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Ed i to r i a l  

 

Jesus Caminho, Verdade e Vida: 
IPVSC “caminhar” em Jesus nas 
ações e atitudes cristãs! 

 

 Nesta Revista, enfocaremos a mensa-
gem central do Quarto Evangelho: João 14,6. 
Nele encontramos uma das mais bonitas e 
completas definições que Jesus faz de si 
mesmo: Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 
Temos aqui a revelação da identidade de Jesus. 
Que possamos acolhê-lo e, ao descobrir a 
profundidade dessa revelação, seguir com 
firmeza e perseverança por esse CAMINHO, que 
conduz à plenitude da vida, buscada e 
defendida pela verdade que liberta e jamais 
engana. 

 Caminho implica movimento e liga-se ao 
verbo caminhar. O que significa caminhar? 
Caminhar para onde? Viver é caminhar! - e não 
só fisicamente. Aqui nós falamos sobretudo de 
um caminho interior. Avancemos, pois em 
nossa reflexão aprofundando um pouco mais o 
sentido da interioridade desse caminho. 

 De fato, estamos constantemente a 
caminho... Para onde vamos? Os caminhos nos 
levam para muitos lugares, mas onde mesmo 
queremos chegar? Por que Jesus afirma "Eu sou 
o Caminho?" Que significado tem essa ex-
pressão? De que caminho Jesus fala? De um 
caminho interior, do caminho das bem-
aventuranças, que leva a pessoa à plena 
realização de sua vida em Deus. Um caminho 
que todos aspiram encontrar, contudo, nem 
todos o encontram, como afirma Mateus: 
"Entrai pela porta estreita, porque largo e 
espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E 
muitos são os que entram por ele. Estreita, 
porém, é a porta e apertado o caminho que 
conduz à Vida e poucos são os que o 
encontram". Novamente, aqui, simbolizados no 
tema da porta, dois caminhos são 
apresentados. Os dois caminhos são o tema 

central do Salmo 1, que abre o saltério. Isso 
confere ao tema um valor imensurável. 

Caminhemos, pois à luz dessa luz que é Jesus - 
o único caminho que nos leva de volta à nossa 
origem: Deus. Aí está também a nossa 
verdadeira e definitiva morada. Dela temos 
saudades e por ela somos atraídos. É por isso 
que a cada dia - sempre de novo - retomamos 
o caminho de volta para a casa... 

 

(Texto extraído Paulinas.org.br, Junho 2005) 

 

 

Luciano G. Santos 
Professo perpetuo - Instituto São Gabriel Arcanjo 

Supervisor Pedagógico e Professor 
Especialista em Gestão Escolar 
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Pertencemos aos Institutos  
de Vida Secular Consagrada 

Luciano Benedito* 

“Como somos leigos(as) não há a 
necessidade de nos chamarmos por 
irmão ou irmã” 
 
 Queridas Anunciatinas  
 e queridos Gabrielinos, graça e paz! 
 
 Sempre é bom olhar a caminhada, 
revisitar nossas atitudes, nossos pensamentos e 
nossas palavras para que não saiamos do rumo 
certo, aquele que nos foi deixado pelos 
consagrados(as) da primei-
ra hora. Como membros da 
Família Paulina nós deve-
mos fazer isso todos os 
dias: um breve exame de 
consciência de manhã e 
um mais detalhado antes 
de repousar. Aqui quero 
revisitar o seguinte ponto: 
meus amados, embora 
façamos a profissão dos 
conselhos evangélicos co-
mo os religiosos, nós dos 
Institutos não somos religiosos no sentido de 
viver numa congregação. Vivemos no mundo, 
não usamos hábito nem sinal que nos 
identifique como sendo consagrados(as). Não 
somos chamados “Irmão Fulano” ou “Irmã 
Sicrana”. Nosso fundador, Bem-aventurado 
Tiago Alberione sempre teve isso muito claro 
em suas alocuções às primeiras Anunciatinas. 
Alguns exemplos de como ele chamava as 
Anunciatinas: 

 “Com relação às pessoas consagradas a 
Deus há duas categorias a serem lembradas, e 
até se poderia dizer três. A primeira categoria 
compreende tanto às irmãs de clausura, como 
as irmãs que vivem a vida comum. Essa 
categoria vive em conventos, leva um hábito 
particular, pratica a vida em comunidade e ao 
mesmo tempo é governada pela Santa Sé. Mas 
há outro gênero de almas, as que vivem no 
mundo, consagradas a Deus, sem hábito 
comum, sem vida comum, e realizam um 
apostolado no meio da sociedade. Essas são as 

almas que pertencem aos Institutos Seculares” 
(Bálsamo, 11 de agosto de 1958, por ocasião 
do primeiro curso de exercícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 “A obediência guia a vida do membro, 
isto é, daquele ou daquela que pertencem a um 
Instituto Secular” (Bálsamo, 11 de agosto de 
1958, por ocasião do primeiro curso de 
exercícios espirituais às Anunciatinas). 

 “Obediência da Alma Consagrada” 
(Bálsamo, 12 de agosto de 1958, por ocasião 
do primeiro curso de exercícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 “A alma consagrada a Deus agradará 
cada vez mais ao 
Senhor, quanto mais 
imitar Jesus nisto: fazer 
sempre tudo e só o que 
agrada ao Pai celeste” 
(Bálsamo, 12 de agosto 
de 1958, por ocasião do 
primeiro curso de exer-
cícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 Quando nos cha-
mamos por Irmã Fulana ou Irmão Sicrano 
acabamos por descaracterizar o que somos e, 
se alguém de fora vê isso, acaba nos 
identificando como religiosos(as). Assim, somos 
convidados a rever nosso modo de tratar uns 
aos outros e ter em mente o fato de que, se 
estamos nestes Institutos foi porque o Senhor 
nos chamou em seu infinito amor a sermos 
almas consagradas no mundo: leigos(as), não 
religiosos(as). Não criemos com-fusão na 
cabeça dos que não pertencem aos Institutos. 
Como somos leigos(as) não há a necessidade 
de nos chamarmos por irmão ou irmã. 

