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Queste schede del Centro internazionale di Spiritualità Paolina sono fina-
lizzate alla trasmissione del carisma percepito e studiato negli scritti e nella pre-
dicazione del beato Giacomo Alberione, contestualizzato nei suoi dati
fondamentali in un confronto con le sue origini per divenire fermento che ci
rende propositivi nella missione paolina vissuta oggi.

I sussidi qui realizzati cercano di fare memoria storica carismatica attraverso
una proposta di contenuti emergenti da una comparazione tra elementi che ci
provengono dalla lettura della Parola di Cristo, di san Paolo, del Magistero e del
Fondatore. Insieme saranno recepiti attraverso un’ermeneutica paolina che in-
tegra il metodo via, verità e vita con la proposta alberioniana del carro paolino,
che ha Cristo Maestro al centro della vita della persona, della comunità e del-
l’intera Famiglia Paolina impegnata nella nuova evangelizzazione.

Il Direttore e i membri del CSP (Casa Generalizia)
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1. FALA O MESTRE, CAMINHO VERDADE E VIDA
no evangelho de João o título de Pastor é referido ao Mestre que fala de

si como único guia. Ele conhece as suas ovelhas uma a uma e elas, escutando-
o, aderiram a Ele na fé. Este é o fruto da pastoral de Jesus, sinal de autêntica
sequela que distingue os seus discípulos dos chefes religiosos judeus aos quais
se explicita: «...vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas
ovelhas escutam a minha voz e eu conheço-as e elas seguem-me» (Jo 10, 26-27).
Pertencendo a Cristo, como as ovelhas ao pastor, os discípulos, de comensais
do Mestre, seguindo-o sairão depois para o anunciar fora da sinagoga e do
templo onde, pelo contrário ficam os fariseus e os doutores da lei.

no novo testamento, o termo «apascentar» é depois atribuído, no Apo-
calipse, ao Cordeiro imolado, o ressuscitado que governa as nações: «O Cor-
deiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas
da vida. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos» (Ap 1,17). Jesus rei-
pastor e juiz governo administrando justiça e verdade: «Sai-lhe da boca uma
espada afiada, para golpear com ela as nações. Ele as governará com ceptro de
ferro e pisará no lagar o vinho da ira furiosa de deus, o Omnipotente» (Ap 19,15).

Porém, pelos seus traços escatológicos, o Cordeiro não coincide com o
Bom Pastor, embora o termo ποιμαίνω ( poimaínō), que voltaremos a encon-
trar em Jo 21,16, indique o seu «governar», sentido expresso em Jo 21,15.17,
o o outro termo βόσκω (bóskō) que exprime sobretudo o «apascentar» ou
«nutrir», o «alimentar» ou «dar de comer» às ovelhas sendo o seu altor: «apa-
scenta os meus cordeiros», «apascenta as minhas ovelhas», referido à activi-
dade de Jesus na sua qualidade de Mestre e Senhor, pescador de homens.

JESUS MESTRE PASTOR & GUIA SEQUELAVIAE
C

entro internacional de Espiritualidade Paulista SSP
- Ficha de form

ação n. 2 - Série I
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AA PPAlAVrAAlAVrA DoDo MMEStrEEStrE
oo PPAStorAStor éé oo únICoúnICo CAMInhoCAMInho EE PortAPortA DoDo rEBAnhorEBAnho

«Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra no redil pela
porta, mas salta por outro lado, é um ladrão e um salteador. Quem,
pelo contrário, entra pela porta, é pastor das ovelhas. o guardião
abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz: ele chama pelas suas
ovelhas, cada uma pelo nome, e leva-as para fora. E quando as em-
purrou para fora, caminha diante delas, e as ovelhas seguem-no, por-
que conhecem a sua voz. A um estranho elas não seguirão, mas
fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos». Jesus fez—
lhes esta comparação, mas eles não compreendera, de que coisa lhes
estava a falar. Então Jesus disse-lhes novamente: «Em verdade, em
verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. todos os que vieram
antes de mim, são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não os escu-
taram. Eu sou a porta: se alguém entrar por mim, será salvo; entrará
e sairá e encontrará pastagem. o ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir; eu vim para que tenham a avida e a tenham em
abundância. Eu sou o bom pastor. o bom pastor dá a própria vida
pelas ovelhas. o mercenário – que não é pastor e ao qual as ovelhas
não pertencem – vê o lobo aproximar,se, abandona as ovelhas e foge,
e o lobo apanha-as e dispersa-as; porque é um mercenário e não se
importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas
ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, tal como o Pai me con-
hece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho
outras ovelhas que não pertencem a este redil. também essas eu devo
guiar. ouvirão a minha voz e serão um só~rebanho,um só pastor. Por
isso o Pai me ama: porque eu dou a minha vida, para depois a reto-
mar novamente». (Jo 10,1-17)

Para contextualizar

Só João apresenta Jesus que fala de si – pelo menos seis vezes – como o Bom
Pastor. contudo, o título lhe é atribuído e reconhecido, indirectamente também
nos sinópticos.

De facto, lemos em Mateus: «Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão
delas, porque andavam cansadas e acabadas como ovelhas sem pastor» (Mt
9, 36) e ainda: «Diante dele serão reunidos todos os povos. Ele separará uns
dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras» (Mt 25,32) – indi-
cando nos dois casos Jesus, seja como o pastor na sua igreja seja como o rei-Pastor
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ou Juiz no fim dos tempos. Prevendo o renegamento de Pedro, seu principal pastor
designado, Jesus profetiza a todos os seus: «Esta noite para todos vós serei mo-
tivo de escândalo. De facto, está escrito: Baterei no pastor e serão dispersas
as ovelhas do rebanho» (Mt 26,31), atribuindo a si o cumprimento da palavra
de zacarias (zc 13,7). Sem pastor, as ovelhas dispersam-se.

Marcos apresenta Jesus que distribui a uma multidão que o segue, além da
palavra (como Mestre), também pão e peixes (como Pescador). na base do apa-
scentar está a compaixão, e não interesse pessoal: «Ele saiu do barco, viu uma
grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não
têm pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas» (Mc 6,34). o Pastor é fun-
damentalmente o Mestre que condivide a Palavra de deus: não se vive só de pão.

Desde o início, Lucas menciona os «pastores que, através de anjos acedem ao
mistério do natal primeiro que outros e dele se tornam imediatamente mensageiros
cheios de alegria (cfr. lc 2,8.15.18.20). revela depois a identidade de Jesus como
aquele que deixa os justos em casa, para ir à procura da ovelha perdida, do pecador
que representa a maioria das pessoas que estão longe da lei, fora da sinagoga, hoje,
para nós, da igreja: «Quem de vós, se tiver cem ovelhas e perder uma, não deixa
as noventa e nove no deserto e vai à procura daquela que se perdeu até a en-
contrar? Ao encontrá-la, cheio de alegria, pôe-na aos ombros, vai para casa,
chama os amigos e os vizinhos, e diz-lhes: “Alegrai-vos comigo, porque encon-
trei a minha ovelha, aquela que se tinha perdido”» (lc 15,4-7). o pastor que
lucas menciona aqui está contraposto aos escribas e fariseus que se alegram pelos
pecadores que se afastam libertando do seu peso a comunidade dos justos.

Para melhor definir o bom Pastor, João introduz uma figura de contraste: o
mercenário (μισθωτός - mistotós), um trabalhador empregado, um empregado
assalariado, um que trabalha eventualmente. ao passo que o Bom Pastor é autó-
nomo, sendo directamente dependente do Pai, não do Sumo sacerdote ou dos dou-
tores da lei. o mercenário está interessado em si mesmo, é um calculista e
comerciante (duas vezes usa o particípio de πωλέω, vender, baratear) que faz
lembrar os comerciantes de bois, de ovelhas e pombas no templo, que Jesus ex-
pulsa com desdém (cfr. Jo 2,14.16).

em 1Pd 2,25 encontramos o titulo de «pastor» numa citação tirada de is
53,6: «Andáveis errantes como ovelhas, mas agora fosres reconduzido ao pastor
e guarda das vossas almas». Pedro, ao escrever esta carta, não se refere a si mesmo
mas pensa certamente em Jesus o Pastor eterno: «E quando aparecer o Pastor su-
premo (arxipoímen) recebereis a coroa da glória que não murcha» (1Pd 5,4;
cfr. eb 13,20). Só Pedro usa ἀρχιποίμην, que significa «arqui-pastor» ou «chefe
dos pastores». Pedro considera-se um simples colaborador pastoral de Jesus.

Voltando ao evangelho de João, Pedro é encarregado pessoalmente pelo Sen-
hor ressuscitado de apascentar ovelhas e cordeiros, ao passo que, primeiro, na
vida pública, Jesus tinha-lhe dito: «Não temas, daqui em diante serás pescador
de homens» (lc 5,10). a Pedro não se lhe substitui uma missão por outra, mas
sobretudo essa é confirmada: cooperar com cristo caminho Verdade e Vida na
salvação de toda a humanidade.
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ancião entre os anciãos, Pedro transmitirá a outros o presbiterado com a mesma
função pastoral: «Apascentai o rebanho de Deus que vos é confiado, vigilando
não porque constrangidos mas de boa vontade, como agrada a Deus, não por
vergonhoso interesse, mas com ânimo generoso, não como donos das pessoas a
vós confiadas, mas fazendo-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o Pastor
supremo, recebereis a coroa de glória que não esmorece» (1Pd 5,2-4).

