FAMIGLIA PAOLINA

Roma, 22 de novembro de 2020
Solenidade de Cristo, o Rei do universo

Aos Superiores de Circunscrições
e
aos Irmãos e Irmãs da Família Paulina
_____________________________________

Caríssimas Irmãs e Irmãos da Família Paulina,
daqui a alguns dias, com a celebração da memória do Bem-aventurado Tiago Alberione,
inauguraremos oficialmente o , evento que nos enche de alegria e “saudável orgulho”. De
fato, reconhecemo-nos herdeiros da perseverante paixão do nosso Fundador pela obra à qual
ele sente que foi escolhida a Família Paulina: a difusão da Palavra de Deus.
O Ano Bíblico é um dom a ser acolhido e vivido como oportunidade de novo começo,
renovada consciência de que, gerados pela Palavra, somos chamados por vocação a nos
tornarmos Palavra, amando-a, aprofundando-a, porque «Quem lê o Livro Divino aprende a
linguagem divina, fala a linguagem divina, adquire eficácia divina» (AS, p. 143).
Por isso, exortamo-nos uns aos outros, a libertar aquela criatividade que vem do Espírito
para que, por meio de nós, a Palavra se espalhe rapidamente mesmo neste momento tão
difícil e alcance o coração de muitas pessoas, levando graça e consolação.
Juntos estamos fazendo um caminho de verdadeira Família e o Ano Bíblico pode nos
ajudar a potencializar a missão comum, compartilhando – também através do site dedicado
a este evento – ideias, textos, iniciativas. Uma partilha que nos deixará maravilhados ao ver
como a Palavra se faz carne nas diferentes realidades e culturas, alimentando o desejo e o
compromisso de vivê-la e comunicá-la.
Será muito bom começar o Ano Bíblico, no dia 26 de novembro, celebrando-o juntos
como Família Paulina: presencialmente, onde possível; virtualmente, se a presença for
impedida pelas restrições impostas pela pandemia. Este Ano especial é também uma
oportunidade preciosa para reavivar o espírito paulino e o amor à Palavra em nossas
comunidades. Nesse sentido, seremos ajudados pelas propostas e iniciativas planejadas pela
Comissão central e pelas Comissões locais.
Além disso, o Ano Bíblico é para nós um tempo de graça que nos permite preparar, com
gratidão e louvor, o 50º aniversário do nascimento para o céu de Pe. Alberione (1971-2021).
Abundantes riquezas a Família Paulina recebeu da graça do Senhor por meio do Bem-

aventurado Alberione. Essa consciência nos impulsiona hoje a desejar que os restos mortais
de nosso amado Fundador fiquem permanentemente expostos à veneração do povo de Deus.
Por isso iniciamos os trâmites para a translação de seu corpo da Subcripta para o Santuário
Rainha dos Apóstolos, em Roma, da qual lhes daremos informações oportunas.
«O que é a Sagrada Escritura para nós? Para nós é a fonte de tudo», dizia o Padre
Alberione em 1933. O desejo que reciprocamente nos fazemos neste “novo começo”
marcado pelo Ano Bíblico é de podermos beber juntos nesta fonte para matarmos a sede,
juntos aos nossos companheiros de viajar, com a água viva, que jorra para a vida eterna.
Em comunhão.
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