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TEMPO, RIQUEZA ETERNA 

 
O que é o tempo? Quem faz o tempo? Por que o 

tempo é o remédio para tudo, senão, porque o tempo é o 

próprio Deus. 
Sabemos que o tempo desse mundo não existe. 

Foi criado pelos homens para dar sentido ao decorrer da 

vida. Não existem horas, dias, meses e anos, senão pela 
invenção humana. 

Interessante pensar o que acontece algumas ve-

zes. Vamos dormir com uma dor e acordamos sem ela, 
ou, passamos por uma chateação a noite e no outro dia, 
acordamos como se nada tivesse acontecido. Como isso 

acontece? E aí respondemos: “Nada como um dia após o 
outro, porque, o tempo tudo resolve”. 

O tempo é o próprio Deus, ou, Deus é o dono su-
premo do tempo. Ele tudo pode, tudo resolve, tudo con-
serta, tudo transforma. Deus e o tempo, uma relação 

íntima e eterna. 
Também costumamos ouvir: “O tempo do ho-

mem é diferente do tempo de Deus”. Isso é uma certeza 

que precisamos ter. O tempo do homem é mesquinho, 
pequeno, egoísta, delimitado nos seus próprios interes-
ses. O tempo de Deus é eterno, é propício, é favorável, é 

misericordioso, é compassivo. Quanto tempo Deus espe-
ra pela nossa conversão? E quanto tempo temos para 
Deus? 

Vivemos em um “tempo” que para aprender a 
gerenciá-lo é preciso estudar a arte da “Gestão do Tem-
po”, que agora virou ciência. E o que mais ouvimos é: 

“Não tenho tempo!”. Mas, se o tempo é o próprio tempo, 
quer dizer que não temos Deus? 

A Palavra de Deus irá dizer que “...debaixo do 
Céu existe tempo para tudo”. Ou seja, se digo que não 
tenho tempo para Deus, nego então sua Palavra. O tempo 

ideal é o presente, pois, ao tempo passado nada mais 
pode ser feito, e ao que há de vir, somente a Deus perten-
ce. 

Em um de seus textos, Alberione fala do tempo 
chamado hoje. Como viveríamos melhor se vivêssemos o 
hoje. Se amássemos hoje. Se orássemos hoje. Se buscás-

semos hoje. Qual dos homens pode afirmar com convic-
ção o dia de sua morte? Então, senão sabemos nem o dia 
e nem a hora, só temos o hoje. 

De que vale para nós planejarmos nossos próxi-
mos cinco anos senão sabemos se faremos parte deles. 
Então vale mais viver o agora. Fazer uma oração, ajudar 

o próximo, ser feliz e levar a alegria ao irmão. Só temos o 
agora. Esforcemo-nos então para viver bem o agora, 
utilizando o ontem como exemplo do que não fazer e 

preparando assim o amanhã.  

Que em tudo nosso coração esteja em Deus, para 
que um dia possamos contemplá-lo face a face. E ainda, 

não satisfeitos em irmos ao encontro de Deus, tenhamos 
em nosso coração o desejo ardente de levar o próximo a 
também encontrar-se com Ele. 

 

Sara Mendes Oliveira Lima 
Postulante Anunciatina – Caravelas - BA 

 
 
 

TERÇO DOS HOMENS: 
UMA BENÇÃO PARA A FAMÍLIA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe Admirável, Mãe do 
Santuário. O mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse 
mundo com o Terço dos Homens” 

Hino do Terço dos Homens - Pe. Antônio Maria 
 

O Grupo de Oração do Terço dos Homens - 

GOTH’s, - espaço destinado para homens de todas as 
idades, mas com um coração cheio de ternura e dedicado 
a Jesus através do amor incondicional de Maria, a recitar 

do Terço Mariano, bem como, seguir os ensinamentos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Evangelho e da 
Santa Madre Igreja, trazendo, desta forma, os homens 

para o seio da Igreja, conscientizando-os e motivando-os 
ao conhecimento espiritual, social e familiar perante a 
comunidade. Trata-se não de uma nova prática de rezar, 

mas de novo modo de evangelizar, indo no recôndito das 
almas, buscar os irmãos afastados da Igreja a conhecer 
Jesus filho Unigênito do Pai, através das vias dolorosas e 

das contas do Rosário de Maria. 
O Terço dos Homens é uma benção para as famí-

lias, hoje são inúmeros os relatos de homens simples que 
testemunham sua conversão particular e familiar medi-
ante a participação no Terço dos Homens, que choram de 

emoção e não sentem vergonha de anunciar e revelar sua 
redenção, a transformação de vida a partir da entrega 
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total a Jesus na recitação do terço e anunciar a benção 
nas famílias. Quantos irmãos foram tocados, curados, 

quantas famílias restauradas, casamentos restabelecidos 
e apaziguados, quantos filhos passaram a encontrar na 
oração um refúgio e alívio para a alma. 

