
Hora de adoração no encerramento do Centenário da Fundação da Família Paulista 
 
 
Concluímos este tempo em que nos temos reconhecido com mais consciencialização de 
sermos filhos e filhas do Beato Tiago Alberione com uma hora de adoração. A “Visita” é 
o traço caraterístico comum da nossa Família Paulista, aquilo que unifica o nosso ser 
comunicadores para o mundo de Jesus Cristo Caminho, Verdade e Vida. 
 
Cântico de exposição 
 
Nestes cem anos de história reconhecemos o caminho realizado pelo Beato Alberione e 
pela Família Paulista. 
 
Do livro do Deuteronómio (Dt 8,2-5.11) 
Ler da Bíblia 
 
 
São João Paulo II, Homilia, 27 de abril de 2003 
 
O beato Tiago Alberione intuiu a necessidade de dar a conhecer Jesus Cristo, Caminho, 
Verdade e Vida, "aos homens do nosso tempo com os meios do nosso tempo" – como 
gostava de dizer –, e inspirou-se no apóstolo São Paulo, que definia "teólogo e arquiteto 
da Igreja", permanecendo sempre dócil e fiel ao Magistério do Sucessor de São Pedro, 
"farol" da verdade num mundo muitas vezes privado de sólidas referências ideais. "Para 
usar estes meios haja um grupo de santos", costumava repetir este apóstolo dos novos 
tempos. Deixa uma herança formidável à sua Família religiosa! Possam os seus filhos e 
as suas filhas espirituais manter inalterado o espírito das origens, para corresponderem 
de modo adequado às exigências da evangelização no mundo de hoje. 
 
Silêncio e adoração 
 
Salmo 18,31-36 
 
O caminho de Deus é perfeito, 
a palavra do Senhor é comprovada. 
Ele é um escudo para os que n'Ele se abrigam. 
Quem é Deus, além do Senhor? 
E quem é rochedo, fora o nosso Deus? 
Ele é o Deus que me cinge de força, 
e torna perfeito o meu caminho. 
Ele iguala os meus pés aos pés das corças 
e sustenta-me firme nas alturas. 
Adestra as minhas mãos para a guerra, 
e o meu braço estica o arco de bronze. 



Tu me deste o teu escudo salvador, 
a tua direita me sustentou 
e me atendeste sem parar. 
 
 
Glória… 
 
 
Nestes cem anos por graça de Deus e sob a guia do magistério do beato Alberione 
crescemos como “Família numerosa”, como uma “carta de Deus” para os homens de 
hoje. 
 
Da Segunda carta de São Paulo aos Corintos (2Cor 3,2-6) 
Ler da Bíblia 
 
 
Beato Paulo VI, Audiência à Família Paulista, 28 de junho de 1969 
 
«Está [aqui hoje] perante Nós a Pia Sociedade São Paulo de Alba. Surge espontânea a 
pergunta: Como conseguiu fazer a Pia Sociedade de São Paulo para se afirmar num 
modo tão vistoso e num tempo relativamente tão breve?  
«Devemos ao vosso Fundador, aqui presente, ao caro e venerando padre Tiago 
Alberione, a construção do vosso monumental Instituto. Em nome de Cristo, Nós lhe 
agradecemos e abençoamos. 
Ei-lo aqui, humilde, silencioso, incansável, sempre vigilante, sempre recolhido nos seus 
pensamentos, que correm da oração à ação (segundo a fórmula tradicional: “ora et 
labora”), sempre ocupado em perscrutar os “sinais dos tempos”, ou seja, as formas mais 
geniais de chegar às almas, o nosso padre Alberione deu à Igreja novos instrumentos 
para se exprimir, novos meios para dar vigor e amplidão ao seu apostolado, nova 
capacidade e nova consciência da validez e da possibilidade da sua missão no mundo 
moderno e com os meios modernos. 
Deixe, caro padre Alberione, que o Papa goze desta longa, fiel e incansável fadiga e dos 
frutos por ela produzidos para a glória de Deus e para o bem da Igreja. Conhecemos 
todas estas atividades, todas caracterizadas por espírito e finalidade apostólica: é vosso 
o apostolado das edições, o principal; é vosso o apostolado litúrgico, o apostolado 
paroquial, o apostolado vocacional e o de intensa vida cristã em várias categorias de 
pessoas. 
E também, sabemos bem, como o vosso apostolado iniciou com o emprego e uso 
moderno daqueles instrumentos prodigiosos, que servem para as assim chamadas 
comunicações sociais e formam um dos traços caraterísticos da Família Paulista; para 
vós servem como apostolado: a imprensa sobretudo, a seguir a rádio, o cinema e agora, 
dizem-nos que também tendes os discos. E cada um destes meios alarga o seu serviço 
com finalidades diversas: os livros, as revistas, os jornais, as edições da Sagrada 
Escritura, as publicações litúrgicas, os catecismos, os cursos de cultura religiosa por 



correspondência, e assim por diante. 
A este florescimento de formas de divulgar o pensamento e a palavra cristã corresponde 
a difusão geográfica das vossas iniciativas: a vossa obra atinge já todos os Continentes, 
muitas nações; assume carácter missionário e abre por todo o lado caminhos novos de 
penetração apostólica». (PAULO VI) 
 
 
À luz das palavras do Apóstolo das Nações e do beato Paulo VI revisitemos o nosso 
testemunho e o nosso anúncio. O nosso ser “Paulo vivo hoje” na Igreja e na sociedade. 
 
Silêncio e exame de consciência 
 
Pedido de perdão com um cântico adaptado (por ex.: Kyrie eleison) 
 
 
Aleluia, aleluia 
Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para irdes e dardes fruto. 
Aleluia. 
 
Do Evangelho segundo São Marcos (Mc 16,15-20) 
Ler da Bíblia 
 
 
Renovação dos votos 
Ou então 
Oração de intercessão pelos destinatários do nosso apostolado 
Ou então 
Oração de intercessão pela unidade da Família Paulista em seus apostolados 
convergentes 
 
 
Renovemos a aliança que o beato Alberione formulou com o Divino Mestre através da 
oração do Pacto. 
 
Oração ou cântico do Pacto 
 
Cântico final de reposição do Santíssimo 
 