PPEDroEDro, , oo PrIMEIroPrIMEIro PAStorPAStor EnCArrEGADoEnCArrEGADo PorPor JJESuSESuS

Quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: «Simão,
filho de João, tu amas-me mais do que estes?».respondeu-lhe: »Claro,
Senhor, tu sabes que te amo muito». Disse-lhe: «Apascenta os meus
cordeiros». Disse-lhe novamente, pela segunda vez: «Simão, filho de
João, amas-me?». respondeu-lhe: Claro, senhor, tu sabes que te amo
muito». Disse-lhe: «Apascenta as minhas ovelhas». Disse-lhe pela ter-
ceira vez: «Simão, filho de João, amas-me?». Pedro ficou adolorado por
lhe ter perguntado pela terceira vez: «Amas-me?». E disse-lhe: «Senhor
tu conheces tudo; tu sabes que te amo». respondeu-lhe Jesus: «Apa-
scenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando
eras mais novo, vestias-te sozinho e andavas por onde querias; mas
quando fores velho estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará
para onde tu não queres». Disse isto para indicar com que morte ele
glorificaria a Deus. E, dito isto, acrescentou: «Segue-me». (Jo 21,15-19)
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2. F2. FAlAAlA PPAuloAulo

oo MMEStrEEStrE DoSDoS GGEntIoSEntIoS

Para contextualizar

Paulo nunca usa o termo iereús «sa-
cerdote», nem «pastor» para indicar a
si mesmo ou o cristo. o título iereús está
ligado a ierón, o «templo», o de Jerusa-
lém e a ierós o «sagrado» que reporta ao
«sacrifício» do animal imolado. Sacer-
dote, de acordo com a antiga lei, é por-
tanto aquele que oferece vítimas. Jesus
tornar-se-á ele mesmo uma vítima sacri-
ficada – e precisamente pelo Sumo Sacer-
dote que não o reconhece como o Filho de
Deus e o filho de David, o rei-pastor de
israel.

o pstor é outro com relação ao sacer-
dote. uma terminologia pastoral é predo-
minante sobretudo no antigo testamento.
Paulo já não usa esta linguagem. Fala
preferentemente de “presbíteros” (anciãos
da igreja), “episcopoi” (inspecores ou vi-

sitadores) ou “diáconos” (os servidores das mesas). não usa termos que se refiram
à «paróquia» como muitas vezes o faz alberione. apenas uma vez, falando da
necessária unidade em cristo de todos os membros do seu corpo, escreve: «assim,
portanto, vós não sois mais estrangeiros nem hóspedes (pároikoi), mas sois conci-
dadãos dos santos e familiares de Deus edificados sobre o fundamento dos apó-
stolos e dos profetas, tendo como pera angular o próprio cristo Jesus» (ef 2,19-20).

A PAstora liDADE Do APóstolo

Paulo escreve cartas também polémicas para evidenciar o primado do Evangelho,
anunciado em precedência oralmente, como kerigma fundante. Esta é a pastoralidade
paulista: escreve citando conjuntamente Escritura antiga e Evangelho, actualizando
isso nas concretas situações comunitárias. Paulo, ao iniciar precisamente ele a escrever
o Novo testamento, não se refere mais ao primado da lei, como quando era fariseu
zelante, nem à sabedoria grega mesmo fazendo esta parte da sua formação em tarso,
como se fossem pressupostos indispensáveis à vida nova em Cristo e na igreja. Nas
suas cartas preocupa-se sobretudo em referir o primeiro anúncio do Crucifixo, morto
pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitado segundo as Escrituras e aparecido a
Cefas, aos Doze, a 500 irmãos, a tiago irmão do senhor, e por fim também a ele,
como ao ínfimo, tornando-o desse modo mais apóstolo (igual aos outros apóstolos)
que pastor e de um rebanho que ainda não tinha (cfr. 1Cor 15,1-11).
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«Não sou porventura eu livre? Não sou porventura um apóstolo? Não
vi Jesus, Senhor nosso? E não sois vós a minha obra no Senhor? Mesmo
que não seja apóstolo para outros, pelo menos sou-o para vós; vós sois
no Senhor o selo do meu passado. A minha defesa contra aqueles que
me acusam é esta: não temos porventura o direito de comer e de beber?
Não temos porventura o direito de levar connosco uma mulher crente,
como fazem também os outros apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas?
Ou então só eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? E
quem mais faz serviço militar por sua conta? Quem planta uma vinha
que não coma os frutos dela? Quem manda apascentar um rebanho
sem se alimentar com o leite do rebanho? Eu não digo isto de um ponto
de vista humano; é a lei que diz isso. Na lei de Moisés, de facto, está
escrito: não porás o açaime ao boi que debulha o trigo. Porventura
Deus cuida dos bois? Ou então di-lo precisamente para nós? Certa-
mente foi escrito para nós. Pois aquele que lavra, deve lavrar esperando,
e o que debulha, deve debulhar na esperança de ficar com a sua parte.
Se nós semeámos em vós bens espirituais, é talvez grande coisa se recol-
hermos bens materiais? Se outros têm esses direitos a vosso respeito, não
o temos nós ainda mais? Nós, porém, não quisemos usar esse direito,
mas suportamos tudo para não pôr obstáculos ao evangelho de Cristo.
Não sabeis que os que celebram o culto trazem os alimentos e aqueles
que servem ao altar, recebem a sua parte? Assim também o Senhor di-
spôs que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Eu,
pelo contrário, não me vali de nenhum desses direitos, nem vos escrevo
para que se faça isso comigo; preferiria morrer. Ninguém me tirará este
orgulho! Na verdade anunciar o evangelho não é para mim uma vai-
dade, pois é uma necessidade que se me impõe: Ai de mim se não anun-
cio o evangelho! Se o faço por minha iniciativa, tenho direito à
recompensa; mas se não o faço de minha iniciativa, é um encargo que
me foi confiado. Qual é então a minha recompensa? A de anunciar
gratuitamente o Evangelho sem usar o direito que me foi conferido pelo
Evangelho. De facto, mesmo estando livres de todos, fiz-me servo de
todos pata ganhar o maior número... Eu corro portanto, mas não como
quem não tem meta;faço pugilismo, mas não como quem bate no ar;
pelo contrário, trato duramente o meu corpo e reduzo-o a escravidão,
para que não suceda que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo
seja desqualificado». (1Cor 9,1-19.26-27)
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Paulo, como apóstolo, representa um pouco aquela que foi uma função pro-
fética ligada à proclamação da Palavra.

em ezequiel 34,2-3 o profeta insurge-se contra os pastores de israel: «Filho
do homem, profetiza contra os pastores de israel, profetiza e refere aos pastores:
assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de israel, que apascentam a si próprios!
os pastores não deveriam talvez apascentar o rebanho? nutris-vos de leite, ve-
stis-vos de lã, matais as ovelhas mais gordas, mas não apascentais o rebanho».

Deste texto resulta como o profeta tenha, graças à Palavra de deus, uma au-
toridade superior quer àquela dos pastores, os reis, quer à dos sumos sacerdotes
do templo. a actualização da Palavra de deus, e portanto do discernimento, com-
pete ao verdadeiro profeta, não ao pastor que, pelo poder, pode rodear-se de pro-
fetas complacentes.

a necessidade de uma pastoral diversa é evidenciada sarcasticamente por
zacarias 11,16: «Porque eis, eu suscitarei no país um pastor que não cuidará
daquelas que se perdem, não procurará as novas, não curará as doentes, não ali-
mentará aquelas ainda sãs; pelo contrário, comerá as carnes das mais gordas e
arrancar-lhes-á até as unhas». Vejam-se também os seguintes textos: Gn 29,7.9;
37,12.16; 41,2; 1rs 12,16; 41,2; 1rs 12,16; Jb 1,14; is 5,17; 11,6-7; 14,30;
30,23; 34,17; 49,9; 65,25: Jer 38,10; ez 34,8.10.13-16; Dan 4,16.

em Paulo encontramos apenas uma vez o termo «pastor», em ef 4,11s,
onde apresenta uma gerarquia do serviço eclesial: «ele concedeu a alguns serem
apóstolos; a outros de serem profetas, a outros inda de serem evangelistas, a outros
de serem pastores e mestres, para prepararem os irmãos para o cumprimento do
ministério; a fim de edificar o corpo de cristo».

Segundo a visão trinitária de Paulo, a igreja é comunhão humana na diver-
sidade de carismas; é reciprocidade de serviços ou ministérios; é sociedade teoló-
gica para as diversas actividades ou competências confiadas a cada um peço único
Deus e criador do mundo.

a pastoral, sendo ministerial, faz referência ao único Senhor, como se deduz
também de 1cor 12,4: «Há vários carismas, mas um só é o espírito; há diversos
ministérios, mas um só é o Senhor; há diversas actividades, mas um só é Deus,
que opera tudo em todos». la pastoral é para Paulo apenas uma das muitas fun-
ções. na hierarquia dos ministérios ele põe em primeiro lugar o apóstolo, como se
deduz esplicitamente de um paralelo de ef 4,11 e 1cor 22,28: «a alguns Deus
colocou-os na igreja em primeiro lugar como apóstolos, em segundo lugar como
profetas, em terceiro lugar como mestres; depois há os milagres, portanto o dom
das curas, de assistir, de governar, de falar várias línguas». o governo, que parece
a função pastoral por excelência, Paulo elenca-o em sétimo lugar e parece estar
em conflito com uma visão diversamente hierarquizada no tempo e no espaço e
que se justifica com alguns outros textos bíblicos, sobretudo de Mateus. Paulo não
anda sempre de acordo com cefas, em nome do evangelho, que é a única nova
norma de cristo para a edificação da única igreja que não é de Paulo, nem de
cefas, nem de apolo – mas de cristo que é de Deus. (cfr. 1cor 1,12; 3,22; 9,5;
15,5; Gal 1,18; 2,7-9.11.14).



