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Caríssimas irmãs e irmãos, 

 

o XXXII Encontro anual dos Governos gerais da Família Paulina coincidiu com o terceiro 

ano de preparação ao Centenário de nascimento da nossa Família. Ainda uma vez, demo-nos 

conta do que significam  esses encontros e da sua riqueza como Família na Igreja.  

O nosso caminho rumo ao Centenário desenvolveu-se, portanto, na prospectiva do tema 

escolhido: «A comunicação na era digital: oportunidade para a evangelização». 

    O  primeiro dia foi iluminado pela palestra de Padre Antonio Spadaro, SJ, Diretor do 

Civiltà Cattolica, e conhecedor do mundo digital, que apresentou os dois temas: «O impacto 

antropológico da comunicação digital» e «Igreja e vida consagrada diante da comunicação 

digital». Partilhou sua rica experiência de “internauta” e nos provocou com uma série de 

questionamentos, recordando-nos que a conexão típica desse “ambiente” está plasmando um 

novo modo de compreender as relações humanas, a realidade, a cultura; que a rede é um 

tecido conectivo e que a Igreja não deve adequar-se aos tempos, mas deve acompanhar esse 

tipo de comunicação, interrogando-se qual é a vocação da rede na história da humanidade. 

Evidenciou a originalidade vital do nosso carisma neste campo e nos convidou a olhar e viver 

esse fenômeno com os olhos do nosso Fundador.  

O segundo dia foi marcado por uma mesa redonda, que deu-nos a oportunidade de co- 

nhecer e partilhar  o quanto  se está atuando no campo digital no âmbito de nossas 

Congregações. Do nosso confronto, ocorrido após as colocações, emergiram diversas 

constatações e propósitos. Em particular, a necessidade de que cada congregação habite a rede 

e o faça segundo as exigências do próprio carisma, numa prospectiva de colaboração como 

Família. É necessário pessoas preparadas, investir nas irmãs e irmãos que possam oferecer um 

serviço válido à própria e a todas as congregações em base ao específico de cada uma.  



Em suas intervenções, os Superiores gerais informaram sobre aquilo que cada congregação 

realizou neste último ano. Apresentaram, também, a exigência de viver de modo apropriado a 

celebração solene do dia 20 de agosto de 2014.   

No que se refere ao tema do Encontro dos Governos gerais em 2015, discorreu-se sobre a 

tomada de consciência de que a comunicação faz parte da missão de cada Instituto: «Com a 

Igreja, também nós sentimos o apelo para repensar as novas formas de evangelização, 

assumindo, com decisão, a linguagem digital na nossa práxis pastoral, litúrgica, apostólica» 

(Mensagem final 2013), e nos ocuparemos da: «Comunicação digital e liturgia».  

 

Neste ano centenário da Família Paulina sintamos com força sempre maior a presença de 

Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida no meio de nós. Ele nos convida a exprimir, como 

Família, o dom do Espírito, a nossa vocação profética no mundo de hoje, assumindo com 

coragem os desafios da nova evangelização, sustentados e acompanhados pela experiência 

concreta de quem nos precedeu e nos olha com paterna e materna confiança.  

 

 

Fraternalmente. 
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DO XXXII ENCONTRO DOS GOVERNOS GERAIS DA FAMÍLIA PAULINA 