 Que Maria Rainha dos Apóstolos e São 
Paulo Apóstolo intercedam por nós nesta nossa 
caminhada como leigos(as) consagrados(as) 
que buscam a configuração de nossas vidas à 
vida de Jesus Cristo, Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida. 

* Luciano Benedito, Noviço 2º ano 
Instituto São Gabriel Arcanjo 
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Pesquisa para a Revista IPVSC 

 Paulo Henrique A. Araujo, Isga* 

 

 No ano do centenário da 
Família Paulina a fim de co-
nhecermos e nos integrarmos 
melhor às demais congregações 

que fazem parte de nossa Família Religiosa, 
gostaríamos de apresentar uma pequena 
entrevista para a Revista digital dos Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada do Brasil. 

 De antemão gostaríamos de colocar a 
disposição um e-mail para ser cadastrado para 
quem quiser receber a revista dos Institutos por 
e-mail. É só mandar um e-mail dizendo que 
quer receber a revista  

revistainstitutospaulinos@outlook.com  

Entrevista 

1) Qual o nome da Congregação e sua posição 
de fundação? 
2) Qual a missão da Congregação na Família 
Paulina e na Igreja? 
3) Como a Congregação vê os Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada e sua 
relação com eles? 
4) Como está definida a Congregação no Brasil 
(casas, membros, trabalhos)? 
5) Qual mensagem mais marcante o Primeiro 
Mestre (Alberione) deixou para a Congregação? 
6) Qual mensagem gostaria de deixar para os 
membros dos Institutos Paulinos de Vida 
Secular Consagrada? 
 
*Nome de quem respondeu a entrevista e 
função na Congregação. 

 Favor enviar preenchida para  
revistainstitutospaulinos@outlook.com  
Pode ser em folha a parte. 
 Desde já nosso muito obrigado, que a 
Rainha dos Apóstolos nos abençoe! 

*Paulo Henrique A. Araujo, Isga 

professo temporário  
do Instituto São Gabriel Arcanjo 

 

Entrevista 

1) Qual o nome da Congregação e sua 
posição de fundação 

Somos as Irmãs Pias Discípulas do Divino 
Mestre. No projeto unitário da Família Paulina, 
ocupamos o terceiro lugar na ordem cronológica 
das fundações do Bem-aventurado Pe. Tiago 
Alberione. Com início no dia 10 de fevereiro de 
1924, festa de Santa Escolástica. 

2) Qual a missão da Congregação na 
Família Paulina e na Igreja? 

Segundo o nome que recebemos, “Pias 
Discípulas do Divino Mestre”, somos chamadas 
a viver o seguimento de Jesus Mestre, Ca-
minho, Verdade e Vida (Jo 14,6) em comu-
nidade.  

Como Discípulas, nos sentimos enviadas a 
servir as Comunidades do Povo de Deus, pelo 
ministério da oração e da animação litúrgica. 
Buscando corresponder a este serviço, atuamos 
na formação litúrgica através de cursos, retiros, 
subsídios e colocando a serviço das celebrações 
a várias formas de arte, confecção e vestes 
litúrgicas.  

3) Como a Congregação vê os Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada e sua 
relação com eles? 

Vemos as pessoas dos Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada exercendo um tes-
temunho qualificado de seguimento a Cristo, 
Mestre e Pastor, nos diferentes contextos 
sociais. Agradecemos a Deus, por estarmos 
juntos, celebrando o nosso primeiro centenário 
de presença na Igreja, como Família Paulina. 
Dos encontros formativos e de festividades 
novos laços vão sendo efetivados.  

4) Como está definida a Congregação no 
Brasil (casas, membros, trabalhos)? 

Com a graça de Deus marcamos presença nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e 
Amazonas. Realizamos em comunhão com a 
Igreja local as atividades relacionadas à 
dimensão litúrgica com assessoria nas co-
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munidades e atividade nas lojas do Apostolado 
Litúrgico. Nós irmãs Pias Discípulas do Divino 
Mestre centralizamos a nossa vida na Palavra 
de Deus e na Eucaristia. Em primeiro lugar a 
oração como intercessão pela Igreja e pela 
humanidade.  

5) Qual mensagem mais marcante o 
Primeiro Mestre (Alberione) deixou para a 
Congregação? 

As Pias Discípulas são chamadas e enviadas  a 
ser “membros vivos e operantes na Igreja”, a 
serviço da Eucaristia, do Sacerdócio e da 
Liturgia.  

6) Qual mensagem gostaria de deixar para 
os membros dos Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada? 

A missão essencial que o Bem-aventurado Pe. 
Tiago Alberione nos confiou é de ser “raiz” e 
“obter” a seiva que alimenta a grande “árvore” 
das instituições paulinas.  

A mensagem que aqui deixamos é do Apóstolo 
Paulo: “Agradecemos sempre a Deus por causa 
de todos vocês, recordando-os em nossas 
orações. Sem cessar, lembramos a obra da fé, 
o esforço do amor e a constância da esperança 
que vocês têm  no Senhor nosso Jesus Cristo, 
diante de Deus nosso Pai” (1Tes 1,2-3). 

 

Entrevistadas: Ir. Gabriela Sperandio e Ir. 