A PAstoraL de PAuLo é recAPituLAr tudo eM cristo

Paulo centra toda a vida eclesial em Cristo, chefe do universo; é portanto
muito polémico com práticas de piedade, novilúnios, sábados, calendários li-
túrgicos, regras ascéticas, imaginações místicas, visões, filosofias, em geral em-
purra os crentes no Evangelho, além da religiosidade hebraica e grega, além
disso também o culto dos anjos (Col 2,18). A substância da igreja é só o Cristo
presente em plenitude em todos os seus membros que fazem o corpo. o resto
é só sombra, isto é, sinal, símbolo, prefiguração que não supera o culto idolá-
trico, ou aquele no templo de Jerusalém. A pastoral segundo Paulo não é
aquela elitista do judaísmo, nem aquela popular grega, mas edificação laboriosa
e constante, com a inclusão de todos no único Corpo de Cristo, num pleroma
(Col 1,19; 2,9) de carismas e actividades, sem excluir nenhuma criatura.
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«Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai, ar-
raigados nele, sobre ele edificados, e apoiados na fé, como aprendestes, e
transbordando em acção de graças. Tomais cuidado para que ninguém
vos escravize por vâs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tra-
dição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cri-
sto. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e
nele fostes levados à plenitude. Ele é a Cabeça de todo Principado e de
toda Autoridade... Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incir-
cuncisão da vossa carne e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele
nos perdoou todas as nossas faltas: apagou, em detrimento das ordens
legais, o título de dívida que existia contra vós; e o suprimiu, pregando-
o na cruz, na qual ele despojou os Principados e as Autoridades, ex-
pondo-os em espectáculo em face do mundo, levando-os em cortejo
triunfal. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de be-
bida, ou a respeito de festas anuais ou de lua nova ou de sábados, que
são apenas sombra de coisas que haviam de vir (σκιὰ τῶν μελλόντων
- skià tō̂n mellóntōn), mas a realidade (τὸ δὲ σῶμα) é o corpo de
Cristo. Ninguém vos prive do prémio, com engodo de humildade, de
culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho
em sua mente carnal, ignorando a Cabeça, pela qual todo o Corpo, ali-
mentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu crescimento em
Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que é
que vos sujeitais, como se ainda vivêsseis no mundo, a proibições como
“não peques, não proves, não toques”?! Tudo isso está fadado ao desapa-
recimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Têm
na verdade aparência de sabedoria pela religiosidade afectada, pela hu-
mildade e mortificação do corpo, mas não têm valor algum senão para
satisfação da carne. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas
do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus». (Col 2,6-3,1)
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3. F3. FAlAAlA PPEDroEDro
oo MMAGIStérIoAGIStérIo DADA IIGrEJAGrEJA

Para contextualizar

Don Alberione atento aos sinais
dos tempos e à guia pastoral oferecida
pelo sucessor de Pedro, em 1958, por
ocasião da morte do Papa Pio Xii, Pa-
stor angelicus, assim se expressou pen-
sando nas travessias históricas que
Eugénio Pacelli tinha enfrentado:
«Há um sinal que deriva da perpetui-
dade, da autoridade e da sobrenaturali-
dade da igreja: ela encontra sempre, nas
várias contingências, o homem que cor-
responde às necessidades da época. esse
Homem está ancorado nas praias da
eternidade, e se eleva acima da mobili-
dade dos eventos, é o Papa» (Cfr. CisP
p. 307).

Pio Xii (1876 - 1958)
summi Pontificatus - Miranda Prorsus
a carta programática de 20 de outubro de 1939 manifestava o desejo do Pon-

tífice de ser o «bom pastor» para todos. a panorâmica que ele tinha diante de si
não era certamente encorajadora: uma guerra que estava a minar a convivência
dos povos, o dilagar de rssos derivados do agnosticismo religioso e moral, a nega-
ção da dependência do direito humano do divino. apesar de tudo, a doutrina da
igreja propõe-se como um fundamento seguro e os crentes esperam da cátedra de
Pedro una luz de orientação.

esta luz pastoral chega também através dos novos meios cuja valência o Papa
compreende ser importante para «comunicar às multidões, com extrema faci-
lidade, notícias, ideias e ensinamentos, como alimento».

o documento Miranda Prorsus de 8 de setembro de 1957 ilustra as razões
do interesse da igreja pelos modernos meios de comunicação, renovando uma
atenção pastoral já presente desde 1936 na encíclica Vigilanti Cura.

Pastoral como reeducação da humanidade
o Papa é pastor que se preocupa com a sorte da humanidade e da igreja.

Uma atenção ampla qe Pacelli manifestava bem, com olhar vigilante, em con-



tinuidade com o seu próprio sentir já perceptível numa carta a um seu cola-
borador,quando ainda Cardela, em 1936, pensando nas revelações ocorridas
em Fátima: «Suponde, caro amigo, que o comunismo não seja o mais visível dos
instrumentos de subversão contra a igreja e contra a tradição da revelação di-
vina, então nós estamos para assistir à invasão de tudo o que é espiritual, a
filosofia, a ciência, o direito, o ensino, as artes, a imprensa, a literatura, o teatro
e a religião. eu sou perseguido pelas confidências da Virgem à menina lúcia de
Fátima. essa obstinação da Boa Senhora perante o perigo que ameaça a igreja é
uma advertência divina contra o suicídio que representaria a alteração da fé,
na sua liturgia, a sua teologia e a sua alma. eu sinto à minha volta renovadores
que querem desmontar a capela sagrada, destruir a chama universal da igreja,
rejeitar os seus ornamentos, dar-lhe remorsos pelo seu passado histórico. Pois bem,
meu caro amigo, tenho a convicção que a igreja de Pedro deve reivindicar o seu
passado – doutro modo, cavará a sua própria cova. chegará um dia em que o
mundo civilizado renegará o seu deus, em que a igreja duvidará como Pedro
duvidou. ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus, que o Seu
Filho não é mais que um símbolo, uma filosofia como tantas outras, e nas igrejas
os cristãos procurarão em vão a lâmpada vermelha onde Deus espera por eles».

Na encíclica Summi Pontificatus assim se exprime: «A reeducação da hu-
manidade, se quiser dar algum resultado, deve ser sobretudo espiritual e re-
ligiosa: deve, portanto, começar de cristo como seu fundamento indispensável,
ser actuada pela justiça e coroada pela caridade. realizar esta obra de regenera-
ção, adaptando os seus meios às mudadas condições dos tempos e às novas
necessidades do género humano, é tarefa essencial e maternal da igreja.
a pregação do evangelho, confiada ao seu divino Fundador, na qual são inculca-
das aos homens a verdade, a justiça e a caridade, e o esforço para lhe enraizar,
com firmeza os preceitos nos ânimos e nas consciências são o mais nobre e mais
frutuoso trabalho a favor da paz» [Cfr. AAs 31 (1939), pp. 413-453].

o Papa que quisera instituir uma adequada comissão de estudo sobre os
«maravilhosos meios modernos» referiu utilizado os mesmos «que nos facili-
tam a união de todo o rebanho com o supremo
Pastor, de modo que a nossa voz, atravessando sem
dificuldade os espaços da terra e do mar e as vagas
das paixões humanas, possa chegar às almas, exer-
cendo nelas uma influência salutar, tal como reque-
rem as sempre mais numerosas tarefas do sumo
apostolado a nós confiado».

A igreja é devedora da sua vitalidade à relação
que a liga indissoluvelmente ao seu Fundador, o
qual a vivifica e a renova continuamente. Esta obra
de regeneração deve estender-se à inteira humani-
dade: iluminada por Cristo, a igreja difunde a sua
luz no mundo inteiro.
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João XXiii (1881 - 1963)
Princeps Pastorum

No segundo ano do seu pontificado (1959), o
papa Roncalli endereçou a toda a igreja a encíclica
missionária Princeps Pastorum, com o objectivo de
repropor as directrizes dos predecessores e atrair a
atenção sobre as necessidades e as esperanças na
difusão do Reino de Deus nas terras de missão.

lumen christi, lumen ecclesiae, lumen gen-
tium, são as expressões mais usadas pelo Papa
João XXiii, Nas quais se inspirará o Concílio Va-
ticano ii. A assembleia conciliar devia efectiva-
mente representar um momento intenso desta

relação com Cristo que regenera a igreja em vista da salvação do mundo. Dizia
o Papa Roncalli: «o que é afinal um concílio ecuménico senão o renovar-se
deste encontro do rosto de Jesus ressuscitado,rei glorioso e imortal, radiante sobre
toda a igreja, para saúde, para alegria e pelo esplendor das gentes humanas?»
(radiomensagem 11.9.1962 em Discursos, Mensagens, colóquios do Santo
Padre João xxiii, tipografia Poliglota Vaticana, Cidade do Vaticano, 1963,
vol. iV, p. 521). Derivou daí um forte cunho pastoral que chegou até nós hoje.

educação pastoral prática e apostólica
«uma instrução e educação cristã que se considerasse satisfeita por ter ensi-

nado e feito aprender as fórmulas do catecismo e os preceitos fundamentais da moral
cristã com uma sumária casuística, sem empenhar a conduta própia, expor-se-
ia ao risco de dar à igreja de Deus um rebanho por assim dizer passivo. o rebanho
de cristo, pelo contrário, é formado de ovelhas que não só escutam o seu pastor,
mas estão capacitadas para reconhecer-lhe a voz (cfr. Jo 10,4-14), para segui-lo fiel-
mente e com plena consciência pelas pastagens da vida eterna (cfr. Jo 10,9-10) para
poder merecer um dia do Príncipe dos pastores «a coroa inmarcessível da glória»
(1Pd 5,4), ovelhas que, conhecendo e seguindo o Pastor que deu a vida por elas (cfr.
Jo 10,11), estejam prontas a dedicar-lhe a própria vida e cumprir a vontade de
conduzir a tomar parte do único redil as outras ovelhas que não o seguem,
mas vagueiam longe dele, que é caminho, verdade e vida (cfr. Jo 14,6).

o elã apostólico pertence essencialmente à profissão de fé cristã: e facto
todos têm o dever de difundir no meio dos outros a sua fé, quer para instruir ou con-
firmar os outros fiéis, quer ainda para repelir os ataques dos infiéis», especialmente
nos tempos, como os nossos, em que o apostolado é um empenho urgente pelas difí-
ceis circunstâncias em que encontram a humanidade a igreja» [Carta Enc. Prin-
ceps Pastorum, 28 novembro de 1959: aaS 51 (1959), pp. 833-864].
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João PAuLo ii (1920 - 2005)
Pastores dabo vobis - Pastores gregis

Na Exortação Apostólica Pastores Dabo Vobis,
promulgada a 25 de março de 1992, João Paulo ii
retoma reflexões e indicações que prepararam e
acompanharam o sínodo dos Bispos de 1990 cen-
trada no tema das vocações ao sacerdócio »nas cir-
cunstâncias actuais». segundo o Papa verificou-se
uma mudança significativa durante o período pós-
conciliar, tornando necessária uma avaliação em
vista de uma formação apropriada. Examinando os
desafios que esta enfrenta, reflecte sobre a natureza
e a missão do sacerdócio ministerial e sobre a vida espiritual do sacerdote e
delinea orientações para a animação vocacional e para a tformação dos candi-
datos ao sacerdócio, como também para a formação permanente.

