
 

 
Roma, 20 de fevereiro de 2019 

Aniversário de nascimento da ven. Tecla Merlo 

 

 

 

Às Superioras de Circunscrição,  

das Casas dependentes do Governo geral 

e a todas as irmãs 

 

Objeto: Convocação para o 11° Capítulo geral ordinário 

 

 

Caríssimas irmãs, 

no dia em que fazemos memória do 125° aniversário do nascimento de Mestra Tecla,  comunico a vocês  

um acontecimento muito importante, do qual todas nos sentimos profundamente participantes: a convocação 

para o 11° Capítulo geral. 

Nós já percorremos juntas um bom trecho do caminho. Desde as minhas primeiras circulares (6 de 

janeiro e 28 de fevereiro de 2018), nas quais anunciava o tema e dava algumas orientações concretas sobre a 

modalidade da preparação, foram realizadas algumas etapas importantes: 

 o envolvimento de todas as comunidades da Congregação através do documento Em preparação ao  

11° Capítulo geral (Subsídio 11° CG/01), que favoreceu um primeiro aprofundamento do tema e 

propôs algumas questões para solicitar a reflexão de todas sobre a nossa realidade e oferecer 

elementos úteis para a elaboração do esboço do Instrumento de trabalho (março de 2018); 

 a convocação oficial dos Capítulos provinciais e dos Encontros de delegação e das Casas 

dependentes, em preparação ao 11° Capítulo geral (junho 2018); 

 o envio do subsídio Em oração, rumo ao 11º Capítulo geral, contendo 9 itinerários de oração com 

temas ligados aos conteúdos do Capítulo geral, em sintonia com os acontecimentos litúrgicos, com 

os de Congregação e os de Família Paulina (setembro de 2018); 

 a realização dos Capítulos provinciais, dos Encontros de Delegação, das Casas dependentes do 

Governo geral, em que foi aprofundado o tema do Capítulo, verificado o caminho realizado no 

sexênio 2013-2019, avaliado o esboço do Instrumento de trabalho e dadas as sugestões de 

enriquecimento e aprimoramento do mesmo; propostas de emendas dos artigos das Constituições e 

do Diretório; 

  eleitas as Delegadas ao Capítulo geral (outubro de 2018 – fevereiro de 2019). 

Algumas irmãs da Comissão pré-capitular, acompanhadas pelo facilitador, o padre claretiano Cristo Rey 

Paredes, já estão elaborando o Instrumento de trabalho para o Capítulo geral, como resultado do 

envolvimento de toda a Congregação. Tal Instrumento será enviado, a seu tempo, às irmãs capitulares para 

que possam estudá-lo; algumas cópias serão enviadas às comunidades, a fim de que tomem conhecimento do 

mesmo. 

Abrimos, agora, a fase de preparação imediata ao Capítulo geral através 

DA CONVOCAÇÃO OFICIAL 

PARA O 11° CAPÍTULO GERAL ORDINÁRIO 

DA NOSSA CONGREGAÇÃO 

 

O Capítulo geral é a autoridade suprema da Congregação, exercida de modo colegiado e temporâneo, 

segundo as Constituições, com as seguintes finalidades (cf. Const 165): 

 aprofundar o carisma do Instituto e atualizá-lo à luz das orientações da Igreja, das situações 

socioculturais no mundo, da evolução da comunicação; 



 verificar o caminho da Congregação, refletir sobre sua situação, tratar os problemas gerais e indicar 

os processos de transformação, ou seja, aqueles passos graduais que o Espírito sugere para realizar 

a  missão de Deus, à qual, pela graça, colaboramos; 

 promulgar deliberações e normas; 

 eleger a Superiora geral e as suas Conselheiras. 

Data O Capítulo geral terá início em 5 de setembro e se concluirá em 5 de outubro de 2019. 

Sede  Casa “Divin Maestro” – Strada Regionale 218, Km. 11 - 00072 Ariccia (RM) 

tel. 06.934.86.1; e-mail: casadivinmaestro@paulus.net   

Participantes Dele participarão 60 irmãs, das quais: 

20 por direito (a ex-superiora geral é também superiora provincial) e 40 por eleição. 

Das irmãs que participam por eleição: 

22 foram eleitas nas províncias 

16 nas delegações 

2 nas casas diretamente dependentes do Governo geral 

(cf. Anexo). 

Língua A língua oficial do Capítulo, na qual cada documento será redigido, será o italiano. Está 

previsto o serviço de tradução simultânea para as irmãs que tiverem necessidade.  

 

Clima de oração 

As Constituições convidam a um profundo clima de oração, no qual toda a Congregação deve entrar 

neste tempo de preparação imediata (cf. Dir 166.2).  

Desejo sublinhar alguns momentos e expressões a serem vividos juntas: 

 Continuar a aprofundar o tema do Capítulo: «Levanta-te e coloca-te a caminho» confiando na 

Promessa, também através da assimilação da Palavra de Deus. As indicações para a oração, já 

enviadas, nos ajudarão a redescobrir a força do anúncio profético e a sonhar a novidade de Deus 

para a nossa Congregação. 

 Viver com particular intensidade, neste Ano centenário do Pacto, a nossa oração da fé, para colocar 

toda a confiança no Senhor, deixar que Ele seja o protagonista do nosso caminho, confiarmos na sua 

providência e no seu amor. 

 Invocar o Espírito Santo, o «Dedo de Deus» em ação com a oração pelo 11° Capítulo geral, para 

que nos doe a sabedoria dos profetas, a coragem de Paulo, a fé de Maria, Alberione e Tecla. 

 Envolver na oração as pessoas que nos são próximas, a Família Paulina, as outras Congregações 

religiosas e os Mosteiros de clausura, para que possamos abrir-nos à confiança plena no Deus fiel. 

Nos próximos meses enriqueceremos a Área Reservada do nosso site (www.paoline.org) com outros 

conteúdos e documentos úteis para o aprofundamento do tema capitular e prepararemos o site do 11° 

Capítulo geral. 

Inicia para todas nós um tempo de maior reflexão e escuta para apreender a vontade do Senhor; para 

individuar aqueles caminhos que possam «fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, estimular 

confiança, curar feridas, estreitar relações, ressuscitar uma aurora de esperança» (Papa Francisco).  

O Espírito desperte os nossos corações, nos torne capazes de uma escuta dócil e discernimento, alargue 

os nossos horizontes, nos doe a visão de um futuro repleto da alegria do Evangelho.  

Com profundo afeto e a lembrança na oração. 

 

Ir. Anna Maria Parenzan 

superiora geral 

 
_________________________________ 

Anexo: Elenco das participantes do 11° Capítulo geral 
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