Terezinha, pddm. Ambas trabalham no 

Serviço de Animação Vocacional da 

Congregação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovação e entrada em Noviciado 
de membros dos Institutos Paulinos 

Pe. Vittorio Saraceno, spp* 

 

 Os 130 anos do 
nascimento do Bem-
aventurado Tiago Albe-
rione, dentro do Ano 
Centenário de Fundação 
da Família Paulina, fo-

ram marcados por algumas celebrações im-
portantes. 

 No Seminário da Cidade Paulina/SP, 
depois do retiro mensal e celebração pe-
nitencial, os membros dos Institutos Paulinos se 
recolheram na Capela para participar da Missa 
do 5º Domingo de Quaresma. Depois da homilia 
Pe. Valdir, superior provincial, recebeu os votos 
de castidade, pobreza e obediência de Renata 
Quintiliano que renovou por mais um ano sua 
consagração a Deus no Instituto Nossa Senhora 
da Anunciação. A Missa foi concelebrada por 
alguns padres Paulinos com a participação dos 
membros dos Institutos Paulinos, além da 
comunidade do Seminário. 

 Sempre por ocasião do aniversário de 
nascimento de Pe. Alberione a Família Paulina 
se alegrou pela entrada no biênio de Noviciado 
da Anunciatina Magna Pires, de Ouro Preto/MG, 
enquanto em Pemba/Moçambique o Gabrielino 
Venâncio Ernesto fazia ele também sua entrada 
em noviciado, na Capela das Irmãs Pastorinhas. 

 As celebrações do aniversário de nas-
cimento do Fundador da Família Paulina foram 
completadas com a entrada no postulantado do 
aspirante do Instituto São Gabriel Arcanjo, 
Antonio Wilton, de São Luís do Maranhão. 

 A todos eles desejamos perseverança e 
santidade. 

 

* Pe. Vittorio Saraceno, ssp 
Delegado dos Institutos Paulinos de 

Vida Secular Consagrada 
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Nova etapa do Caminho:  
Entrada do Noviciado 

 

Venancio Ernesto* 
 

 A emoção foi grande neste ano de 
centenário da fundação da Família Paulina, 
grandes realizações na minha vida já, no dia 04 
de Abril de 2014 na festa natalícia de Tiago 
Alberione, na capela das Irmãs Pastorinhas de 
Moçambique, pelas 18,30 minutos, assumi o 
noviciado. A celebração foi presidida pelo Pe. 
Everaldo Galheira, da comunidade Passionistas 
e meu director espiritual. A entrada em 
noviciado foi publica, onde participaram alguns 
conhecidos e familiares, e estavam presente as 
Irmãs Pastorinhas e na mesma celebração 
entrou também no postulado das Irmãs 
Pastorinhas a  Esmênia José . 

 Na homilia o padre falou da importância 
da vocação, quer religiosa, sacerdotal ou 
secular, partiu do evangelho de São João para 
dizer que todo chamado é convidado a viver em 
comunidade, quer eclesial e social. Deus nos 
chama e nos temos a liberdade de escolha, de 
dizer sim ou não. Dizer sim implica aceitar a 
proposta de Deus de salvar a humanidade por 
meio do amor. 

 Por causa do nosso orgulho não 
valorizamos ao nosso superior e quando alguém 
nos corrige, nos fere, e pode criar uma situação 
que abandono da vocação; mas a correção 
fraterna e muito necessária, pois nos leva a um 
novo estilo de vida. 

 Antes do fecho da missa a Ir. Raquel 
contou um pouco sobre o desejo de Alberione, 
em relação aos seculares.  

 Em síntese me senti realizado por esta 
nova etapa formativa, mas há muito desafio 
que tenho que assumir para minha diocese, 
pois ela precisa de um novo rumo para 
caminhada, principalmente no apostolado e 
vocação. 

 Depois da celebração houve momento de 
partilha de pão, preparada pelas Irmãs 
Pastorinhas. Desde já estou muito agradecido à 
Família Paulina.  

 

 

* Noviço Venâncio Ernesto 
Instituto São Gabriel Arcanjo 

Pemba – Moçambique – África  
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Pastoral Carcerária  

Maria Salete de Castro* 
 

 Na Penitenciária José 
Maria Alkimin, Ribeirão das 
Neves/MG, a equipe é formada 

por Padre João Batista Fer-
reira, Capelão, e 05 pessoas: 
Sr. Ubirajara (Bira), Maria 

Marculina, Brasiliana, Nilma e Salete. Uma vez 
por semana, sob a orientação de Padre João, 
oferecemos assistência religiosa e espiritual aos 
sentenciados daquela penitenciária. A reunião é 
na capela e aí fazemos a abordagem com temas 
sempre referentes à reintegração social e 
religiosa. Cantamos e rezamos com os ape-
nados num ambiente muito tranquilo e 
descontraído. Eles participam com as leituras 
dos temas, dão suas opiniões e avaliação, que 
ajudam e muito, como pessoas que querem se 
ressocializar. São pequenos gestos que muito 
contribuem. E para que a Pastoral Carcerária, 
presente nesta casa, dê mais frutos, a co-
operação e atenção dos diretores, dos agentes 
é essencial para que possamos fazer um 
trabalho mais completo eficaz. 
 

* Maria Salete de Castro 
Membro da Pastoral Carcerária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a palavra: 

André Maria Machado* 

 

Caros irmãos Gabrielinos, 

 

Sou um aspirante à vida 
do Instituto São Gabriel Arcanjo e quero, de 
forma humilde, expressar meu pensamento 
sobre o que tenho entendido sobre o 
APOSTOLADO PAULINO na vida de um leigo do 
ISGA. 