Na exortação pós-sinodal Pastores Gregis de 16 de outubro de 2003, o
Pontífice recolhe o fruto do sínodo dos Bispos de 2001, que reflectiu sobre a
figura do Bispo servidor do evangelho, produzindo um documento que se
pode considerar quase uma moderna «regra pastoral».

realizar a caridade pastoral
«cristo é o ícone original do Pai e a manifestação da sua presença miseri-

cordiosa entre os homens. o Bispo, agindo em pessoa e em nome do próprio cristo,
torna-se, na igreja a ele confiada, sinal vivente do Senhor Jesus Pastor e esposo,
Mestre e Pontífice da igreja. esta aqui a fonte do ministério pastoral pelo qual,
como sugere o esquema homilético proposto pelo Pontífice romano, as três funções
de ensinar, santificar e governar o Povo de deus devem ser exercidas com os
tratos característicos do Bom Pastor: caridade, conhecimento do rebanho,
cuidado de todos, acção misericordiosa pelos pobres, os peregrinos, os indigentes,
busca das ovelhas perdidas para reconduzi-las ao único redil.

a unção do espírito Santo, por fim, configurando o Bispo com cristo, habi-
lita-o a ser uma viva continuação do seu mistério a favor da igreja. Por tal carac-
terização trinitária do seu ser, no seu ministério cada Bispo está comprometido
a vigilar com amor sobre todo o rebanho, no meio do qual foi posto pelo espírito
para governar a igreja de Deus» (Pastores Gregis, 7).

«a imagem de Jesus cristo Pastor da igreja, seu rebanho, retoma e repropõe,
com novas e maus sugestivas nuances, os mesmos conteúdo daquela de Jesus cristo
chefe e servo. retomando o anúncio profético do Messias Salvador, cantado ale-
gremente pelo salmista e pelo profeta ezequiel, Jesus auto-apresenta-se como o
«Bom Pastor» não só de israel, nas de todos os homens. e a sua vida é ininter-
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rupta manifestação, melhor, quotidiana realização da sua “caridade pasto-
ral”... Pedro chama a Jesus o «Príncipe dos pastores» porque a sua obra e missão
continuam na igreja através dos apóstolos e os seus sucessores e através dos pre-
sbíteros. em razão da sua consagração, os presbíteros são configurados a
Jesus Bom Pastor e são chamados a imitar e a reviver la sua mesma caridade
pastoral» (PDV 22).

«a caridade pastoral é um dom e, ao mesmo tempo, um afazer, uma graça
e uma responsabilidade à qual é preciso ser fiéis: ou seja, é preciso acolhê-la e ter o
seu dinamismos até às exigências mais radicais. essa mesma caridade pastoral,
como se disse, impele e estimula o sacerdote qa conhecer sempre melhor a condição
real dos homens aos quais é mandado, a discernir nas circunstâncias históricas
nas quais está inserido, os apelos do espírito, a procurar os métodos mais adap-
tados e as formas mais úteis para exercer hoje o seu ministério. assim a caridade
pastoral anima e sustém os esforços humanos do sacerdote para uma operosidade
pastoral que seja actual, credível e eficaz. Mas isso exige uma permanente for-
mação pastoral.

o caminho para a maturidade não requer apenas que o sacerdote continue a
aprofundar as várias dimensões da sua formação, mas também e sobretudo que saiba
integrar sempre mais armonicamente entre si estas mesmas dimensões, alcançando-
lhe progressivamente a unidade interior: isso tornar-se-á possível pela caridade pa-
storal. esta, de facto, não só coordena e unificao os vários aspectos, mas especifica-os,
conotando-os como aspectos da formação do sacerdote enquanto tal, ou seja, do sa-
cerdote como transparência, imagem viva, ministro de Jesus bom Pastor» (PDV 72).

PAPA FrAncisco
iL MAgistero di oggi

Conformemente às próprias ori-
gens culturais o sujeito pastoral no
mundo, para o Papa argentino, é o
Povo cristão como comunidade que
engloba todos. Parece um tema caro
ao Vaticano ii que reconhecia os tria
numera da legalidade (o Caminho), da

profecia (Magistério) e do sacerdócio (entendido como comum, não orde-
nado, dom de si) a todos os baptizados. o Papa deixa transparecer uma pa-
storal da teologia do povo do teólogo Rafael tello que tinha ensinado na
Universidade Católica de Buenos Aires. [Cfr. A. Figueroa Deck, rafael tello.
Pensador criativo do cristianismo popular, in la civiltà cattolica 3997, p. 81].

Evangelizar a partir do povo, sujeito da história, imerso no seu desenvol-
ver-se, assumindo-lhe a cultura, privilegiando os pobres, são as linhas mestras



da sua pesquisa teológica cujas pegadas se encontram nos escritos do Papa Ber-
goglio a partir da evangelii Gaudium. Dela transparece uma pastoral missionária,
laica e aberta ao génio criativo feminino, desejosa de querer aparecer, mas mo-
tivada pelo próprio colocar-se ao serviço do evangelho e da humanidade.

Pastoral, discernimento e espiritualidade missionária
«o anúncio àqueles que estão longe de cristo é o primeiro trabalho da igreja.

a actividade missionária «representa, ainda hoje, o máximo desafio para a
igreja» ...e «a causa missionária deve ser a primeira». «não podemos mais
ficar tranquilos, em espera passiva, dentro das nossas igrejas», mas é necessário
passar «de uma pastoral de simples conservação a uma pastoral decidida-
mente missionária”» (EG 15).

«a paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque tem uma
grande plasticidade, pode assumir formas muito diversas que requerem docilidade
e criatividade missionária do pastor e da comunidade...» (EG 28).

«a pastoral em chave missionária exige abandonar o cómodo critério pa-
storal do «fez-se sempre assim». convido todos a serem audazes e criativos neste
dever de repensar os objectivos, as estruturas, o estilo e os métodos evan-
gelizadores das próprias comunidades... o importante é não caminhar sozinhos,
contar sempre com os irmãos e especialmente com a guia dos bispos, num sábio e
realista discernimento pastoral» (EG 33).

«uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão
desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de
insistir. Quando se assume um objectivo pastoral e um estilo missionário, que re-
almente chegue a todos sem excepções nem exclusões, o anúncio concentra-se no
essencial, naquilo que é mais belo, maior, mais atraente e ao mesmo tempo mais
necessário. a proposta acaba simplificada, sem por isso perder profundidade e
verdade, e assim se torna mais convincente e radiante» (EG 35).

Pastoral em conversão para um entusiasmo missionário
«Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os

costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem
um canal adequado mais à evangelização do mundo actual, que à auto-pre-
servação. a reforma das estruturas, que exige a conversão pastoral, pode entender-
se só neste sentido: fazer com que elas se tornem todas mais missionárias, que a
pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais expansiva e aberta, que
ponha os agentes pastorais em constante atitude de «saída» e favoreça assim a
resposta positiva de todos aqueles aos quais Jesus oferece a sua amizade» (EG 27).

«Pode-se encontrar em muitos operadores de evangelização, embora rezem,
uma acentuação de individualismo, uma crise de identidade e uma queda de fer-
vor. São três males que se alimentam um ao outro» (EG 78).
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«É digno de nota o facto que, até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas
convicções doutrinais e espirituais, acabam, muitas vezes, por cair num estilo de
vida que os leva a agarrarem-se a seguranças económicas ou a espaços de poder
e de glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a vida pelos
outros na missão. não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário!» (EG 80).

não à despersonalização da pastoral e ao culto do aparecer

«o problema não está sempre no excesso de actividades, mas sobretudo nas
actividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espirituali-
dade que impregne a acção e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais
do que é razoável, e às vezes façam adoecer. não se trata de uma fadiga feliz, mas
tensa, gravosa, desagradável e , em definitivo, não assumida. esta preguiça pa-
storal pode ter origens diversas: alguns caem nela por sustentarem projectos ir-
realizáveis e não viverem de bom grado o que poderiam razoavelmente fazer;
outros, por não aceitarem a custosa evolução dos processos e querem que tudo
caia do céu; outros, por se apegarem a alguns projectos ou a sonhos de sucesso
cultivados pela sua vaidade; outros, por terem perdido o contacto real com o povo,
numa despersonalização da pastoral que leva a prestar mais atenção à orga-
nização do que às pessoas, acabando assim por se entusiasmarem mais com a
«tabela de marcha» do que com a própria marcha; outros ainda caem na pre-
guiça, por não saberem esperar e querem dominar o ritmo da vida. a ânsia ho-
dierna de chegar a resultados imediatos faz com que os agentes pastorais não
tolerem facilmente tudo o que signifique alguma contradição, um aparente fra-
casso, uma crítica, uma cruz» (EG 82).