Encontramos homens simples que trabalham o 
dia inteiro na busca e conquista do pão, mas que se reú-
nem nas capelas, sede, Matriz ou Paróquia, casas, para 

rezar o Terço a luz da Palavra de Deus. Uns bancos, um 
Terço, uma vela, uma Bíblia, uma imagem seja Mãe Rai-

nha Três Vezes Admirável do Movimento de Schoenstatt, 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Graças, Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora Rainha 
dos Apóstolos. O importante é termos homens veneran-
do Maria do Sim, revolucionadora, medianeira e inter-

cessora que ensina seus filhos a amar e adorar Jesus. 
O Terço para Homens já é uma prática bem anti-

ga no Brasil. Na época da escravidão ele já existia. Eram 

os escravos que se reunivam com os missionários para 
rezar o terço. O “Terço dos Homens dos Pretos” é um 
exemplo disso. Depois, houve grupos isolados de homens 

que, de vez quando em quando, se reuniam para rezar o 
terço. Temos vários exemplos na história da Igreja no 
Brasil de grupos de homens que se reuniram para rezar 

o terço. Mas, o novo é a irrupção e expansão missionária 
do Terço dos Homens que ganha novo rumo a partir de 
1950 com a expansão e divulgação feita pelo então Diá-

cono João Luiz Pozzobon quando ele recebeu a Imagem 
da Mãe Rainha para levá-la às famílias, aos hospitais, às 

escolas, aos presídios que esta semente iniciou sua ger-
minação. Na época do Seu João já havia formado em tor-
no dele um grupo de homens que chegou à casa dos 100 

participantes, e de lá pra cá esse movimento vem arreba-
tando os corações dos homens em todos os cantos do 
país com a prática devocionária de meditar o Terço.  

Todo ano um grande encontro agregam Homens 
oriundos de todos os estados do Brasil, no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida (São Paulo) - a Romaria do 

Terço dos Homens, para celebrar o Dia Nacional do Ter-
ço dos Homens, encontro que começou timidamente com 
a participação de 600 homens. Neste ano de 2015 a Ro-

maria do Terço dos Homens contou com a participação 
de mais 43.000 integrantes de grupos de Terços dos 
Homens do Brasil inteiro, onde participaram de missa, 

consagração a Nossa Senhora e do momento mais aguar-
dado, a Oração do Terço dos Homens no altar central do 

Santuário. O bispo referencial da CNBB, Dom Gil Antônio 
Moreira, arcebispo de Juiz de Fora (MG), destacou o 
crescimento da romaria e aconselhou: “Vocês são mis-

sionários do Terço, vão levar esta mensagem a outros 
homens; convidem outros para participar do seu grupo 
ou fundem um grupo onde não houver",  

Ao ingressar num grupo do terço e vestir a cami-
sa do Terço dos Homens, o homem é convidado a se pre-
ocupar, fundamentalmente, com a família e com a comu-

nidade. Ele é incentivado a cultivar a fraternidade, bus-
cando tornar-se irmão de todos. Com muita felicidade 

nós temos conseguido isso, principalmente levando a 
Palavra, porque no Terço sempre se faz a proclamação 
da Palavra de Deus, em especial do Evangelho. Portanto, 

realmente, a Palavra e a comunhão fraterna são congre-
gadas com uma participação muito ativa em todas as 
reuniões dos homens. 

 Que a misericórdia de Jesus e a graça de Deus 
que sopra onde quer, faça com que mais e mais homens 

se encantem com Jesus Cristo através da prática da ora-
ção do terço e do amor a Maria. 
 

 
 
 
 

Sidney Iran Andrade Leite 
Coordenador Paroquial do 

Terço dos Homens  
Paroquia de São Bartomeu 

- Maragogipe-Ba 
 
 
 

 
 
 
 

A ANUNCIAÇÃO  
DO ANJO GABRIEL A MARIA 

 
 
 

 
 

Meditemos este mês sobre a anunciação do Se-

nhor. Temos aqui um mistério e uma maravilha. Mistério 
porque o Senhor tem seus caminhos insondáveis, age do 
sobrenatural para atuar entre nós. Maravilhoso porque 

se lembra de seus filhos, ama-os porque diz ele mesmo 
em suas palavras “amai-vos como eu vos amei” (João 
15,9). O Senhor age entre nós e envia seu Filho para nos-

sa salvação, para que se cumpra a profecia tão esperada. 
Certo dia, numa tarde comum, tinha Maria já 

terminado suas ocupações cotidianas e em seu quarto 
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havia se recolhido como de costume. Nessas horas, a 
jovem Maria de Nazaré aproveitava seus momentos de 

descanso para meditar sobre a espiritualidade e a verda-
de dos textos sagrados. E ainda usava este tempo para 
pensar em seu noivado com seu amado José e sobre seu 

imenso amor para com Deus que para ela era misericor-
dioso. 