 Penso que, embora a Família Paulina 
tenha como foco os "meios mais modernos de 
comunicação (instrumentos midiáticos, por 
exemplo)”, segundo a inspiração de Pe. 
Alberione, nós leigos temos possibilidades de 
total participação. Carisma é sempre aberto e 
atualizado através das nossas vidas cotidianas. 

Comunica-se o Cristo de forma moderna 
quando eu jovem/adulto consagrado sou 
testemunha de Jesus Ressuscitado no trabalho 
(Escola, hospital, Oficina Mecânica,...). Co-
municar é dar-se a entender... entender o Jesus 
Ressuscitado. Não restringe no FAZER rádio, 
sites de Evangelização, impressos religiosos... 
etc, embora faça parte concreta do trabalho de 
muitos co-irmãos.  

O Apostolado na minha vida é estar na 
Oficina Mecânica onde trabalho e comunico o 
Cristo Ressuscitado através da minha postura. 
Sim, também, posso visitar um doente, recolher 
alimento aos necessitados, e isto também é 
apostolado e comunicação moderníssima. 
Porque aí escuto o outro e sou escutado! 

 Abraço e rezemos pelo 4º Encontro dos 
Gabrielinos que se dará em janeiro de 2015. 

 

* André Maria Machado 
Aspirante – Instituto São Gabriel Arcanjo 
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FACEBOOK, MEIO MODERNO  
DE EVANGELIZAÇÃO SEM FRONTEIRAS 

 

Daniela dos Santos* 

 

 É com muita 
alegria que escrevo 
este pequeno artigo 
para dizer que entre 

Anunciatinas e Ga-brielinos não existe 
distância, nem separação quando queremos 
expandir o amor de Deus a todas as nações. 

 O motivo deste artigo é simplesmente 
para expressar minha alegria que vem através 
deste meio de comunicação “FACEBOOK’’. Por 
meio dele estou unindo-me cada vez mais às 
Anunciatinas dos diversos países: Chile, Ar-
gentina, Espanha, Peru; e me uno com os 
Gabrielinos de Venezuela e de Moçambique. 

 Também partilho com todos a alegria de 
descobrir um grupo de nossos Institutos nas 
Filipinas e outro na Coréia cujos contatos ainda 
aguardo para que possamos nos unir sempre 
mais e partilhar as diferentes experiências. 

 É muito gratificante para mim, pois 
falamos idiomas diferentes, mas um idioma 
somente prevalece: o idioma do amor. 

 Muito me alegro ao entrar em minha 
página e compartilhar com nossos Gabrielinos e 
nossas Anunciatinas a alegria de sermos 
membros da mesma família, distantes fisi-
camente, cada um no seu País, com realidades 
diferentes, e tão perto através deste meio 
eficaz de comunicação. 

 “Usemos os meios mais eficazes que 
Deus nos oferece para fazermos o bem”... (Pe. 
Tiago Alberione). 

 

 

* Daniela dos Santos 
Professa de votos temporários 

Instituto Nossa Senhora da Anunciação 

Pentecostes: 08 de junho 

 

Laço de amor da nova criação 

 

 O Espírito do Senhor exaltado é o laço 
do amor divino que nos une, que transforma o 
mundo em nova criação sem mancha nem 
pecado, na qual todos entendem a voz de Deus. 
É essa a mensagem da liturgia de 08 de junho. 
O mundo é renovado conforme a obra de 
Cristo, que nós, no seu Espírito, levamos 
adiante. Nesse sentido, é a festa da Igreja que 
nasceu do lado aberto do Salvador e manifestou 
sua missão no dia de Pentecostes. Igreja que 
nasce não de organizações e instituições, mas 
da força graciosa (“carisma”) que Deus infunde 
no coração e nos lábios. A festa de Pentecostes 
nos ajuda, assim, a entender o que é 
“renovação carismática”: não uma avalanche de 
fenômenos de um movimento religioso, mas o 
espírito da unidade, do perdão e da mútua 
solidariedade que ganha força decisiva na 
Igreja. O Espírito Santo é a “alma” da Igreja, o 
calor de nossa fé e de nossa comunhão eclesial. 
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 Pentecostes, festa do “Divino” Espírito 
Santo, é oportunidade para entender melhor 
uma realidade central de nossa fé: o Espírito de 
Deus, que nos é dado em virtude de nossa fé 
em Jesus Cristo. O ponto de partida pode ser o 
Evangelho de João, que narra como, no próprio 
dia da Páscoa, Jesus glorioso comunica aos 
apóstolos, da parte do Pai, o Espírito Santo, 
para que exerçam o poder de perdoar os 
pecados. Pois Jesus é “o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo” (Jo 1,29), e os discípulos 
devem continuar essa missão. 

 São Lucas, na I leitura, dos Atos dos 
Apóstolos, distingue diversos momentos. No 
seu evangelho e no início do livro dos Atos, 
descreveu a Páscoa da ressurreição e a 
ascensão do Senhor Jesus como entrada na 
glória, com a manifestação do Espírito Santo 
ocorrendo poucos dias após, mais exatamente 
50 dias depois da Páscoa, no Pentecostes (que 
significa “quinquagésimo dia”). Nesse dia, em 
que a religião de Israel comemora o dom da Lei 
no monte Sinai, descem sobre os apóstolos 
como que línguas de fogo, para que eles 
proclamem o evangelho a todos os povos, 
representados em Jerusalém pelos romeiros da 
festa, que ouvem a proclamação cada qual em 
sua própria língua. 

 

 

Retirado da Revista Vida Pastoral 
http://vidapastoral.com.br/roteiros/ 

8-de-junho-pentecostes/ 
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Ed i to r i a l  

 

Jesus Caminho, Verdade e Vida: 
IPVSC “caminhar” em Jesus nas 
ações e atitudes cristãs! 