«o mundanismo espiritual, que se esconde por detrás de aparências de reli-
giosidade e até mesmo de amor à igreja, é buscar, em vez da glória do Senhor, a
glória humana e o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fa-
riseus: «como vos é possível acreditar, se andais à procura da glória uns dos ou-
tros, e não procurais a glória que vem do Deus único?» ( Jo 5,44; cfr. Fil 2,21)...
este mundanismo obscuro se manifesta em muitas atitudes aparentemente opo-
stas, mas com a mesma afirmação de "dominar o espaço da igreja". alguns ob-
servam um cuidado fervoroso da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja,
mas sem se preocupar com a inserção real do evangelho no Povo de Deus e as ne-
cessidades concretas da história ... ou trata do funcionalismo gerencial, esta-
tísticas, horários e avaliações, onde o principal beneficiário não é o povo de Deus,
mas sim a igreja como uma organização. em todos os casos, ele é privado do selo
de cristo encarnado, crucificado e ressuscitado, trancado em grupos de elite, re-
almente não procura as distantes ou imensas multidões sedentas de cristo... É
uma tremenda corrupção, com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo
a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em jesus cristo,
de entrega aos pobres. deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes
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espirituais ou pastorais. este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar
puro do espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos,
escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. não deixemos que nos rou-
bem o evangelho!» (EG 93-97).

uma pastoral que promove leigos e mulheres

«cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. em-
bora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um ar-
reigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da
caridade, da catequese, da celebração da fé. Mas a tomada de consciência desta
responsabilidade laical que nasce do Baptismo e da confirmação não se ma-
nifesta de igual modo em toda a parte; em alguns casos, porque não se formaram
para assumir responsabilidades importantes, em outros por não encontrarem
espaço nas suas igrejas particulares para se poderem exprimir e agir por causa
de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. apesar de se
notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso
não se reflecte na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e eco-
nómico; limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja, sem um empenha-
mento real pela aplicação do evangelho na transformação da sociedade. a
formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelec-
tuais constituem um importante desafio pastoral» (EG 102).

«a igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade, com
uma sensibilidade, uma intuição e certas capacitadas peculiares, que habitual-
mente são mais próprias das mulheres que dos homens. Por exemplo, uma especial
solicitude feminina pelos outros, que se exprime de modo particular, mas não ex-
clusivamente, na maternidade. Vejo, com prazer, como muitas mulheres partil-
ham responsabilidades pastorais juntamente com os sacerdotes, contribuem para
o acompanhamento de pessoas, famílias ou grupos e prestam novas contribuições
para a reflexão teológica. Mas ainda é preciso ampliar os espaços para uma pre-
sença feminina mais incisiva na igreja. Porque “o génio feminino é necessário em
todas as expressões da vida social; por isso, deve ser garantida a presença das mul-
heres também no âmbito do trabalho” e nos vários lugares onde se tomam as deci-
sões importantes, tanto na igreja como nas estruturas sociais» (EG 103).

Papa Francisco, numa entrevista no mês de março de 2017 ao Die Zeit,
semanário laico alemão, manifestou a disponibilidade para estudar a ordena-
ção dos casados (www.zeit.de 7 zeit-magazin): «Devemos reflectir se os “viri
probati” (homens maduros casados) sejam uma possibilidade e devemos também
estabelecer quais tarefas possam assumir, por exemplo em comunidades isoladas.
a igreja deve reconhecer o momento justo no qual o espírito pede alguma coisa».
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4. F4. FAlAAlA AAlBErIonElBErIonE

oo PPrIMEIrorIMEIro MMEStrEEStrE

A fAmíliA PAulistA

Admite todAs

As ActividAdes PAstorAis,
A todAs louvA,
encorAjA e APoiA

Para contextualizar

a linguagem de albe-
rione e a de Paulo, com refe-
rência ao pastor, à pastagem,

às ovelhas, ao rebanho, portanto à “pastoral”, normalmente não se correspondem,
nem sequer na frequência de uso das palavras. Paulo, por exemplo, nunca usa a
palavra “sacerdote” que está ligada à ideia de “sagrado”, ao “sacrifício” realizado
no templo,”lugar sagrado” ou “santuário”. ao passo que alberione usa muitíssimo
o termo “sacerdote” e praticamente procura responsabilizá-lo no cuidado das
almas, de modo muito prático, como faz um “pároco” (cfr. Apontamentos de
teologia Pastoral) e só mais tarde, depois da publicação de A mulher associada
ao zelo sacerdotal, alarga os cuidados animarum a toda a Família Paulista, “pa-
storal” de nascimento.

Por pastoral, alberione não entende a vida comum ou as cerimónias, os ritos,
as práticas de piedade em si mesmas. o sujeito pastoral para alberione é a Fa-
mília Paulista que deve dirigir-se para o povo, passando do centro às periferias e
progredindo em saída um pouquinho cada dia, como um carro que se move sobre
quatro rodas: Senão fica parado.

Focalizando a ideia de uma Família toda virada para o exterior actualizando
a missão de Paulo, apóstolo dos povos, alberione «numa luz maior, por volta
de1910, deu um passo definitivo: escritores, técnicos, propagandistas, mas
Religiosos e Religiosas. Por um lado, levar as almas à mais alta perfeição, a de
quem pratica também os conselhos evangélicos, e com todo o mérito, da vida
apostólica. Por outro lado, dar mais unidade, mais estabilidade, mais conti-
nuidade, mais sobrenaturalidade ao apostolado. Formar uma organização, mas
religiosa; onde as forças estão unidas, onde a entrega é total,onde a doutrina
será mais pura: e esta sociedade de almas que amam a Deus com toda a mente,
as forças, o coração, oferecem-se para trabalhar com a igreja, contentes com
o pagamento divino: «recebereis o cêntuplo, tereis a vida eterna». Ele exul-



Neste texto, Alberione fala do pastor como de um modelo ou exemplo a
imitar, como de resto sugere são Paulo, mais vezes, nas suas cartas: «Peço-vos
então: tornai-vos meus imitadores!» (1Cor 4,16) escrevendo a crentes que de
todos os modos não o reconhecem nem como pai nem como apóstolo autên-
tico: «Poderíeis ter até 10 mil pedagogos em cristo» (cfr. também Gal 3,24-
25): a lei é apenas um pedagogo ao qual o cristão já não está submetido uma
vez que tem um novo Caminho Verdade e Vida), «mas certamente não muitos
pais: sou eu que vos gerei em cristo Jesus mediante o evangelho» (1Cor 4,15).
A pastoral da imitação, ou do exemplo, é especificamente cristã e paulista.
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tava então considerando parte destas almas milícia da igreja terrena, e parte
triunfante na igreja celestial» (aD 24). unidos portanto com uma mesma fi-
nalidade pastoral, consagrados e leigos Paulistas orientam-se através do aposto-
lado para oferecer a própria vida como o bom Pastor.

no trecho que transcrevemos alberione prega às Pastorinhas a metade do se-
gundo conflito mundial (1939-1945), quando ainda há fascismo na itália e Pio
xii governa a igreja (1939-1958). as Pastorinhas foram fundadas em Genzano,
ainda antes (em 7 de outubro de 1938). nesse ano, a pastoral com os meios mo-
dernos da comunicação social da parte da Sociedade de São Paulo tem um re-
conhecimento oficial com a premiação, em Veneza, do film Abuna Messias. em
1941, alberione assina um prefácio do livro Jesus Pastor. Considerações pasto-
rais sobre o evangelho, do sacerdote paulista attilio tempra. no mesmo ano, a
10 de maio, Pio xii concede à Sociedade de São Paulo o Decretum laudis, apro-
vando as constituições, que no segundo artigo sancionam o uso dos meios mais
céleres e eficazes para o apostolado e portanto para a pastoral paulista.

o BoM PAStor à luz DE Jo 14,6
«Quem é o bom pastor? é aquele que se entrega às suas ovelhas, à

imitação de Jesus Cristo, Caminho verdade e Vida (Jo 14,6):
1) Caminho – isto é modelo. o bom pastor indica ao povo o caminho

mais com a sua vida do que com a sua palavra. Jesus disse na última ceia de-
pois de ter lavado os pés aos apóstolos: «Dei-vos o exemplo, para que façais
como me vistes fazer» (jo 13,15)... Ele pastoreia-nos com os seus exemplos.

2) Verdade. Jesus ensinou as verdades altas, necessárias a todos, de
maneira fácil, prática. A sua doutrina é-nos transmitida pela Igreja nos
catecismos e nas pregações. Ela encheu os tratados de teologia e as bi-
bliotecas. A todos é necessário possuí-la nalguma medida. Jesus apa-
scenta com a doutrina.

3) Vida. Jesus Bom Pastor, pastoreia-nos, faz-nos viver com a sua própria
vida. “A minha vida é Cristo” (Fil 1,21) diz São Paulo. Para nos adquirir essa
vida, Jesus morreu na cruz. o Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas”.

(Às Irmãs Pastorinhas, III, 1942, pp. 78-79)



Paulo propõe-se como modelo de fé em Jesus como o Cristo e senhor a imitar
(cfr. 1Cor 11,1; Fil 3,17; 2ts 3,9). Põe a claro, de todos os modos, durante
uma diatribe com Pedro, que não é preciso imitar homens, mas Deus, cha-
mando sempre todos à coerência com o primado do Evangelho. Paulo censura
Cefas pelo seu conformismo temeroso aos seguidores judaizantes de tiago.
Desse modo «também os outros Judeus o imitam na simulação, tanto que tam-
bém Barnabé se deixou enredar na sua hipocrisia» (Cfr. Gal 2,13): exemplos
de conformismo com o pensamento dominante, religiosos , é claro, mas anti-
cristãos e anti-pastorais.

