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Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo 
 

Querida Família Calabriana, 

Ego dixi nunc coepi... 

Com as palavras e com a força espiritual de São João Calábria, gostaríamos de COMEÇAR 

esta carta que entrega oficialmente a toda a Família Calabriana o texto único do Documento final 

dos XII Capítulos Gerais. 

Este é o caminho, percorrei-o! (Is 30, 21). 

Neste texto, assim como no Documento Final dos Capítulos Gerais, flui apenas uma parte da 
riqueza vivida por aquela Assembleia privilegiada, porque não consegue transmitir o significado 
dos encontros, das experiências de diálogo e fraternidade. O documento que você tem em mãos, 
portanto, configura-se como uma coleção do essencial que surgiu durante os dias dos Capítulos; é 
uma síntese do que foi dito e experimentado, e permitirá que todos participem da riqueza daquele 
evento. Uma síntese que não pode ser confiada apenas ao testemunho pessoal dos atores, que, no 
entanto, têm a missão de difundir em torno de si a luz vislumbrada naqueles dias da assembleia 
capitular, e que se propõe como testemunho coral e aprovado dos Capitulares, para que que todos 
possam ser alcançados. E todos nós, como já foi dito várias vezes, devemos ser EMBAIXADORES. 

A publicação reúne o esforço e a paixão dos Capitulares que trabalharam, refletiram e 
rezaram por mais de um mês, em torno do tema A Profecia da Comunhão. Por isso é importante 
recebê-lo como um dom que custou trabalho e esforço e, portanto, deve ser um texto a ser estudado, 
assimilado e vivido. E sobretudo, o Documento Final dos XII Capítulos Gerais aqui relatados deve ser um 
instrumento válido para unir nossas comunidades e fazer-nos sentir parte de uma só família, a 
Família Calabriana; para tornar visível o sonho profético de Deus sobre o Pe. Calábria. 

O trabalho dos Capitulares foi enriquecido e iluminado sapientemente pela presença do 
Espírito, invocado e escutado todos os dias em suas providenciais sugestões e indicações. Este 
vínculo profundo com a Divina Providência de Deus, que vigiou sobre nossos trabalhos capitulares, 
torna-se garantia da bênção do Senhor nos caminhos que dele recebemos hoje, como sua vontade 
e direção. 

Eis porque, Começar! 

Com a presença do Pai que caminha conosco e faz história conosco, somos convidados a 
olhar para frente, para um novo horizonte, ou seja, para aquele Reino de Deus a ser buscado antes 
de tudo. A confiança em retomar o caminho se fundamenta unicamente na graça de Deus, que sabe 
guiar os passos para realizar seus "grandes desígnios". Um caminho traçado pela Providência para 
percorrer juntos, em comunhão, em pleno estilo sinodal, como nos recorda o Papa Francisco, para 
estar em harmonia com a Igreja e o mundo, mas sobretudo para ser uma Igreja que testemunha que 
a verdadeira riqueza de "nós, família”, nasce de um carisma que respirou e viveu na comunhão, e 
essa comunhão é o caminho para o cumprimento da profecia para a Obra e para o mundo. 

 



Um agradecimento especial aos capitulares, Irmãos, Irmãs e Leigos, pelo empenho e 
dedicação que souberam colocar em prática durante os dias do Capítulo. Obrigado aos tradutores 
dos textos e aos que contribuíram e trabalharam na redação deste texto. E um obrigado a Deus por 
todos vocês. Quero confiar-vos a Deus com palavras semelhantes às que o Apóstolo Paulo dirigiu 
aos cristãos de Filipos: "Dou graças ao meu Deus todas às vezes que me lembro de vós. Sempre, quando rezo 
por todos vós, faço-o com alegria porque estou consciente do que estais a fazer pelo Evangelho. Estou 
convencido de que aquele que começou esta boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Deus é 
minha testemunha do profundo desejo que tenho por todos vocês no amor de Cristo Jesus e oro para que vossa 
fé seja cada vez mais enriquecida no conhecimento dele, em todo tipo de discernimento do Espírito. Rezo para 
que vossa harmonia mostre com humildade e clareza o amor real e fiel de Jesus Cristo por cada pessoa”. (Fil 1, 
3-6. 8-11) 

Confiamos você e todo o nosso caminho de realização dos Capítulos Gerais a Maria, Mãe da 
Divina Providência, nossa Padroeira, a São João Calábria, nosso Pai na fé, e à intercessão de todos 
os coirmãos, coirmãs e leigos calabrianos que nos precederam, mantendo acesa até hoje a tocha da 
fé, da esperança e da caridade. Eles estão "em Capítulo permanente" há muito tempo antes de nós 
e para nós. 

Nesta solenidade dos Santos Pedro e Paulo, Embaixadores do Evangelho, sejam modelos de 
comunhão na diversidade para todos nós que iniciamos juntos este caminho. E a graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. 

 

 

 
 
______________________________    ___________________________ 
                   Casante                                  Superiora Geral 

 

 