 

 Nesta Revista, enfocaremos a mensa-
gem central do Quarto Evangelho: João 14,6. 
Nele encontramos uma das mais bonitas e 
completas definições que Jesus faz de si 
mesmo: Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 
Temos aqui a revelação da identidade de Jesus. 
Que possamos acolhê-lo e, ao descobrir a 
profundidade dessa revelação, seguir com 
firmeza e perseverança por esse CAMINHO, que 
conduz à plenitude da vida, buscada e 
defendida pela verdade que liberta e jamais 
engana. 

 Caminho implica movimento e liga-se ao 
verbo caminhar. O que significa caminhar? 
Caminhar para onde? Viver é caminhar! - e não 
só fisicamente. Aqui nós falamos sobretudo de 
um caminho interior. Avancemos, pois em 
nossa reflexão aprofundando um pouco mais o 
sentido da interioridade desse caminho. 

 De fato, estamos constantemente a 
caminho... Para onde vamos? Os caminhos nos 
levam para muitos lugares, mas onde mesmo 
queremos chegar? Por que Jesus afirma "Eu sou 
o Caminho?" Que significado tem essa ex-
pressão? De que caminho Jesus fala? De um 
caminho interior, do caminho das bem-
aventuranças, que leva a pessoa à plena 
realização de sua vida em Deus. Um caminho 
que todos aspiram encontrar, contudo, nem 
todos o encontram, como afirma Mateus: 
"Entrai pela porta estreita, porque largo e 
espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E 
muitos são os que entram por ele. Estreita, 
porém, é a porta e apertado o caminho que 
conduz à Vida e poucos são os que o 
encontram". Novamente, aqui, simbolizados no 
tema da porta, dois caminhos são 
apresentados. Os dois caminhos são o tema 

central do Salmo 1, que abre o saltério. Isso 
confere ao tema um valor imensurável. 

Caminhemos, pois à luz dessa luz que é Jesus - 
o único caminho que nos leva de volta à nossa 
origem: Deus. Aí está também a nossa 
verdadeira e definitiva morada. Dela temos 
saudades e por ela somos atraídos. É por isso 
que a cada dia - sempre de novo - retomamos 
o caminho de volta para a casa... 

 

(Texto extraído Paulinas.org.br, Junho 2005) 

 

 

Luciano G. Santos 
Professo perpetuo - Instituto São Gabriel Arcanjo 

Supervisor Pedagógico e Professor 
Especialista em Gestão Escolar 

 



 

 

2 

Revista Institutos Paulinos de Vida Secular 
consagrada 

Pertencemos aos Institutos  
de Vida Secular Consagrada 

Luciano Benedito* 

“Como somos leigos(as) não há a 
necessidade de nos chamarmos por 
irmão ou irmã” 
 
 Queridas Anunciatinas  
 e queridos Gabrielinos, graça e paz! 
 
 Sempre é bom olhar a caminhada, 
revisitar nossas atitudes, nossos pensamentos e 
nossas palavras para que não saiamos do rumo 
certo, aquele que nos foi deixado pelos 
consagrados(as) da primei-
ra hora. Como membros da 
Família Paulina nós deve-
mos fazer isso todos os 
dias: um breve exame de 
consciência de manhã e 
um mais detalhado antes 
de repousar. Aqui quero 
revisitar o seguinte ponto: 
meus amados, embora 
façamos a profissão dos 
conselhos evangélicos co-
mo os religiosos, nós dos 
Institutos não somos religiosos no sentido de 
viver numa congregação. Vivemos no mundo, 
não usamos hábito nem sinal que nos 
identifique como sendo consagrados(as). Não 
somos chamados “Irmão Fulano” ou “Irmã 
Sicrana”. Nosso fundador, Bem-aventurado 
Tiago Alberione sempre teve isso muito claro 
em suas alocuções às primeiras Anunciatinas. 
Alguns exemplos de como ele chamava as 
Anunciatinas: 

 “Com relação às pessoas consagradas a 
Deus há duas categorias a serem lembradas, e 
até se poderia dizer três. A primeira categoria 
compreende tanto às irmãs de clausura, como 
as irmãs que vivem a vida comum. Essa 
categoria vive em conventos, leva um hábito 
particular, pratica a vida em comunidade e ao 
mesmo tempo é governada pela Santa Sé. Mas 
há outro gênero de almas, as que vivem no 
mundo, consagradas a Deus, sem hábito 
comum, sem vida comum, e realizam um 
apostolado no meio da sociedade. Essas são as 

almas que pertencem aos Institutos Seculares” 
(Bálsamo, 11 de agosto de 1958, por ocasião 
do primeiro curso de exercícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 “A obediência guia a vida do membro, 
isto é, daquele ou daquela que pertencem a um 
Instituto Secular” (Bálsamo, 11 de agosto de 
1958, por ocasião do primeiro curso de 
exercícios espirituais às Anunciatinas). 

 “Obediência da Alma Consagrada” 
(Bálsamo, 12 de agosto de 1958, por ocasião 
do primeiro curso de exercícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 “A alma consagrada a Deus agradará 
cada vez mais ao 
Senhor, quanto mais 
imitar Jesus nisto: fazer 
sempre tudo e só o que 
agrada ao Pai celeste” 
(Bálsamo, 12 de agosto 
de 1958, por ocasião do 
primeiro curso de exer-
cícios espirituais às 
Anunciatinas). 