A família Paulista segue Paulo que traça o caminho de Cristo com o seu
apostolado oral de presença, e escrito na ausência e à distância, com a própria
pregação e o pessoal testemunho de fidelidade corajosa à morte na cruz e à res-
surreição de Jesus, pelo nascimento e o desenvolvimento da igreja de Deus onde
quer que seja. imitar Paulo não é doutrinar, nem fazer proselitismo, mas imitar
Cristo, como Cristo imita o Pai. Para a Família Paulista vale a conclusão que
Paulo escreve aos Efésios falando-lhes da necessidade de uma vida nova, cristã,
filial e fraterna: «Fazei-vos imitadores de Deus, quais filhos caríssimos, e caminhai
na caridade, no modo em que também cristo nos amou e entregou-se a si mesmo
por nós, oferecendo-se a Deus em sacrifício de suave perfume» (Ef 5,1-2).

O apOstOladO das EdiçõEs: apOstOladO pastOral

Os anos 1943-1944 são de guerra na Europa e no mundo. Nesse período, Pio XII
escancara as portas de Castel Gandolfo a milhares de refugiados, não menos de 3500
pessoas entre elas inteiras comunidades religiosas.

Em julho de 1944 é constituída a UECI, União dos Editores Católicos Italianos,
por impulso de João Baptista Montini, com o objectivo de associar as várias editoras
dedicadas a uma cultura cristãmente inspirada.

Sempre em 1944 sai o livro Apostolado das Edições (AE9, uma reedição de Apo-
stolato Stampa de 1933, cujo conteúdo respondia à pergunta: o que é o apostolado
(»pregação da divina palavra com o imprimir»), o seu objectivo, a sua origem («vem
de Deus,Autor do livro divino»), o seu carácter («pastoral»), o seu objectivo, a sua
origem («vem de Deus , Autor do livro divino»), o seu carácter /«pastoral»), a sua
preparação, as suas exigências («sentir com Jesus, com a Igreja e com são Paulo»). O
conteúdo do AE é constituído por seis capítulos sobre o apostolado, 13 sobre o apóstolo,
38 sobre o apostolado da imprensa, 4 sobre o apostolado do cinematógrafo e um sobre
o apostolado da rádio. Usar todos os meios à disposição, segundo Alberione, é fazer pa-
storal para evangelizar um mundo não mais geograficamente e culturalmente restrito,
camponês, urbano, nacional, mas internacional e interligado. É ainda significativo
que já então, as Constituições da Sociedade de São Paulo, publicadas em 1942, no ar-
tigo 2, acerca do fim especial do Instituto, impõem aos membros para trabalhar «so-
bretudo mediante o apostolado das edições, usando os meios mais rápidos e eficazes e
mais adaptados à necessidades e condições dos tempos».
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alberione cita Jo 20,21 no contexto das aparições de Jesus Mestre e senhor res-
suscitado, aos apóstolos ainda fechados no cenáculo. ainda não são «pastores».
nem sequer pedro o é, tornando-se tal só no capítulo 21. as palavras de Jesus são
um mandato que os torna apóstolos, antes de pastores. O próprio Jesus, em João, é
um mandato, um enviado, apóstolo do pai. Em 3,34 Jesus há se apresenta aos discí-
pulos e antes ainda à samaritana, como o enviado do pai e o pai como aquele que
manda e comanda: «O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou (τοῦ
πέμψαντός με – toû pémpsantós me) a cumprir a sua obra». no mesmo diálogo
com os discípulos, a propósito do encontro solitário do Mestre com a mulher de
samaria, Jesus responde com uma linguagem apostólica, mais que pastoral: «eu en-
viei-os ( ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς - egṑ apésteila hymâs) a colher aquilo pelo qual não vos
cansastes; outros afadigaram-se e vós sois intrusos na sua fadiga». O apostolado
dos discípulos não tem limites de espaço ou de tempo e comporta a colaboração
com todos os que semearam antes, os profetas. - uma segunda citação que alberione
faz neste texto, é claramente uma adaptação forçada e ambígua de Gn 14,21: é o rei
de sodoma que disse a abraão: «dá-me as pessoas; os bens [as coisas e os animais]
toma-os para ti». alberione afirma, condicionado pelo ambiente clerical e hierár-
quico do seu tempo, que a igreja «é também altriz de todo o saber humano».
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O caráctEr pastOral da aE na substância

«O apostolado da edição tem um carácter específico, que se pode de-
finir: carácter pastoral, na substância e na forma. - a pastoral é a arte divina
de governar as almas: ou seja, guiá-las para pastagens salutares da verdade,
nos caminhos rectos da santidade cristã; e às fontes da vida sobrenatural.
- Foi esta a divina tarefa de Jesus:; foi este o trabalho que o Mestre tran-
smitiu e confiou aos pastores: «como o pai me mandou, também eu vos
mando» ( Jo 20,21). - isto, e não outra coisa, é o grande trabalho do sa-
cerdote, quer ele pregue do púlpito, ou pregue através de uma folha, de
um livro, de uma película ou ao microfone. Ofício único do ministro de
deus, uma só doutrina, um só programa: «da mihi animas, coetera tolle»
(Gn 14,21). - Na substância: pastoral na substância, ou seja, nos conheci-
mentos que apresenta através das suas obras. nisto é mestra a igreja. Ela,
depositária da doutrina sagrada, é também a altriz de todo o saber humano,
pois que as ciências e as artes humanas são todas, de certo modo, ilumina-
das pela revelação. por isso a igreja tem suma benevolência no campo da
ciência. Mas o seu cuidado, a sua função essencial, é a de mostrar o ca-
minho do céu; e por isso educar os homens nas verdades da fé, da moral e
do culto cristão. - nas pegadas e sob as directrizes da igreja, o apostolado
das edições poderá por conseguinte ocupar-se das ciências e das artes só
na medida em que ajudam a alcançar o seu fim específico,do mesmo modo
com que se ocupa o missionário para obter mais facilmente a conversão
dos infiéis» (aE, 1944, pp. 28-29).



tOdO O hOMEM - tOdOs Os hOMEns

a citação que segue foi tirada da segunda edição de ae de 1950, ano em que
alberione já menciona a televisão como um instrumento de pastoral da edição, ao
passo que a primeira transmissão televisiva na itália remonta a 3 de Janeiro de
1954 (rai uno, programa nacional).também com a televisão a Família Paolina
pode prevenir o mal. «É preciso o método preventivo: porque é melhor não fazer
o pecado que chorá-lo; ´melhor afastar as doenças do que curá-las; é melhor se-
mear o campo de bom trigo, que permitir o desenvolvimento da grama para depois
arrancá-la. Procedam o bom jornal, a boa escola, a boa película, a boa transmissão,
a sã televisão. Primeiro a verdade, que não uma tentativa de afastar o erro. Muitas
vezes a medicina chegaria tardiamente e inadequada» (CisP, p. 806).

De televisão, juntamente com todos os outros meios, alberione falará também
em 1951: «redacção, técnica, difusão da doutrina dogmática, moral e litúrgica
de Jesus cristo e da igreja: e isso por meio da imprensa, ou do cinema, ou da rádio,
ou da televisão, ecc.» (CisP, p. 808). em 1952 lamenta-se com os paulistas:
«Hoje os pecados mais graves já não são aqueles dos últimos dias do carnaval,
mas são os pecados da cada noite, de todas as noites, os pecados cometidos ou feitos
cometer com a imprensa, com o cinema, com a televisão... rezar então pelas almas
que vão para o purgatório por causa destes meios modernos de transmissão do
pensamento» (Espiritualidade Paulina, 1962, pp. 421-422).

A expressão “todo o homem” encontra-se na At, em Coélet 12,13: «Con-
clusão do discurso, depois de ter escutado tudo: teme a Deus e cumpre os
seus mandamentos, porque aqui está todo o homem» (כׇּל־הׇאׇדׇם - kal-ha-
'adam). o homem justo é aquele que escuta e assimila a forma da Palavra na
vida quotidiana. Um pastor deve ser assim: primeiro nutrir-se de Deus para
depois transmitir a sua Palavra a todos. Nas saudações e bênção final de 1ts
– primeiro documento do Nt – Paulo deseja a todos os leitores ou ouvintes
da carta a completa santificação individual: «o Deus da paz vos santifique
inteiramente, e toda a vossa pessoa (ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν – holote-
leis, kai holohleron hymon), espírito (tò pneuma), alma (ἡ ψυχὴ - hê psychè)
e corpo (τὸ σῶμα - tò sôma), se conserve irrepreensível (ἀμέμπτως - amém-
ptos) para a vinda do senhor nosso Jesus Cristo» (5, 23). Neste texto Paulo
usa duas palavras chave, a primeira é (ὁλοτελής - holotelḗs), composta de
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O caráctEr pastOral da aE na FOrMa

«também na exposição da matéria, o apostolado da edição deve ser
pastoral. dirigir-se a todas as faculdades do homem: inteligência, vontade,
sentimento, para que sejam todas nutridas de dons divinos, do próprio
deus; onde o homem se transforme em deus. todo o homem deve dar
convenientemente glória a deus: todas as energias devem dobrar-se diante
d'Ele para lhe prestar total e sapiente homenagem: “obséquio racional”»
(aE, 19502, p. 26).



