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Caríssima Irmã, 

Minha carta, desta vez, é dirigida pessoalmente a você, e gostaria que fosse recebida com um 

forte senso de responsabilidade pessoal, pensando no bem da Congregação e no seu futuro, 

especialmente na aproximação do Capítulo geral que, se Deus quiser, celebraremos em 2023. 

Senti-me tocada pelas palavras do Papa Francesco na Exortação Apostólica “Evangelii 

gaudium” de Papa Francisco, e quero partilhar com você no início desta circular, porque elas me 

parecem significativas e motivadoras:  

“Cristo é o «Evangelho eterno» (Ap 14,6), e é «o mesmo, ontem, hoje e sempre» (Heb 13,8), 

mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, e fonte constante de 

novidade. (…) Ele sempre pode, com a sua novidade, renovar a nossa vida e a nossa comunidade, e 

a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. 

Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-Lo e nos 

surpreende com sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e 

recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras 

formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o 

mundo atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é sempre “nova”1.  

Nessas palavras encontramos vários pontos para a proposta que lhe ofereço hoje, bem como a 

todas as PIMC. 

Com o Conselho geral avaliamos a importância de iniciar um caminho de preparação remota 

ao XIII Capítulo geral previsto para maio de 2023. 

Um caminho de preparação que desejamos fazer juntas, partindo de cada uma, pessoalmente, 

no espírito sinodal presente no Art. 163 de nossas Normas gerais, e procurando escutar os 

pensamentos, as opiniões e as palavras de todas, das mais ricas em anos e experiência às mais 

jovens e, das que estão, apenas, iniciando a caminhada na Congregação. 

O Papa apresenta-nos o encanto de Cristo e de seu Evangelho, como diz Santo Agostinho, 

uma “beleza sempre antiga e sempre nova” que, de uma parte, nos convida à contemplação, à 

admiração, ao envolvimento, mas da outra, nos convida à ação, nos chama inevitavelmente, a 

empenharmo-nos para torná-la viva, nova, fresca, e oferecê-la ao mundo, em toda cultura, em todo 

tempo e momento histórico. 

Destarte, “contemplação” e “ação”, acolhida e esforço, vão sempre juntos. 

Uma Congregação que acolhe e se renova, que busca a “novidade do Espírito”, que é capaz 

de atravessar tempos de luz e eras escuras e frágeis, que não pretende aprisionar o carisma e as 

expressões do Evangelho, então, é uma Congregação viva, que não envelhece jamais, que 

surpreende e se surpreende com a constante criatividade divina que pode gerar e exprimir 

unicamente para além de esquemas enfadonhos e monótonos, seguindo as palavras do Papa. 

Além disso, na citação de EG supracitada, encontramos mais orientações profundas e práticas 

para encarnar este modo dinâmico de viver a vocação e a missão, de permanecer em uma 

 
1 Papa Francesco, Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, n. 11. 

“Eis, que faço uma coisa nova: 
agora nasce, não o percebeis?” (Is 

43,9) 
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permanente atitude de contemplação e ação, de fidelidade criativa ao Evangelho, ao carisma e aos 

tempos: 

- retornar à fonte e recuperar o vigor original do Evangelho 

- abrir novos caminhos, novos métodos criativos, 

- outras formas de expressões e sinais mais eloquentes, 

- novas palavras cheias de renovação e de significado para o mundo atual. 

Tenho certeza que também em seu coração, ao ler as palavras do Papa, sente fortemente o eco 

das palavras de nosso Fundador: “Almas e almas! Aqui está toda a nossa vida; aqui está o nosso 

grito, o nosso programa; toda a nossa alma, todo o nosso coração: Almas e almas! Mas para 

podermos salvar melhor as almas é necessário saber adotar certos métodos, e não fossilizar-nos 

nas formas se elas não forem mais apreciadas, se ficarem antiquadas e fora de uso. (…) Mesmo 

aquelas formas, aqueles costumes que podem parecer-nos um tanto seculares, respeitemo-los, e 

adotemo-los, se necessário, sem escrúpulos, sem ninharias; salvar a substância é o que precisa! 

Isto é tudo. Os tempos correm aceleradamente e estão mudados, e nós, em tudo que não toca a 

doutrina, a vida cristã e a Igreja, devemos ir e andar a frente dos tempos e dos povos e não na 

cauda e nem deixar-se arrastar: para atirar e levar os povos e a juventude à Igreja e a Cristo: 

precisa caminhar na dianteira.” 2.  

Caríssima Irmã, sua resposta pessoal, responsável e de “filha da Congregação” será 

fundamental à preparação de um Capítulo geral que consiga, neste momento histórico marcado por 

grandes desafios e sofrimentos, poderá vislumbrar e propor a todas as PIMC um novo e eficaz 

horizonte missionário e apostólico e um renovado empenho de santidade na Igreja. 

Por isso, convido-lhes a preparar-se com a oração e a reflexão, com abertura à palavra da 

Igreja, de Dom Orione e dos sinais dos tempos, e a oferecer a própria contribuição com coragem, 

liberdade e espírito de pertença, porque a Congregação “é sua”, a Congregação “é você” e o seu 

futuro e a sua fecundidade dependem “de você”! 

O Questionário, já apresentado às Superioras provinciais e regionais para que nos ajude a 

transmiti-lo e a superar eventuais dúvidas, agora chega a você, Irmã de Votos perpétuos; a você 

juniores; a você Noviça… sua voz é importantíssima e será considerada no mesmo nível da voz de 

todas as PIMC. O resultado desta pesquisa será comunicado posteriormente a todas as PIMC e 

servirá para constituir o Capítulo geral. 

Peço-lhe para enviar sua resposta pessoal ao meu e-mail (mabelspagnuolo@gmail.com) antes 

de 15 de setembro 2021, e só no caso de não ter a possibilidade de correio eletrônico, enviar pelo 

correio tradicional protegido e veloz, em meu nome e no endereço da Casa geral: Via Monte Acero 

5, 00141 Roma. 

Caríssima, rezo por você e aguardo sua preciosa resposta. 

Confiemos este tempo de graça ao nosso amado Fundador São Luís Orione e a São José, neste 

ano a ele dedicado e, nas mãos de Maria, a Mãe da Divina Providência, caminhemos com fé, com 

esperança e com coragem, e peçamos a Ela para preparar-nos a viver e a acolher a Vontade de Deus 

para nossa Família religiosa, que se manifestará no XIII Capítulo geral. 

Ave Maria e avante! 

Abraço-lhe fraternalmente em Jesus, 

 
Ir M. Mabel Spagnuolo 

Superiora geral 

 

Roma, Casa geral, 19 de julho de 2021. 

 
2 Scritti 82,71-72; carta a Don Pensa, Tortona, 5 de Agosto de 1920. 
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