 Quando nos cha-
mamos por Irmã Fulana ou Irmão Sicrano 
acabamos por descaracterizar o que somos e, 
se alguém de fora vê isso, acaba nos 
identificando como religiosos(as). Assim, somos 
convidados a rever nosso modo de tratar uns 
aos outros e ter em mente o fato de que, se 
estamos nestes Institutos foi porque o Senhor 
nos chamou em seu infinito amor a sermos 
almas consagradas no mundo: leigos(as), não 
religiosos(as). Não criemos com-fusão na 
cabeça dos que não pertencem aos Institutos. 
Como somos leigos(as) não há a necessidade 
de nos chamarmos por irmão ou irmã. 

 Que Maria Rainha dos Apóstolos e São 
Paulo Apóstolo intercedam por nós nesta nossa 
caminhada como leigos(as) consagrados(as) 
que buscam a configuração de nossas vidas à 
vida de Jesus Cristo, Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida. 

* Luciano Benedito, Noviço 2º ano 
Instituto São Gabriel Arcanjo 
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Pesquisa para a Revista IPVSC 

 Paulo Henrique A. Araujo, Isga* 

 

 No ano do centenário da 
Família Paulina a fim de co-
nhecermos e nos integrarmos 
melhor às demais congregações 

que fazem parte de nossa Família Religiosa, 
gostaríamos de apresentar uma pequena 
entrevista para a Revista digital dos Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada do Brasil. 

 De antemão gostaríamos de colocar a 
disposição um e-mail para ser cadastrado para 
quem quiser receber a revista dos Institutos por 
e-mail. É só mandar um e-mail dizendo que 
quer receber a revista  

revistainstitutospaulinos@outlook.com  

Entrevista 

1) Qual o nome da Congregação e sua posição 
de fundação? 
2) Qual a missão da Congregação na Família 
Paulina e na Igreja? 
3) Como a Congregação vê os Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada e sua 
relação com eles? 
4) Como está definida a Congregação no Brasil 
(casas, membros, trabalhos)? 
5) Qual mensagem mais marcante o Primeiro 
Mestre (Alberione) deixou para a Congregação? 
6) Qual mensagem gostaria de deixar para os 
membros dos Institutos Paulinos de Vida 
Secular Consagrada? 
 
*Nome de quem respondeu a entrevista e 
função na Congregação. 

 Favor enviar preenchida para  
revistainstitutospaulinos@outlook.com  
Pode ser em folha a parte. 
 Desde já nosso muito obrigado, que a 
Rainha dos Apóstolos nos abençoe! 

*Paulo Henrique A. Araujo, Isga 

professo temporário  
do Instituto São Gabriel Arcanjo 

 

Entrevista 

1) Qual o nome da Congregação e sua 
posição de fundação 

Somos as Irmãs Pias Discípulas do Divino 
Mestre. No projeto unitário da Família Paulina, 
ocupamos o terceiro lugar na ordem cronológica 
das fundações do Bem-aventurado Pe. Tiago 
Alberione. Com início no dia 10 de fevereiro de 
1924, festa de Santa Escolástica. 

2) Qual a missão da Congregação na 
Família Paulina e na Igreja? 

Segundo o nome que recebemos, “Pias 
Discípulas do Divino Mestre”, somos chamadas 
a viver o seguimento de Jesus Mestre, Ca-
minho, Verdade e Vida (Jo 14,6) em comu-
nidade.  

Como Discípulas, nos sentimos enviadas a 
servir as Comunidades do Povo de Deus, pelo 
ministério da oração e da animação litúrgica. 
Buscando corresponder a este serviço, atuamos 
na formação litúrgica através de cursos, retiros, 
subsídios e colocando a serviço das celebrações 
a várias formas de arte, confecção e vestes 
litúrgicas.  

3) Como a Congregação vê os Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada e sua 
relação com eles? 

Vemos as pessoas dos Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada exercendo um tes-
temunho qualificado de seguimento a Cristo, 
Mestre e Pastor, nos diferentes contextos 
sociais. Agradecemos a Deus, por estarmos 
juntos, celebrando o nosso primeiro centenário 
de presença na Igreja, como Família Paulina. 
Dos encontros formativos e de festividades 
novos laços vão sendo efetivados.  

4) Como está definida a Congregação no 
Brasil (casas, membros, trabalhos)? 

Com a graça de Deus marcamos presença nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e 
Amazonas. Realizamos em comunhão com a 
Igreja local as atividades relacionadas à 
dimensão litúrgica com assessoria nas co-
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munidades e atividade nas lojas do Apostolado 
Litúrgico. Nós irmãs Pias Discípulas do Divino 
Mestre centralizamos a nossa vida na Palavra 
de Deus e na Eucaristia. Em primeiro lugar a 
oração como intercessão pela Igreja e pela 
humanidade.  

5) Qual mensagem mais marcante o 
Primeiro Mestre (Alberione) deixou para a 
Congregação? 

As Pias Discípulas são chamadas e enviadas  a 
ser “membros vivos e operantes na Igreja”, a 
serviço da Eucaristia, do Sacerdócio e da 
Liturgia.  

6) Qual mensagem gostaria de deixar para 
os membros dos Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada? 

A missão essencial que o Bem-aventurado Pe. 
Tiago Alberione nos confiou é de ser “raiz” e 
“obter” a seiva que alimenta a grande “árvore” 
das instituições paulinas.  

A mensagem que aqui deixamos é do Apóstolo 
Paulo: “Agradecemos sempre a Deus por causa 
de todos vocês, recordando-os em nossas 
orações. Sem cessar, lembramos a obra da fé, 
o esforço do amor e a constância da esperança 
que vocês têm  no Senhor nosso Jesus Cristo, 
diante de Deus nosso Pai” (1Tes 1,2-3). 

 

Entrevistadas: Ir. Gabriela Sperandio e Ir. 