Eis que de repente aparece um clarão forte dian-

te de seus olhos e lhe aparece um anjo do Senhor. A jo-
vem Maria treme de emoção e surpresa.... assustada põe-

se de pé. O silencio ali reinou por um longo momento. O 
anjo compreendendo a surpresa de Maria sorri terna-
mente saudando-a: 

"Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita 
és tu entre as mulheres” (Lc 1,28). 

Com muita admiração e surpreendida deve ter 

pensado a jovem Maria de Nazaré: Que é isto, Deus meu? 
E docemente a jovem responde ao comprimento do anjo 
inclinando a cabeça, ainda mantendo-se em silencio e 

olhando fixamente para ele. Em jubilo, o anjo se apresen-
ta à jovem dizendo ser seu nome Gabriel, cumprindo ali 
as ordens para qual o Senhor o havia enviado: 

"Maria, não temas, porque achaste graça dian-
te de Deus" (Lc 1,30). 

Ainda o anjo revela que o divino Pai a havia es-

colhido para ser ela a mãe do Salvador. Naquele momen-
to, a jovem Maria sentiu uma estranha e mágica sensação 
de que Deus havia correspondido ao amor que ela sem-

pre lhe dedicara durante sua vida toda. Mais fez a jovem 
Maria indagar ao anjo. 

"E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, vis-
to que não conheço homem algum?" (Lc 1,34). 

E o anjo responde à jovem Maria de Nazaré: 

“Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso 
também o Santo, que de ti há de nascer, será chama-
do Filho de Deus” (Lc 1,35). 

Ouvindo aquelas amáveis palavras do anjo, e de-
liciando-se na sublimidade do amor de Deus, a jovem 

Maria de Nazaré continuou a ouvir atentamente as reve-
ladoras e doces palavras do anjo Gabriel, fazendo-lhe 
uma grande surpresa: 

“E eis que também Isabel, tua prima, conce-
beu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês 
para aquela que era chamada estéril” (Lc 1,36). 
 Que maravilha! Que felicidade deve ter sentido 
Maria ao ouvir isso! Quanto a jovem Maria gostava de 

sua prima Isabel e sabia de quanto ela desejava a vinda 
de um filho.  

Ainda o anjo prossegue dizendo à jovem de Na-

zaré, que ela continuaria em seu estado virginal para 
sempre, que este nascimento seria um verdadeiro prodí-
gio de Deus, pois para ele nada era impossível (Lc 1,37). 

 Tudo naquele momento havia parado. Houve um 
silencio naquele momento, os pássaros, as pessoas que 
conversavam, tudo. 

Maria de Nazaré sabia que aquela era a pausa 
tão necessária para respirar, para pensar, para recuperar 

seus sentidos vitais tão excitados pelo sobrenatural, pela 
graça divina manifestada ali naquela tarde. 
 E o tão esperado e maravilhoso sim, veio de 

forma alegre. O sim que possibilitaria a vinda de nosso 
Salvador, o sim que nos traria a salvação sobre o pecado 
de Eva que originara o pecado original da morte. 

 O sim seria dito: 
“Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em 

mim segundo a tua palavra”. 
Naquele momento, Deus altissimo havia comple-

tado o divino decreto da anunciação. O anjo então des-

pediu-se da jovem Maria e ela desde então não ficou 
nunca mais sozinha. Começava agora a gravidez de Nos-
sa Senhora, finalmente, a mãe de Deus. 

 

 
André V. Franco, reside 

em São Paulo. Atual-
mente estuda teologia 
no centro universitário 

Claretiano de Batatais. 
Atua na paroquia Nossa 
Senhora da Conceição 

do Jaraguá. 

 
 
 
 
 

CONGRESSO  
DA VIDA CONSAGRADA 

 

De 07 a 10 de Abril em Aparecida-SP realizou-se 
o Congresso Nacional da Vida Consagrada, com o lema 
“Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava no 
caminho?” (Lc 24,29), por ocasião do Ano da Vida Consa-
grada proposto pelo Papa Francisco. Os Institutos Pauli-
nos de Vida Secular Consagrada estavam representados 
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por Paulo Henrique Andrade Araujo, professo do Institu-
to São Gabriel Arcanjo.  