«completo» e «fim» e que portanto indica a «perfeição» como capacidade
de se completar, chegando até ao fim, isto é, tornando-se «inteiro» na fideli-
dade à Palavra de Deus, ou seja, ao evangelho anunciado por Paulo. também
ὁλόκληρος (holókleros), utilizado por exemplo em tg 1,4 instruindo a igreja
a propósito da fé e da sabedoria. tiago [Giacomo] fala de «paciência» que
jorra da fé posta à prova: «E a paciência complete a sua obra em vós, para que
sejais perfeitos e íntegros (ὁλόκληροι - olókleroi) sem faltar nada».

o facto de Alberione insistir tanto na «totalidade» em relação ao apo-
stolado da edição sugere uma visão olística válida seja para a Família Paulista,
seja para a igreja, seja para todo o indivíduo, sem esquecer nada para salvar
todo o ser humano e toda a humanidade. E esta é a santificação ou perfeição,
joje expressa de modo mais laico com palavras como olismo, ou globalidade.

Don Alberione saindo do Concílio Vaticano ii
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CAMINHO VERDADE E VIDA
AVANÇAM SÓ

SOBRE 4 RODAS

CONClUSõES
PERSPECtIVAS

discípulOs dO caMinhO
EM viaGEM pErManEntE

A Família Paulista cumprindo o seu serviço pastoral tem em
perspectiva diante de si a eternidade. Essa avança no espírito de Paulo, olhando
para o céu, para o prémio, a coroa, o encontro definitivo com o Cristo que ela anunciou
a todos os povos. Don Alberione finaliza a accão apostólica dos seus, pregando os No-
víssimos, «estímulos potentes» e «considerações que santificam» o carro paulista que
com eles procede para essa meta: «a vida sé toda ela uma viagem para a eternidade;
- explica o Primeiro Mestre comentando um artigon das Constituições sobre as práticas
de piedade – o dia é um trecho da viagem. O sábio autista parte com a prudência,
virtude cardeal: pensa mo caminho a percorrer, e isso representa o exame preven-
tivo. abastece-se de carburante, óleo, pneus bons e tudo o que é preciso, e isso re-
presenta a ajuda de deus, mediante a oração» (ups ii, 1962, p. 120).

Os consagrados paulistas preparam-se assim para ser evangelizadores que, refor-
çados pelo encontro com o Mestre, não têm medo de sair dos recintos fechados das ovel-
has, para se dirigirem, com motivações de apóstolos, à sociedade hodierna: «O
apóstolo será como o bom pastor que, posto em segurança o rebanho fiel, expõe-se
a si próprio pela ovelha tresmalhada. O apóstolo tenha, por conseguinte, as suas pre-
ferências pelos desamparados; pelos adversários; pelos pobres envergonhados; que
não ousam alimentar-se com o pão repartido no púlpito para a multidão dos fiéis;
para os infiéis que ignoram o verdadeiro deus, a redenção, o Evangelho; pelos asse-
diados na fé pelos emissários de satanás, através da escola, da imprensa, as máximas
mundanas, o cinema, a rádio e toda a forma de propaganda; pelos que estão em dú-
vida, os absorvidos pelos cuidados de governo, de profissão, de trabalho. Ele será o

studio

PietÀ

APostoLAto

PoVertÀ
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anjo que a todos recorda os destinos eternos e os caminhos da salvação; o anjo que
fala do céu àqueles filhos de deus que se preocupam só da terra» (aE, 1944, p. 384).

Onde aprendem os consagrados paulistas esta sequela do Caminho? tocado pela
trilogia joanina explicitada no trimónio Caminho Verdade e Vida, Alberione assume-
a do Magistério eclesial e torna-a sua, sentindo-a corresponder plenamente à repre-
sentação do Cristo total, que a Família Paulista é chamada, por missão e carisma, a
oferecer à humanidade de todos os tempos. Daqui emergem as seguintes considerações:

⏹ Os discípulos da Verdade, sequazes do Caminho, são os comensais do Cristo Vida.
Se o título de «Mestre e Senhor», ou Rabi, evoca os doutores da lei e os escribas e por-
tanto remete para a difusão da doutrina ou para Paulo, o título de «Pastor», que tam-
bém Jesus atribui a si mesmo, sempre no evangelho joanino, reenvia para aquele saber
dar a vida expressa na entrega aos seus comensais do pão e do vinho, símbolo do corpo
e sangue do Senhor distribuído a todos. O sacerdote torna-se pastor do seu rebanho tor-
nando-se oferta e vítima sacrifical; assim farão igualmente os discípulos-cordeiros pascais,
dispostos a sair para serem enviados (como alimento) também dos lobos (lc 10,3). A
pastoral não é uma actividade paga, a não ser por Deus; é sobretudo e em primeiro
lugar uma oferta da vida que está sempre ligada ao anúncio feito em parrésia, capaci-
dade de dizer toda a verdade a todos, publicamente em todas as circunstâncias, oportuna
e importuna, de tempo e espaço. É a regra pastoral do Mestre, que exige dos seus discí-
pulos, enviados a vencer todo o medo, mesmo o de serem mortos (c. Mt 24,9).

⏹ A Família Paulista, se é «apóstola» no seu distribuir a Verdade, é «pastora»
nos cuidados pastorais que realiza com os seus apostolados. A pastoral é «método», «sí-
nodo» e «Êxodo» como melhor e completa interpretação ecuménica da palavra que
Jesus diz de si, «Caminho» na expressão para nós carismática: (egó eimi hé odós). Jesus,
como o Bom Pastor naúlti,a ceia, reconhecido Mestre e Senhor, é o consagrado ou ungido:
rei-profeta-sacerdote que se faz servo dos seus discípulos, sequazes e comensais, lavando-
lhes os pé e dando-se em alimento aos seus (c. Jo 13,13s). Esta sua atitude mostra tam-
bém como o apóstolo-pastor deva colocar-se ao nível das ovelhas às quais é enviado. Ao
pastor é necessário compreender, falar e escrever a línguas das ovelhas.

Viver e dar o evangelho ao mundo pressupõe o mesmo pastoralismo global do Caminho
Cristo da Verdade e da Vida, tornando-se como sua verdadeira Família emblemática.

⏹ O olismo (do grego ólos, isto é, «totalidade», «inteireza», «globalidade»,
«juntos») é uma posição teórica baseada na ideia de que as propriedades de um si-
stema não podem ser explicadas considerando exclusivamente as síngulas componentes.
Do ponto de vista «olístico», a somatória funcional das síngulas e diversas partes é
maior/diferente da soma das prestações das partes que agem individualmente. Um tí-
pico exemplo de estrutura olística é o corpo humano: um ser vivente, enquanto tal, é
considerado sempre uma unidade/totalidade, que se exprime só com o conjunto das
partes que o constituem. É necessário por isso, como Família Paulista «apóstola» não
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só apostólica, fazer sistema, para ser organismo vivente e operante na Igreja, que por
sua vez é o corpo do Senhor.

Don Alberione, por um lado inspira-se no Apóstolo Paulo e na hierarquia eclesial
por ele expressa nas cartas às comunidades, onde o pastor não é a figura elencada em
primeiro lugar: dá-se quase uma precedência carismática aos profetas e aos mestre (c.
Act 13,1; Rm 12,7; 1Cor 12,29), por outro lado, porém, o Primeiro Mestre nem sem-
pre distingue as funções que as síngulas palavras descritivas da missão da Família Pau-
lista comportam, influenciado pela formação clerical do tempo: à função do presbítero
(ou ancião da comunidade) une o de pastor (rei, guia, dirigente) e o do apóstolo (que
é «en-via-do» em missão como Paulo às nações, para chamar a fazer parte da única
Igreja). Nos tria munera (profético, real e sacerdotal) da Igreja estas funções são, pelo
contrário, distintas e dialeticamente complementares.

⏹ A Família Paolina impregnada na pastoral que é próprio dela e na multifor-
midade dos seus apostolados acompanha o cuidado pastoral de Pedro. Ovelhas e cor-
deiros são de Jesus, porque o Pai os confiou a Ele – que por sua vez os confia a Pedro
para que ele agora continue a tomar conta deles, imitando o Bom Pastor: «Eu dou-
lhes a vida eterna e nunca se perderão e ninguém as poderá tirar da minha mão»
(Jo 10,28). Ninguém as poderá arrancar da mão de Cristo e de Pedro, porque ao Pai
pertencem os pastores e as ovelhas» (c. Jo 10,29).

Como colaborar com o Papa, pároco de toda a Igreja, se a nossa paróquia é o
mundo, e não apenas cada uma das paróquias directamente ligadas à nossa fundação
ou que as dioceses nos confiaram? Há também novas perspectivas que se apresentam
no horizonte pastoral da Igreja: ecumenismo e pluralismo. Como responder-lhes pro-
feticamente com o nosso carisma? Papa Ratzinger e papa Francisco, em relação ao Islão
e em geral ao ecumenismo e ao pluralismo religioso, parecem ter posições distintas. Papa
Francisco impele a sair do Cenáculo, passando da ética ao social, da fé aos pobres,da
teologia à antropologia, para as periferias existenciais e geográficas. Que poderá fazer
a Família Paulista, para sair fiinalmente do Cenáculo e ir pelas estradas do mundo
ao encontro de todos como o Mestre que foi toda a sua vida pública um itinerante e
que Papa Francisco parece ter vontade de imitar?

