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Por tudo ... obrigado! 

Hoje, a Assembleia capitular, com votação, encerrou oficialmente o 11º Capítulo geral das 

Filhas de São Paulo. A Superiora geral, Ir. Anna Caiazza entregou a cada uma o Documento final, 

confiando à responsabilidade de cada uma o presente e o futuro da Congregação, com a convicção 

profunda que todas somos partes do mesmo corpo, um corpo vivo, entusiasta, plural, multiétnico e 

multicultural. 

Este dia foi constantemente permeado de profundos agradecimentos a Deus pela fidelidade 

criativa com que nos acompanhou, ao Governo geral cessante por tudo o que deu à Congregação, à 

Comissão preparatória, à Irmã Anna e às irmãs do novo conselho que disseram sim a este importante 

serviço; um muito obrigado a todas aquelas que, de muitas formas e diferentes tarefas, contribuíram 

para o bom êxito do Capítulo e agradecemos a cada irmã capitular pelo clima de fraternidade e 

confiança  ajudaram a construirmos juntas esse caminho.   

Um agradecimento a todas as Filhas de São Paulo do mundo e a todos os irmãos, irmãs e 

amigos que nos acompanharam muito de perto. Agradeço às irmãs que já estão em Deus e que 

rezaram e imploraram graças por nós.   

Um profundo agradecimento às irmãs idosas e enfermas que, com sua oferta, nos obtiveram 

abundantes dons do Espírito Santo e foram um para-raios nós. 

Agradecimentos confiantes às jovens Filhas de São Paulo e às jovens em formação, por seu 

entusiasmo e presença, na certeza compartilhada de serem vozes de um carisma maior que nós, e 

que através do dom de cada uma poderá participar na história de todos os povos para fazer germinar 

a vida de Deus. 

Um agradecimento a todos os leigos que colaboram conosco no anúncio do Evangelho, 

estimulando-nos a uma resposta cada vez mais autêntica e competente. 

Agora, em pé, Filhas de São Paulo! Sempre para frente, com o coração de Paulo para levar ao 

mundo, com a fantasia da comunicação, Jesus Cristo, Palavra de vida. Coragem de correr o risco! 

Não há tempo a perder. 

O 11º Capítulo Geral terminou, mas, para todas e todos continua convite continua a fazer  o 

mesmo: #restiamoconnessi 

Ariccia, 5 de outubro de 2019 