Inicialmente esperava-se um Seminário pelo 
número expressivo de participantes 2.100, sendo 51 de 
Institutos Seculares (aqui estamos contados nós tam-
bém), Novas Comunidades e Ordens das Virgens, que não 
eram esperadas quando se iniciou o projeto, transfor-
mou-se em Congresso.  

Contou com a participação de D. Jaime Spengler, 
até então bispo referencial para a Vida Consagrada e D. 
Pedro Brito, até então Presidente da Comissão da CNBB 
para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, 
cargo hoje ocupado por D. Jaime Spengler e o prefeito da 
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica, dom João Cardeal de Aviz, 
que enviou mensagem e benção do Papa aos participan-
tes mediante video: 
https://www.youtube.com/watch?v=tEwOsQZvvu4 

Foram expostos diversos assuntos relacionados 
à Vida Consagrada como: Linhas forças das Cartas “Ale-
grai-vos e Perscrutai” da Congregação para os Institutos 
de VC e Sociedades de Vida Apostólica; Alcançados pelo 
Mistério; Acolhendo a Mistagogia; Oportunidades e 
perspectivas para a Vida Consagrada no mundo contem-
porâneo; Luzes e Esperanças na Vida Consagrada da 
América Latina; A alegria de ser “Enviados em Missão”. 

Foi um momento muito rico de redescoberta da 
Vida Consagrada, uma volta às raízes de cada Congrega-
ção e Instituto, um olhar ao fundador e redescobrir o 
carisma fundacional, um olhar ao hoje de cada Institui-
ção. Somos todos Consagrados e com isto somos desafia-
dos e ir em frente em missão de acordo com cada caris-
ma. 

Um dos aspectos mais destacados foram a espi-
ritualidade e a formação dos futuros consagrados, cada 
nova vocação deve ser acolhida com alegria e esperança 
como se fosse única. 

 
 

Paulo Henrique A. Araujo, isga 

Gabrielino Votos Temporários 

 
 

RETIRO ANUAL 
 

Instituto Paulino de Vida Secular 
Nossa Senhora da Anunciação 

 
“Onde quer que haja consagrados, aí está à alegria” 

 (Papa Francisco) 

 
Tema: Vida Religiosa e Contemplação.  
Pregador Frei Jonas, OFM 

 
Os dias de exercícios espirituais foram momen-

tos ricos de aprofundamentos, a respeito da vida consa-
grada. Nós, consagrados e consagradas, como todos os 
discípulos do Senhor, respondemos ao seu apelo, ao seu 
chamamento, à sua convocação para sermos seus ínti-
mos colaboradores e colaboradoras, para fazermos uma 

profunda experiência de entrega total a Deus e aos ir-
mãos. Foi do Cristo ressuscitado que chegou até o fundo 
do nosso coração o apelo para seu seguimento. Temos a 
certeza da vocação. No meio de todas as tempestades 
temos plena consciência desse chamamento. 

Para entendermos o tema sobre a Vida Religiosa 
e sua Contemplação, o Pregador fez uma longa viagem 
colocando-nos na historia e no começou da Vida Religio-
sa Consagrada na Igreja. O surgimento da vida monástica 
na Igreja nos finais do século III e princípios do século IV 
fez com que surgisse no seio da Igreja um modo novo de 
viver a vocação batismal que se foi encarnando e diversi-
ficando ao longo da história e que lançou as bases para 
um estilo de vida ao qual chamamos atualmente “Vida 
Consagrada”. 

Para que se consagrar? 
A vida consagrada é um carisma profético den-

tro da Igreja, viver Cristo como comunicou o Apóstolo 
Paulo. 

Toda a consagração religiosa é simplesmente is-
so. Uma aliança de amor entre Deus e seu consagrado /a. 

Fala de amor e não de leis e estruturas. Como 
complicamos demais nossa vida consagrada do ideal 
original dos padres do deserto! 

Os padres do deserto perceberam que não po-
diam viver essa aliança de amor sem consagração. Con-
sagração significou para eles: “pertencer a Deus 100%”. 
Tudo que eu sou pertence a Deus: presente, passado e 
futuro, como um dom. 

Vivemos, de verdade, um tempo incômodo de 
perplexidade e de insegurança.  

Por vezes, fazemos mesmo a experiência de uma 
pobreza total, de uma incapacidade de encontrar solu-
ções para dar passos firmes na direção do amanhã. Há 
momentos em que não conseguimos enxergar a lumino-
sidade no horizonte. 