A vida comunitária, que para nós está em função da vida apostólica, não se pode fe-
char sobre si mesma. Se não se posiciona em saída, não está no cumprimento da missão
apostólica-pastoral, podendo ser, pelo contrário, o limite ou o impedimento, se permane-
cemos juntos mas fechados no Cenáculo, do qual o Papa, pelo contrário, impele a sair:
«a igreja nasceu em saída. Estava fechada no cenáculo e depois saiu. E deve perma-
necer em saída. não deve voltar a fechar-se no cenáculo. Jesus quis que fosse assim.
E «fora» significa aquelas às quais eu chamo periferias, existenciais e sociais. Os po-
bres existenciais e os pobres sociais empurram a igreja para fora de si... a misericórdia
é deus em saída. E deus é sempre misericordioso. saiam vós também!» (Papa Fran-
cisco aos [140] superiores gerais, 25 de novembro de 2016: «O Evangelho é tomado
sem calmantes», Civiltà Cattolica, 11-25 de fevereiro de 2017, ano 168).
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Contudo, alguns teólogos afirmam ter de estar atentos às modalidades desta saída
para se colocar, sobretudo no âmbito inter-religioso, acriticamente em diálogo. teme-
se o risco de incorrer num relativismo religioso que, justificando-se com o amor ao pró-
ximo, legitime «credos» alternativos, prescindindo da avaliação racional e crítica dos
seus conteúdos, incorrendo no erro de pôr tudo em conjunto pessoas e religiões. Reitera-
se a tese, sobremaneira ideológica e infundada, das três grandes religiões monoteístas,
reveladas, abramíticas e do livro, que de facto legitimaria o Islão como religião de
igual valor ao hebraismo e ao cristianismo. Permanece fundamental que todos – mu-
çulmanos, hebreus e cristãos – devam usuuir civilmente dos mesmos direitos e respei-
tem os mesmos deveres, quer nas disposições legais, quer na sua efectiva actuação; mas
não pode ser tolerado que o Islão autodefinindo-se a única e verdadeira religião, sigilo
da profecia e cumprimento da revelação, acabe por iligitimar as outras e portanto tam-
bém o cristianismo. Que atenção pastoral deverá ter-se e que discernimento efectivo
ter-se-á que fazer nesse âmbito com os nossos apostolados?

⏹ Alberione ensina desde a Fundação
(1914-1915) que o sacerdócio e portanto a
pastoral é possível somente se feito juntos,
sacerdote-mulher associada, também para
revelar a imagem da Igreja como Família
de Deus. O sacerdote sem a mulher a seu
lado perde os ¾ do seu ministério (c. da).

O pastor é fundamentalmente altor,
porque é quem dá de comer e de beber, que
alimenta outros, mesmo a si mesmo. A al-
triz é o correspondente feminino, sendo
ambos os termos provenientes do latim
ãlere “nutrir”: aquele ou aquela que nu-
trem outros por sua conta. A terminologia
pastoral tem uma correspondência semân-
tica com o «pasto», isto é, com o nutri-
mento doado, não vendido, para fazer
viver os outros. O pastor e a pastora devem
tornar-se, juntos, «pasto», ou cordeiros
pascais.

⏹ A formação ao discipulado, à sequela e à comensalidade com Jesus VVV, acontece
através de Paulo, doutor e apóstolo das gentes, Pedro, o primeiro papa e o actual, e o
Primeiro Mestre. tais competências são propedêuticas para uma formação pastoral in-
tegral da Família Paulista, a qual, somente no seu conjunto, pode representar, dina-
micamente e no “hoje”, Jesus Caminho Verdade e Vida.

vittorio stesuri ssp “Gesù buon Pastore”- roma - casa Generalizia suore di Gesù buon pastore



pastOralidadE sObrE 4 rOdas - ElEMEntOs albEriOnianOs

piEdadE - «A energia é a fonte da luz e põe em movimento grandiosos mecanismos.
A vossa fonte é o coração do Bom Pastor , è a piedade, é o espírito. Quando amares
muito o Senhor serás inventiva e encontrarás mil meios para dar Jesus às almas» (pre-
gações às Pastorinhas, vol. III, 1948, p. 201).

«lo spirito pastorale interiore consiste nell’immedesimarsi nello spirito di Gesù Buon
Pastore e Divino Maestro» (Meditazioni e istruzioni alle Figlie di san paolo, 1957).

EstudO - «O Sacerdote precisa de duas ciências: conhecer aquilo que dar aos fiéis e
aos infiéis;e , mais ainda, o modo de dá-lo. Ao primeiro estão orientados teológicos; ao
segundo está destinado o ano de pastoral» (ups i, p. 423).

«Conhecer as almas, conhecer as necessidades, estudar as tendências, estudar de
que lao se podem tratar as almas, como multiplicar o bem, que organizações são ne-
cessárias. tudo isto é a parte prática que para vós, é a parte pastoral. tudo proporcio-
nado!» (Meditações e instruções às fihs de são paulo, 1960).

«Muitas coisas saber inventar. Inventá-las-eis a propósito e em proporção do amor
a Jesus Bom Pastor, em proporção do quanto amais e quereis imitar Jesus Bom Pastor.
Quantas invenções se fazem dia a dia. Inventam-se meios, modos, e isto é tão precioso!»
(Às pastorinhas, 1963, p. 168).

apOstOladO - «Preocupação e vigilância deverá usar-se para que o apostolado se
mantenha naquela elevação pastoral que está nas cartas de são Paulo. O amor a Jesus
Cristo e às almas far-nos-á distinguir e separar bem o que é apostolado daquilo que é
indústria e comércio. O critério máximo para avaliar as coisas é sempre o espírito, se
bem que haja quatro partes: a moral, a intelectual, o apostolado, a pobreza. Grande
programa é do do tabernáculo: »Daqui quero iluminar – Não temais, eu estou con-
vosco – tende dor dos pecados» (Filhas de são paulo e pias discípulas: uma só Fa-
mília, 1936; cisp, p. 59).

pObrEza - «A pobreza paulista tem cinco funções: renuncia, produz, conserva, provê,
edifica. Renuncia à administração, ao uso independente, ao que é comodidade, gosto,
preferências, todo ele em uso. Produz com o seu trabalho assíduo; produz tanto para
dar às obras como às pessoas: Conserva as coisas que tem a seu uso. Provê às necessidades
que há no Instituto. Edifica, corrigindo a ganância de bens». (ups i, p. 447 as cinco
funções da pobreza).

«Formação humana, especialmente a respeito da pobreza. Por um lado, a justa
medida; e por outra, uma sábia largueza, para enentar e resolver os vários problemas
que podem surgir. É verdade que não temos nada nosso, mas é sempre verdade que
temos o encargo de usar com sabedoria aquilo que é dado pela Providência e que serve
para manter a Comunidade ao serviço de Deus». [pensamentos 1977, p. 144; ia 3
48].
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ORAÇãO

OFERtÓRIO PAStORAl
do Beato G. Alberione

(dactilografado de 1942)

ORAÇãO DAS PAStORINHAS NO FINAl DA MISSA

«Senhor, eu vos ofereço em união com todos os Sacerdotes que hoje celebrama s. Missa,
a Vítima Divina Jesus-Hóstia e a mim mesma, pequena vítima:
1. Em reparação de todas as ofensas, indiferenças e contradições a Jesus Pastor bom

e vivente na pessoa do Papa, dos Bispos e dos Sacerdotes.
2. Para implorar a Vossa misericórdia sobre todas as ovelhas que se afastaram do

verdadeiro redil ou ainda andam tresmalhadas como ovelhas sem pastor.
3. Pela conversão de tantos falsos Mestres, cegos guias de cegos, privados de caridade e de

vida, que afastam os homens do Pastor Bom Jesus, o qual dá a vida pelas ovelhas.
4. Para honrar, amar, seguir unicamente Jesus Caminho,Verdade e Vida das almas

que alimenta de si mesmo.
5. Para que faça de nós dóceis ovelhinhas e humildes cooperadoras do zelo dos Pasto-

res, no seu Apostolado de iluminar, assistir e orar pela salvação dos homens.
6. Para pedir para a Vossa Igreja bons Pastores, Religiosos, Missionários que através de

uma intensa Vida Eucarística e Mariana, obtenham luz e força no seu Ministério.
7. Para vos pedir que todos os Pastores e seus Cooperadores, especialmente os pais e os

Mestres sejam santos, cheios de sabedoria e de zelo, para a glória de Deus e a sal-
vação das almas.

8. Para que se multipliquem as Vocações e tenham a eficácia da palavra, exercendo
o Apostolado da oração e do exemplo, encontrem docilidade nas almas, haja em
breve um ó rebanho e um só Pastor.

9. Para que todos nós conheçamos a nossa ignorância e miséria e a necessidade de
estarmos sempre suplicantes e humildes diante do Vosso Santo tabernáculo, ó
Senhor, a pedir luz, piedade e misericórdia».

la preghiera corrispondente all’Offertorio Paolino, recitata dalle Suore di Gesù Buon Pastore
(Pastorelle), è riportata nel libro di preghiere della Famiglia Paolina nella versione del 1985 col titolo
Offertorio Pastorale. Esso per spirito e struttura su cui è costruito, non si distingue molto dall’Offertorio
Paolino del 1924.

l’Offertorio pastorale è uscito in 4 edizioni: 1942, 1965, 1982, 1985. la prima, che conosciamo
solo dattiloscritta, è questa qui riportata ed è quasi identica a quella comparsa nel 1965, la quale sosti-
tuirà nel terzo punto la parola maestri con pastori. Riteniamo che la versione originaria fosse più ap-
propriata ad esprimere l’unità nella pastoralità di Famiglia alla sequela del Maestro.

Schede realizzate presso il Centro internazionale di Spiritualità Paolina della Casa Generalizia
della Società San Paolo in Roma. Progetto Grafico e redazionale V. Stesuri - P. Venturini. Si ringrazia
per la consulenza biblica e la collaborazione ai contenuti Don Angelo Colacrai. tradução: Pe. Agostinho
de França Corrêa, ssp.

In copertina: A. Ballan pddm - Gesù Maestro - Casa Divin Maestro (Ariccia - Rm) * Foto V. Stesuri.
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Quando é que o saber
é perfeito

num paulino?
Não quando

ele somente estudou,
mas quando

fez experiência,
porque temos então
o exercício pastoral

e portanto poderá fazer
bem e perfeitamente

o seu trabalho
(São Paulo 15.4.1957)