Terezinha, pddm. Ambas trabalham no 

Serviço de Animação Vocacional da 

Congregação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovação e entrada em Noviciado 
de membros dos Institutos Paulinos 

Pe. Vittorio Saraceno, spp* 

 

 Os 130 anos do 
nascimento do Bem-
aventurado Tiago Albe-
rione, dentro do Ano 
Centenário de Fundação 
da Família Paulina, fo-

ram marcados por algumas celebrações im-
portantes. 

 No Seminário da Cidade Paulina/SP, 
depois do retiro mensal e celebração pe-
nitencial, os membros dos Institutos Paulinos se 
recolheram na Capela para participar da Missa 
do 5º Domingo de Quaresma. Depois da homilia 
Pe. Valdir, superior provincial, recebeu os votos 
de castidade, pobreza e obediência de Renata 
Quintiliano que renovou por mais um ano sua 
consagração a Deus no Instituto Nossa Senhora 
da Anunciação. A Missa foi concelebrada por 
alguns padres Paulinos com a participação dos 
membros dos Institutos Paulinos, além da 
comunidade do Seminário. 

 Sempre por ocasião do aniversário de 
nascimento de Pe. Alberione a Família Paulina 
se alegrou pela entrada no biênio de Noviciado 
da Anunciatina Magna Pires, de Ouro Preto/MG, 
enquanto em Pemba/Moçambique o Gabrielino 
Venâncio Ernesto fazia ele também sua entrada 
em noviciado, na Capela das Irmãs Pastorinhas. 

 As celebrações do aniversário de nas-
cimento do Fundador da Família Paulina foram 
completadas com a entrada no postulantado do 
aspirante do Instituto São Gabriel Arcanjo, 
Antonio Wilton, de São Luís do Maranhão. 

 A todos eles desejamos perseverança e 
santidade. 

 

* Pe. Vittorio Saraceno, ssp 
Delegado dos Institutos Paulinos de 

Vida Secular Consagrada 
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Nova etapa do Caminho:  
Entrada do Noviciado 

 

Venancio Ernesto* 
 

 A emoção foi grande neste ano de 
centenário da fundação da Família Paulina, 
grandes realizações na minha vida já, no dia 04 
de Abril de 2014 na festa natalícia de Tiago 
Alberione, na capela das Irmãs Pastorinhas de 
Moçambique, pelas 18,30 minutos, assumi o 
noviciado. A celebração foi presidida pelo Pe. 
Everaldo Galheira, da comunidade Passionistas 
e meu director espiritual. A entrada em 
noviciado foi publica, onde participaram alguns 
conhecidos e familiares, e estavam presente as 
Irmãs Pastorinhas e na mesma celebração 
entrou também no postulado das Irmãs 
Pastorinhas a  Esmênia José . 

 Na homilia o padre falou da importância 
da vocação, quer religiosa, sacerdotal ou 
secular, partiu do evangelho de São João para 
dizer que todo chamado é convidado a viver em 
comunidade, quer eclesial e social. Deus nos 
chama e nos temos a liberdade de escolha, de 
dizer sim ou não. Dizer sim implica aceitar a 
proposta de Deus de salvar a humanidade por 
meio do amor. 

 Por causa do nosso orgulho não 
valorizamos ao nosso superior e quando alguém 
nos corrige, nos fere, e pode criar uma situação 
que abandono da vocação; mas a correção 
fraterna e muito necessária, pois nos leva a um 
novo estilo de vida. 

 Antes do fecho da missa a Ir. Raquel 
contou um pouco sobre o desejo de Alberione, 
em relação aos seculares.  

 Em síntese me senti realizado por esta 
nova etapa formativa, mas há muito desafio 
que tenho que assumir para minha diocese, 
pois ela precisa de um novo rumo para 
caminhada, principalmente no apostolado e 
vocação. 

 Depois da celebração houve momento de 
partilha de pão, preparada pelas Irmãs 
Pastorinhas. Desde já estou muito agradecido à 
Família Paulina.  

 

 

* Noviço Venâncio Ernesto 
Instituto São Gabriel Arcanjo 

Pemba – Moçambique – África  
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Pastoral Carcerária  

Maria Salete de Castro* 
 

 Na Penitenciária José 
Maria Alkimin, Ribeirão das 
Neves/MG, a equipe é formada 

por Padre João Batista Fer-
reira, Capelão, e 05 pessoas: 
Sr. Ubirajara (Bira), Maria 

Marculina, Brasiliana, Nilma e Salete. Uma vez 
por semana, sob a orientação de Padre João, 
oferecemos assistência religiosa e espiritual aos 
sentenciados daquela penitenciária. A reunião é 
na capela e aí fazemos a abordagem com temas 
sempre referentes à reintegração social e 
religiosa. Cantamos e rezamos com os ape-
nados num ambiente muito tranquilo e 
descontraído. Eles participam com as leituras 
dos temas, dão suas opiniões e avaliação, que 
ajudam e muito, como pessoas que querem se 
ressocializar. São pequenos gestos que muito 
contribuem. E para que a Pastoral Carcerária, 
presente nesta casa, dê mais frutos, a co-
operação e atenção dos diretores, dos agentes 
é essencial para que possamos fazer um 
trabalho mais completo eficaz. 
 

* Maria Salete de Castro 
Membro da Pastoral Carcerária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a palavra: 

André Maria Machado* 

 

Caros irmãos Gabrielinos, 

 

Sou um aspirante à vida 
do Instituto São Gabriel Arcanjo e quero, de 
forma humilde, expressar meu pensamento 
sobre o que tenho entendido sobre o 
APOSTOLADO PAULINO na vida de um leigo do 
ISGA. 

