral. 
 
Nas fotocâmeras, nos computadores, nos iPads, ficam imortalizadas as imagens que 
permanecerão no coração como uma gratíssima recordação: dos momentos de oração, 
sempre bem preparadas e animadas, como festas alegres, dos tempos intensos de 
reflexão e estudo, as assembleias vivas e participadas, aos belíssimos momentos de por-
de-sol que nos levaram a louvar a Deus pela beleza da natureza neste pedaço de mundo 
tão sugestivo.  
Os semblantes das irmãs permanecerão em nós que já admiramos nas apresentações 
multicoloridas das circunscrições, o sorriso das jovens e a serenidade das idosas; 
permanecerão as palavras apaixonadas dos relatores que se sucederam e que 
focalizaram tão bem o tema do Capítulo, e que se tornou para nós objetivo do próximo 
sexênio. 
 
 



Algumas linhas que surgem 
 
Os conteúdos do documento capitular, as várias moções e as propostas que nestes dias 
foram elaboradas, poderão ajudar-nos a tornar-se uma “comunicação” transparente de 
Deus no mundo da comunicação. 
 
Procuremos colher, numa leitura transversal e sábia, algumas linhas emergentes que 
marcarão o caminho deste sexênio: 
Crescer na fé como experiência autêntica de encontro de relação com Cristo, 
aprofundando a riqueza bíblica, teológica e espiritual do batismo; 
deixar-se habitar pela Palavra, fazer explodir a sua energia transformadora no caminho 
e no anúncio apaixonado e criativo; 
redescobrir na mística apostólica, vivida como Paulo e interpretada pelo Fundador e de 
Mestra Tecla, a força unificadora da nossa espiritualidade e aquela profética da missão; 
renovar o estilo de vida, na harmonia das “quatro rodas” e na comunhão na diversidade; 
reavivar a natureza docente, elemento que caracteriza a identidade paulina, 
prosseguindo decididamente no emprenho de estudo/estudiosidade; na redescoberta do 
valor do momento creativo/redacional; na solicitude pastoral que nos impulsiona no 
relançar a livraria como “lugar de pregação e centro de luz” e a buscar novas formas e 
canais para “sair” e chegar às “periferias”; 
potenciar o empenho de habitar as redes, como resposta às instâncias da nova 
evangelização e à fidelidade ao nosso ministério docente. 
 
 
“Mulheres a caminho” 
 
Mulheres a caminho para uma nova humanidade... O canto que fechou a nossa 
belíssima seresta musical poderia torna-se o moto, a palavra-chave deste momento da 
nossa história em que estamos para encaminhar a transmissão vital do Capítulo às 
nossas comunidades e circunscrições. 
 
Mulheres a caminho: assim n os definiu o Primeiro Mestre, dirigindo-nos palavras que 
têm sabor de profecia, ainda que pronunciadas cinquenta anos atrás: 
 
A caminho! Segundo o moto do nosso pai São Paulo: 
“Mi protendo in avanti”. 
A caminho! Vós chegastes a todos os continentes: 
Enquanto passais de um continente a outro, ou sobrevoais montes, de avião, ou sulcais 
oceanos, não faleis daquilo que fizestes. 
A caminho, rumo à eternidade. 
Avante! A caminho, Filhas de São Paulo, 
Levai a verdade na caridade. 
Eu vos imagino centenas de milhares... 
A caminho, rumo à santidade. 
Vós viveis no mundo, mas não sois do mundo. 
Trabalhais no mundo, mas esperais a recompensa do céu. 
Portadoras de Cristo... 
Membros vivos e operantes na Igreja... 
Avante! Levai a verdade na caridade! 
 



A caminho com todas as nossas irmãs, guiadas, amparadas, acompanhadas pela nossa 
Mãe, Mestra Tecla. Queremos  ouvi-la muito perto e presente, enquanto nos exorta a 
“apegar-nos ao Senhor”, a estarmos “perdidas nele”, a “guardar o essencial”, a levar “o 
calor do Evangelho” a tantas pessoas sedentas de verdade, a sermos “santamente 
determinadas a fazer-nos santas, a tornar-nos verdadeiras mulheres de fé... É ela a nossa 
verdadeira superiora geral, que traça em nós “um caminho largo, espaçoso, luminoso, 
que sobe para as alturas...”. 
 
Vamos pois levar a verdade do Evangelho a todos! Vamos, lembrando, sobretudo, os 
desejos, as aspirações, a sede de autenticidade de nossas irmãs mais jovens. Vamos para 
transmitir como que por contágio uma experiência de vida. 
 
E dado que a assembleia capitular se expressou, com uma maioria qualificada, pelo 
fechamento deste Capítulo geral, tenho a alegria de declarar oficialmente encerrado o 
10º Capítulo que celebramos, segundo as normas estabelecidas pelas Constituições e 
dos diretório, no artigo 165-175. 
 
O Capítulo encerra as próprias funções e o novo governo inicia o serviço para realizar 
as orientações capitulares. 
 
 Na fé e no amor, partimos deste Cenáculo para comunicar às irmãs os frutos deste 
nosso trabalho. 
 
Como a Samaritana, vibrante de luz e correndo, nos deixamos vencer pelo olhar 
penetrante de Jesus, abandonamos aos esboços das nossas certezas, par irmos anunciar 
uma Pessoa Ivã, para encontrar as mulheres e os homens de hoje, deixando de lado 
aquilo que nos divide, tornando-nos próximas de todos, para tocar e deixar tocar numa 
profunda reciprocidade. 
 
Cremos e por isso falamos, cremos para anunciar a todos a salvação, para levar a 
todos a mensagem de alegria e de contentamento. 
 
 
 