Não é possível imaginar qualquer renovação da 
vida cristã e consagrada sem que consagrados e cristãos 
façam constantemente profundas e repetidas experiên-
cias do Senhor. Não se trata de um mero recitar de sal-
mos mais ou menos mecânica e rotineiramente, mas de 
habitar o próprio interior, deixar-se impregnar do som 
da voz de Deus e acolhê-lo num coração modesto e hu-
milde. Não há outra saída. Nós consagrados e consagra-
das, precisamos rever nossa vida de intimidade com 
Jesus Cristo. 

Nosso vestir modesto, nosso coração aberto, 
nosso interior sempre sedento de verdadeiros encontros, 
nossa vida como uma vela acesa que se consome.  

Nossa missão no mundo? Estar presente onde 
pudermos. Com modéstia, mas com transparência. Po-
demos nos perguntar! O que procuramos na vida consa-
grada? Para viver a perfeição devemos viver o Evange-
lho. Cristo é a razão da nossa consagração. 

Estamos inseridos na sociedade, o que me levou 
a abraçar este estilo de vida no Instituto? O seguimento 
de Jesus requer proximidade mais profunda. 
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Deus nos amou gratuitamente, Ele nos deu esse 
dom maravilhoso que é a vida consagrada. A carta do 
Papa Francisco é uma lição, que vem nos mostrar a reali-
dade e ao mesmo tempo um rever a nossa vocação. 

Devemo-nos deixar habitar pelo Espirito Santo, 
ele vem renovar em nós a sabedoria, o entendimento, o 
discernimento, deixemo-nos envolver, Cristo Mestre 
habita em nós. 

Regina Gonçalves, insa 
 

Testemunhos 

 
Nossa! Foi muito bom o retiro. Desta vez participei até 

o fim com a graça de Deus. Para mim que andei meio desani-
mada, meio desencantada, o retiro veio me dar força para se-
guir em frente a caminhada. As irmãs paulinas foram muito 
acolhedoras, e passar um tempo junto com outras Anunciatinas 
sempre reforça a vivência fraterna. Frei Jonas, pregador, falou 
muito em especial para as Anunciatinas. Fez muitas referências 
aos institutos seculares, falando de sua importância no mundo 
secular. Agradeço também a visita do Pe. Vittorio, ela sempre 
nos fortalece. Muito obrigada.  

Dora, professa perpétua. 
 

Queridos amigos e queridas amigas, depois de 7 dias 
de exercícios espirituais aqui estou para iniciar mais um ano na 
missão à qual Jesus me chamou: Viver Jesus Cristo Caminho, 
Verdade e Vida em meio ao mundo... A Consagração em meio ao 
povo de Deus... O que posso dizer destes dias: para mim foi um 
mergulho profundo com Deus no silêncio, deserto e oração e 
fraternidade junto às minhas amadas irmãs... A ilustre visita de 
nosso delegado Pe. Vittorio... Minha gratidão sempre às irmãs 
Paulinas... Minha gratidão a todas; acredito que Pe. Alberione 
sente-se feliz com essa unidade de Família Paulina. Beber desta 
fonte junto às queridas irmãs Paulinas é maravilhoso. O retiro 
anual é o meu presente de todos os anos... Louvo e agradeço a 
Deus pela oportunidade que me concede, louvo e agradeço a 
Deus pelas irmãs Paulinas que nos acolhem com muito carinho 
este ano também junto às irmãs Pastorinhas. Éramos 5 Anun-
iatinas e 43 irmãs. Que benção... FELIZ DEMAIS... Obrigada 
Jesus, como dizia Pe. Tiago Alberione: Nosso ano começa com 
os exercícios espirituais... Então faço minhas suas palavras 
também... Começar o Ano da Vida Consagrada meditando sobre 
ela não tem preço... amo demais... 

Daniela, professa 

 

 

Paulinos do Brasil acolhem Padre 
Valdir de Castro, novo Superior Geral 

 
Após ser eleito Superior Geral 

dos Paulinos, Pe. Valdir de 
Castro é recebido com alegria e 
festa na província do Brasil. 

Na manhã do último 
sábado, 28, os Paulinos resi-
dentes em São Paulo participa-
ram de uma confraternização 
na Comunidade da Vila Maria-
na. O motivo do encontro foi a 
chegada de padre Valdir ao 
Brasil bem como o aniversário 
natalício de padre José Dias 

Goulart. 
Em clima de alegria e fraternidade, a festa teve 

início com um momento de oração comunitária. O padre 
Mario Nahuelpán, superior da Comunidade, e o padre 
Valdecir Uveda, Vigário Provincial, deram as boas-vindas 
ao Superior Geral. 

