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No dia 29 de Maio de 2010, os Cooperadores Paulinos de Jesus Bom Pastor, de Porto 
Alegre, reuniram-se na Casa das Irmãs Pastorinhas, acompanhados pela Irmã Aldina e Irmã 
Vilma, para ler e refletir sobre o tema da identidade do “COOPERADOR PAULIONO”,  

E com muita alegria, fomos acompanhados pela Irmã Soeli, Provincial e Ir. Marta, 
que nos visitaram. 

Após o momento de espiritualidade e reflexão, o grupo foi dividido em cinco 
subgrupos para ler e refletir sobre um tópico específico do tema e, depois, partilhar com os 
demais. 

 
1- Quem são os Cooperadores Paulinos? 

 
O grupo concluiu o 

estudo dizendo que os 
cooperadores são leigos 
voluntários homens e 
mulheres, jovens e adultos, 
que decidem partilhar do 
Carisma das Congregações 
Paulinas e, depois de um 
período de formação, 
discernimento e oração, 
assumem o compromisso de 
Viver e Anunciar Jesus 
Cristo Caminho Verdade e 
Vida. 



2 - Quando Surgiram os Cooperadores Paulinos? 
 
 
 
Tiago Alberione fundou as primeiras 

congregações em 1914 e 1915. Mas desde 
1916 ele pensava numa congregação com os 
ramos de religiosos, religiosas e leigos, para 
colaborar no anuncio de Jesus Cristo.  

Criando em 1917 a “União dos 
Cooperadores da Boa Imprensa”, para 
auxiliar a divulgação do Evangelho através 
dos meios de comunicação.  

Em 1918 Elaborou o Estatuto dos 
Cooperadores, que foi aprovado em 1988 
pela Santa Sé, vinculado a Congregação dos 
Padres e Irmãos Paulinos e Irmãs Paulinas.  

Hoje está em estudo um novo Estatuto 
contemplando os Cooperadores vinculados 
às cinco Congregações da Família Paulinas, 
tendo em conta a diversidade de povos e 
Países onde as mesmas Atuam. 

Em 1938 com a fundação da 
Congregação das Irmãs Pastorinhas, a evangelização também passa a ser direta com as 
pessoas. 

 
 
 

3 – Cooperadores Paulinos Juntos as 
Irmãs Pastorinhas 

 
 
As Irmãs Pastorinhas nasceram em 

1938, mas desde início foram orientadas 
para a formação de Cooperadores leigos 
nas Paróquias onde as mesmas atuavam, 
para ajudá-las nas atividades pastorais, 
conforme um manuscrito de Alberione de 
1955. No Brasil em 2000, a Província 
Jesus Bom Pastor, foram criados os 
primeiros grupos. Atualmente existem 14 
grupos com aproximadamente 200 
membros atuando em conjunto com as 
Irmãs Pastorinhas. 
 
 
 



4 – Como se Tornar um Cooperador Paulino de Jesus Bom Pastor? 
 
 
 
 
Conhecendo o carisma das 

Irmãs Pastorinhas que fazem parte 
da família Paulina.  

Participando de um grupo de 
Cooperadores, agrupados por 
afinidade e proximidade. 
Participando de encontros, retiros, 
para estudo e formação. Festas, 
encontros com outros grupos. 
Deixando aflorar a vocação e o 
chamado de Deus, para, como 
batizado, Viver e Anunciar Jesus 
Cristo.  Receber uma formação 
específica para aprofundar e 
conhecer melhor este chamado de 

Deus, e partilhar este Carisma junto a congregação a que se une mas diretamente. 
 

5 – Quais as Formas de Cooperação? 
 
 
 

 
Cooperar é “operar com”. 

Cooperar é uma partilha da 
espiritualidade e do Carisma da 
Família Paulina. É viver com mais 
profundidade a própria vida Cristã. É 
partilhar o “espírito” e o Carisma 
como Cooperador de Jesus Bom Pastor 
nas atividades e Pastorais de sua 
comunidade, é ser uma presença 
diferente onde estiver e naquilo que 
faz. É ser Cooperador no lar, na escola, 
no trabalho, na Comunidade, e na 
Igreja. 

 
Podemos ser Cooperadores 

através da: 
 

Oração – Ajudam a cumprir o apostolado; 
Ação – Com o trabalho Pastoral; 
Oferta – Auxiliam com ajuda material para a missão pastoral. 



6 – Encerramento 
 
 
 
Fortalecidos na fé e 

mais conscientes de nossa 
responsabilidade, 

concluímos o encontro 
com uma homenagem a 
Maria Pastora, mãe de 
Jesus e nossa mãe, também 
lembrando e rezando pelas 
mães Cooperadoras 
presentes, com as bênçãos 
de Jesus Bom Pastor. 
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