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Roma, 14 de settembro de 2019 

 

EM ESTILO SINODAL… 

 

Caríssimas irmãs, 

antes de mais nada obrigada pela presença afetuosa de cada uma, que pudemos sentir através 

das numerosas mensagens e pelas orações com as quais vocês nos acompanham e sustentam.. 

O nosso Caíltuo geral, com o tema «Levanta-te e coloca-te a caminho» (Dt 10,11) confiando 

na Promessa», foi aberto com a celebração eucarística na sottocripta do Santuário Rainha dos 

Apósotlos, presidida pelo pe. Valdir José de Castro, superior geral da Sociedade São Paulo. A nós – 

60 irmãs capitulares provenientes de todo o mundo (20 por direito e 40 por eleição), representando 

os 52 países dos cinco continentes – uniram-se muitas outras irmãs das comunidades de Roma e 

diversos membros da Família Paulina.  

Aqui estamos, pois, imersas no silêncio, na oração  e na escuta da Palavra de Deus com os 

exercícios espirituais, de 6 a 11 de setembro, orientado pelo pe. Giacomo Perego ssp, que teve como 

fio condutor o livro de Rute. Contemplamos a ação de Deus na nossa história e nos sentimos mais 

unidas ao povo de Deus. 

Quinta-feira, 12 de setembro, a superiora geral, Ir. Anna Maria Parenzan, declarou oficialmente 

aberto o 11º Capítulo geral, convidando-nos a viver o Capítulo de acordo com o que o Papa 

Francisco recomenda: «em estilo sinodal, que é o caminhar juntas, no pleno envolvimento, na 

escuta recíproca e no discernimento, para chegar às escolhas pastorais que respondam à realidade». 

A seguir foi  apresentado o Iter do Capítulo, estudado e aprovado perla assembleia.  

O dia 13 de setembro foi aberto com a celebraçao eucarística presidida pelo cardeal João Braz 

de Aviz, Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 

Apostólica. Depois do café da manhã, o cardeal  permaneceu conosco para um momento de diálogo 

e de partilha fraterna, no qual convidou-nos a viver com alegria a fraternidade, a rtestemunhar uma 

vida credível, a recuperar a beleza da vocação, recolocando no centro a Palavra de Deus.  

No mesmo dia foram eleitas as Oficiais que animarão os trabalhos capitulares: 

Secretária Ir. Annunciata Bestetti (Itália) 

Sub-secretária Ir. Gabriella Collesei (Itália) 

Moderadora Ir. Anna Caiazza (Itália) 

Ir. Maria Leonora Wilson (USA-EsC) 

Representantes da assembleia Ir. Godelieve Mastaki (Congo-Costa do Marfim) 

Ir. Angela Grant (Grã-Bretanha) 

Escrutinadoras Ir. Oluwakemi Matilda Akinleye (África ocidental) 

Ir. Mariangela Tassielli (Itália) 

 

  



A Comissão central – formada pela: presidente, secretária, sub-secretáriaria, moderadoras e 

representantes da assembleia – atua como equipe orientadora do Capítulo. No seu primeiro encontro 

nomeou: 

Equipe de redação Ir. Bruna Fregni (Itália) 

Ir. Stella León Ordoñez (Colômbia-Equador) 

Ir. Teresita Park (Coreia) 

Equipe de informação Para o site internet: Ir. Mariangela Tassielli (Itália) 

Para o Boletim:  

Ir. Julieta Stoffel (América Austral) 

Ir. Francesca Pratillo (Itália) 

Equipe para a leitura das Atas Ir. M. Antonieta Bruscato (Brasil) 

Ir. M. Francisca Matsuoka (Japão) 

Ir. Gisèle Lafontaine (Canadá-Québec) 

Equipe recreativa Ir. Sandra Maria Zuleta (Peru-Bolivia) 

Ir. Triphonia Kim (Coreia) 

Ir. Lúcia Macuacua (África Austral) 

 

Finalmente entramos na fase central do Capítulo, no qual “contemplaremos” o caminho feito 

desde o 10º Capítulo Geral até hoje. Terá início com a relação da superiora geral e da ecônoma 

geral. Mas sobre isso voltaremos a informar mais ampplamente. 

Nós as saudamos com gratidão e afeto, convidando-as a seguir-nos mais de perto na página 

dedicada ao Capítulo no nosso site: www.paoline.org 

 

 

Equipe para a informação-boletim 

Ir. Julieta Stoffel e Ir. Francesca Pratillo 

 

 

 

 