Padre Valdir agradeceu a todos pela acolhida e 
pelas orações. “Agradeço, em primeiro lugar, ao Divino 
Mestre por ter me confiado este novo serviço, e a cada 
um de vocês que sempre nos acompanharam com as 
orações. Que a oração seja, de fato, a nossa luz nesta 
caminhada”, ressaltou. 

Fazendo menção ao documento final do Capítulo 
Geral, padre Valdir enfatizou a importância da comuni-
cação na missão paulina. A verdadeira comunicação, 
segundo ele, é aquela que começa entre nós; precisamos, 
em primeiro lugar, nos dar bem entre nós mesmos, para 
depois, então, comunicarmos a mensagem de Jesus aos 
demais. 

Ao final, o Superior Geral recebeu orquídeas de 
boas-vindas. “Mais uma vez, agradeço as orações de to-
dos vocês, e também de toda a Família Paulina. Que Deus 
nos ajude a realizar, com alegria, a missão que ele mes-
mo nos confiou”, concluiu. 

 

► 
 

INSTITUTO JESUS SACERDOTE 
 

Membro do Instituto Jesus Sacerdote torna-
se parte do Conselho para o Clero, em Roma. 

 

 
 

Dom José Luiz 

Ferreira Salles, CSsR, 
acaba de receber a 
confirmação de que o 

Pe ADILSON TADEU 
FERREIRA, membro 

de nosso clero dioce-
sano, fará parte da Congregação para o Clero, em Roma. 
Pe. Adilson, natural do Brejo da Madre de Deus, está 

atualmente na Itália cursando doutorado em Direito 
Canônico. 
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Em carta assinada pelo Cardeal Beniamino Stela, 
prefeito para Congregação para o Clero, datada de 23 de 

janeiro de 2015, e endereçada através da Nunciatura 
Apostólica em Brasília a Dom José Luiz, o prelado afirma 
que o Pe. Adilson Ferreira substituirá o Monsenhor Ser-

gio Tani, que se afastará de suas funções depois de sete 
anos de serviço ao mesmo Dicastério. Abaixo, a nota de 
Dom José Luiz à sua diocese em comunicado oficial. 

Caríssimos irmãos Sacerdotes, religiosas (os), 
seminaristas. Com alegria, porque um filho desta nossa 

querida diocese foi chamado a servir, de forma extraor-
dinária, à nossa Igreja … e ao mesmo tempo já sentindo a 
falta de sua presença mais próxima a nós – partilho com 

vocês a boa nova de que o Pe. Adilson Tadeu Ferreira foi 
escolhido para trabalhar na Congregação para o Clero. 

Agradeço a generosidade e amor à Igreja deste 

sacerdote que atualmente está em Roma, concluindo o 
Doutorado em Direito Canônico. Embora se preparasse 
para voltar à nossa diocese ainda este ano, ratificou, mais 

uma vez, a disponibilidade para servir, aceitando o novo 
encargo que esta lhe pede. 

Rezemos por ele em sua nova missão. Que Deus 

continue abençoando esta nossa diocese quase centená-
ria com santas e generosas vocações para o serviço de 
Deus, de seu Povo e de sua Igreja. 

Pesqueira, 21 de Fevereiro de 2014 
+ Dom José Luiz F. Salles – Bispo de Pesqueira-PE. 

 

 
INSTITUTO JESUS SACERDOTE 

 

Renovação dos votos temporários 

 
No entardecer de domingo, dia 25 de janeiro, 

Festa da Conversão de São Paulo (3º Domingo do Tempo 
Comum), às 18h, iniciou-se o retiro espiritual anual dos 
Paulinos na Casa de Retiro do Instituto das Apóstolas do 

Sagrado Coração de Jesus, em São Roque (SP). 
A Celebração Eucarística foi presidida por Dom 

Jaime Pedro Kohl, Bispo da Diocese de Osório (RS), e 

concelebrada pelo Pe. Valdecir Pereira Uveda, vigário 

provincial e pelo Pe. Antônio Lúcio da Silva Lima, dele-
gado provincial do Instituto Jesus Sacerdote. 

Após a homilia, Pe. Airton Machado Gusmão, da 
Diocese de Bagé (RS), pároco da Paróquia de São Sebas-
tião (Catedral), renovou por primeira vez os votos por 

um ano de castidade, pobreza e obediência, e sua espe-
cial promessa de fidelidade ao Papa, no Instituto Paulino 

de Vida Secular Consagrada Jesus Sacerdote. 