 Penso que, embora a Família Paulina 
tenha como foco os "meios mais modernos de 
comunicação (instrumentos midiáticos, por 
exemplo)”, segundo a inspiração de Pe. 
Alberione, nós leigos temos possibilidades de 
total participação. Carisma é sempre aberto e 
atualizado através das nossas vidas cotidianas. 

Comunica-se o Cristo de forma moderna 
quando eu jovem/adulto consagrado sou 
testemunha de Jesus Ressuscitado no trabalho 
(Escola, hospital, Oficina Mecânica,...). Co-
municar é dar-se a entender... entender o Jesus 
Ressuscitado. Não restringe no FAZER rádio, 
sites de Evangelização, impressos religiosos... 
etc, embora faça parte concreta do trabalho de 
muitos co-irmãos.  

O Apostolado na minha vida é estar na 
Oficina Mecânica onde trabalho e comunico o 
Cristo Ressuscitado através da minha postura. 
Sim, também, posso visitar um doente, recolher 
alimento aos necessitados, e isto também é 
apostolado e comunicação moderníssima. 
Porque aí escuto o outro e sou escutado! 

 Abraço e rezemos pelo 4º Encontro dos 
Gabrielinos que se dará em janeiro de 2015. 

 

* André Maria Machado 
Aspirante – Instituto São Gabriel Arcanjo 
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FACEBOOK, MEIO MODERNO  
DE EVANGELIZAÇÃO SEM FRONTEIRAS 

 

Daniela dos Santos* 

 

 É com muita 
alegria que escrevo 
este pequeno artigo 
para dizer que entre 

Anunciatinas e Ga-brielinos não existe 
distância, nem separação quando queremos 
expandir o amor de Deus a todas as nações. 

 O motivo deste artigo é simplesmente 
para expressar minha alegria que vem através 
deste meio de comunicação “FACEBOOK’’. Por 
meio dele estou unindo-me cada vez mais às 
Anunciatinas dos diversos países: Chile, Ar-
gentina, Espanha, Peru; e me uno com os 
Gabrielinos de Venezuela e de Moçambique. 

 Também partilho com todos a alegria de 
descobrir um grupo de nossos Institutos nas 
Filipinas e outro na Coréia cujos contatos ainda 
aguardo para que possamos nos unir sempre 
mais e partilhar as diferentes experiências. 

 É muito gratificante para mim, pois 
falamos idiomas diferentes, mas um idioma 
somente prevalece: o idioma do amor. 

 Muito me alegro ao entrar em minha 
página e compartilhar com nossos Gabrielinos e 
nossas Anunciatinas a alegria de sermos 
membros da mesma família, distantes fisi-
camente, cada um no seu País, com realidades 
diferentes, e tão perto através deste meio 
eficaz de comunicação. 

 “Usemos os meios mais eficazes que 
Deus nos oferece para fazermos o bem”... (Pe. 
Tiago Alberione). 

 

 

* Daniela dos Santos 
Professa de votos temporários 

Instituto Nossa Senhora da Anunciação 

Pentecostes: 08 de junho 

 

Laço de amor da nova criação 

 

 O Espírito do Senhor exaltado é o laço 
do amor divino que nos une, que transforma o 
mundo em nova criação sem mancha nem 
pecado, na qual todos entendem a voz de Deus. 
É essa a mensagem da liturgia de 08 de junho. 
O mundo é renovado conforme a obra de 
Cristo, que nós, no seu Espírito, levamos 
adiante. Nesse sentido, é a festa da Igreja que 
nasceu do lado aberto do Salvador e manifestou 
sua missão no dia de Pentecostes. Igreja que 
nasce não de organizações e instituições, mas 
da força graciosa (“carisma”) que Deus infunde 
no coração e nos lábios. A festa de Pentecostes 
nos ajuda, assim, a entender o que é 
“renovação carismática”: não uma avalanche de 
fenômenos de um movimento religioso, mas o 
espírito da unidade, do perdão e da mútua 
solidariedade que ganha força decisiva na 
Igreja. O Espírito Santo é a “alma” da Igreja, o 
calor de nossa fé e de nossa comunhão eclesial. 
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 Pentecostes, festa do “Divino” Espírito 
Santo, é oportunidade para entender melhor 
uma realidade central de nossa fé: o Espírito de 
Deus, que nos é dado em virtude de nossa fé 
em Jesus Cristo. O ponto de partida pode ser o 
Evangelho de João, que narra como, no próprio 
dia da Páscoa, Jesus glorioso comunica aos 
apóstolos, da parte do Pai, o Espírito Santo, 
para que exerçam o poder de perdoar os 
pecados. Pois Jesus é “o Cordeiro que tira o 
pecado do mundo” (Jo 1,29), e os discípulos 
devem continuar essa missão. 

 São Lucas, na I leitura, dos Atos dos 
Apóstolos, distingue diversos momentos. No 
seu evangelho e no início do livro dos Atos, 
descreveu a Páscoa da ressurreição e a 
ascensão do Senhor Jesus como entrada na 
glória, com a manifestação do Espírito Santo 
ocorrendo poucos dias após, mais exatamente 
50 dias depois da Páscoa, no Pentecostes (que 
significa “quinquagésimo dia”). Nesse dia, em 
que a religião de Israel comemora o dom da Lei 
no monte Sinai, descem sobre os apóstolos 
como que línguas de fogo, para que eles 
proclamem o evangelho a todos os povos, 
representados em Jerusalém pelos romeiros da 
festa, que ouvem a proclamação cada qual em 
sua própria língua. 

 

 

Retirado da Revista Vida Pastoral 
http://vidapastoral.com.br/roteiros/ 

8-de-junho-pentecostes/ 
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