 

PERSCRUTAI 
Documento sobre o Ano da Vida Consagrada 

(Trechos escolhidos por Renata, insa) 
 
“Sempre a caminho com aquela virtude  

que é uma virtude peregrina: a alegria”!  
(Papa Francisco) 

 

Continuamos na alegria a caminhada para o Ano 
da Vida Consagrada a fim de que os nossos passos sejam 
já tempo de conversão e de graça. 

A vida consagrada é sinal dos bens futuros na ci-
dade humana, em êxodo pelas veredas da história.  

Esta carta deseja transmitir a todos os consa-

grados e consagradas essa preciosa herança, nesse cami-
nho de graça. Perscrutar os horizontes da nossa vida e do 

nosso tempo em vigilante vigília. Perscrutar na noite 
para reconhecer o fogo que ilumina e guia, perscrutar o 
céu para reconhecer os sinais anunciadores de bênçãos 

para a nossa aridez. Vigiar vigilantes e interceder, firmes 
na fé.  

A vida consagrada, enfim, é indicada como sinal 

para o Povo de Deus no cumprimento da comum vocação 
cristã e manifestação da graça do Senhor Ressuscitado e 
do poder do Espírito Santo que opera maravilhas na 

Igreja. Os institutos apostólicos veem reconhecidos com 
clareza, pela primeira vez em nível tão autorizado, o 
principio de que sua ação apostólica pertence á própria 

natureza da vida consagrada. A vida consagrada leiga 
aparece constituída e reconhecida como “um estado em 
si completo de profissão dos conselhos evangélicos”. 

Os institutos seculares surgem com a sua especi-
ficidade constitutiva da consagração secular. Prepara-se 
o renascimento da Ordo Virginum e da vida eremítica 

como forma não associadas de vida consagrada.  
Os conselhos evangélicos são apresentados com 

acentos inovadores, como projeto existencial assumido 
com modalidades próprias e com uma radicalidade par-
ticular de imitação de Cristo.  

Na tradição patrística o modelo bíblico é Elias 
para a vida monástica: tanto pela sua vida de solidão e de 
ascese como pela paixão pela aliança e pela fidelidade á 

lei do Senhor, como pela audácia em defender os direitos 
dos pobres. Seguir Cristo, como é proposto no Evange-
lho, é a “norma última da vida religiosa” e “a regra su-

prema” de todos os Institutos. Um dos primeiros nomes 
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com que foi designada a vida monástica é “vida evangéli-
ca”. 

Dão testemunho de tal inspiração evangélica, em 
primeiro lugar Antão, iniciador da vida solitária no de-
serto. A sua história inicia pela escuta da Palavra de Cris-

to: “Se queres ser perfeito, vai vende tudo o que tens, dá 
aos pobres e terás um tesouro no céu; depois vem e se-
gue-me” (Mt 19,21). 

De Antão em diante a tradição monástica fará da 
Escritura a regra de sua vida: as primeiras regras são 

simples normas práticas, sem nenhuma pretensão de 
conteúdos espirituais, porque a única regra do monge é a 
Escritura, nenhuma outra regra é admissível: “Tenhamos 

cuidado de ler e aprender as Escrituras — escreve Orsie-
si, discípulo é sucessor de Pacônio — e consagrar-se 
incessantemente á sua meditação. São as Escrituras que 

nos guiam para a vida eterna.  
Basílio, o grande mestre do monaquismo do Ori-

ente, redige o “Asceticon”, destinado a se tornar o ma-

nual da vida monástica. Recusa-se a chamá-la de regra. O 
seu ponto de referência são antes os Moralia, coletânea 
de textos bíblicos comentados e aplicados ás situações da 

vida em Santa Koinonia. No sistema basiliano o compor-
tamento dos monges é definido através da Palavra de 
Deus, o Deus que perscruta coração e rins, sempre pre-

sente. Esta constante presença diante do Senhor, memó-
ria Dei, é, talvez, o elemento mais específico da espiritua-
lidade basiliana.  

No Ocidente o caminho vai na mesma direção. A 
regra de Bento é obediência à Palavra de Deus: “Escute-

mos a voz de Deus que cada dia se dirige a nós...”. 
No século XII, Estevão de Muret, fundador da 

Ordem de Grandmont, exprime de maneira eficaz esse 

enraizamento no Evangelho: “Se alguém vos perguntar 
de que profissão ou de que regra ou de que ordem sois, 
respondei que sois da regra primeira e principal da reli-

gião cristã, quer dizer, do Evangelho, fonte e princípio de 
todas as regras, não há outra regra além do Evangelho.  

O surgimento das obras mendicantes torna, se 

possível, o movimento de volta ao Evangelho ainda mais 
incisivo. Domingos, “onde quer que se manifestasse co-
mo homem evangélico, tanto nas palavras como nas 

obras”, era um Evangelho vivo, capaz de anunciar o que 
vivia, e queria que fossem “homens evangélicos” também 
seus pregadores.  

Para Francisco de Assis a regra é a “vida do 
Evangelho de Jesus Cristo”; para Clara de Assis a forma 

de vida da ordem das irmãs pobres é esta: “observar o 
Santo Evangelho do Senhor Nosso Jesus Cristo”. Na regra 
dos carmelitas, o preceito fundamental é o de “meditar 

dia e noite a Lei do Senhor” para traduzir isso na ação 
concreta: “Tudo o que deveis fazer, fazei-o na Palavra do 
Senhor”. Tal fundamento, comum a tantas famílias reli-

giosas, permanece imutável com o passar dos séculos.  
Pe. Tiago Alberione afirma que a Família Paulina 

“aspira a viver integralmente o Evangelho de Jesus Cris-

to”, enquanto a pequena Irmã Magdeleine afirma: “Nós 
devemos construir uma coisa nova, uma coisa nova que é 

antiga, que é o autêntico cristianismo dos primeiros dis-
cípulos de Jesus”. Todo o carisma de vida consagrada 
tem raízes no Evangelho. Evidente e significativa é a 

paixão pela Palavra bíblica em muitas das novas comu-
nidades que florescem hoje em toda a Igreja.  

Voltar ao Evangelho soa hoje para nós como 

provocação, que nos reconduz à fonte de toda a vida 
radicada em Cristo.  

“Convido-vos a nunca duvidar do dinamismo do 
Evangelho nem da sua capacidade de converter os cora-
ções para Cristo Ressuscitado, e de conduzir as pessoas 

ao longo do caminho da salvação que esperam no mais 
profundo de si mesmas” (Papa Francisco). 

 

 

 

INSTITUTO SANTA FAMILIA 
 

O desafio de comunicar a 
família no Terceiro Milênio 

 

 
“A família é o primeiro lugar onde aprendemos a 
comunicar” (Papa Francisco). 

 
 

 
 

No contexto da expectativa da segunda etapa do 
Sínodo das Famílias agendado para o próximo mês de 
outubro, Papa Francisco, entendeu oportuno que sua 

mensagem dedicada ao Dia Mundial das Comunicações 
Sociais deste ano tivesse como ponto de referência a 
família, uma vez que “a família é o primeiro lugar onde 

aprendemos a comunicar”. 
Chamou-nos a atenção nesta mensagem, o alerta 

do Santo Padre para os riscos da utilização não criteriosa 

dos meios de comunicação mais modernos no ambiente 
familiar. Nas palavras do Santo Padre, “Os meios mais 
modernos de hoje, irrenunciáveis sobretudo para os 

mais jovens, tanto podem dificultar como ajudar a co-
municação em família e entre as famílias. Podem-na difi-
cultar, se se tornam uma forma de se subtrair à escuta, 
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de se isolar apesar da presença física, de saturar todo o 
momento de silêncio e de espera, e podem-na favorecer, 

se ajudam a narrar e compartilhar, a permanecer em 
contato com os de longe, a agradecer e pedir perdão, a 
tornar possível sem cessar o encontro. Descobrindo dia-

riamente este centro vital que é o encontro, este «início 
vivo», saberemos orientar o nosso relacionamento com 
as tecnologias, em vez de nos deixarmos arrastar por 

elas”.  
Com efeito, pesquisas veiculadas em workshops 

de educação mostram que as crianças e os jovens rece-
bem diariamente da mass media verdadeiras "ameaças 
espirituais", além de mensagens maliciosas sobre temas 

como sexualidade desviante, o mundo da magia, ocultis-
mo, satanismo, e assim por diante. Ainda de acordo com 
os profissionais de educação, "a maioria dos meios de 

comunicação já substituiu os pais na transmissão da 
cultura e do conhecimento do mundo para as crianças”.  

Neste contexto, faz-se absolutamente necessária 

uma educação familiar para o uso salutar dos meios de 
comunicação, ferramentas vitais para o exercício do 
carisma da Família Paulina. 

Salienta o Papa Francisco que neste campo, “os 
primeiros educadores são os pais. Mas não devem ser 
deixados sozinhos; a comunidade cristã é chamada a 

colocar-se ao seu lado, para que saibam ensinar os filhos 
a viver, no ambiente da comunicação, segundo os crité-
rios da dignidade da pessoa humana e do bem comum”. 

Finalizando sua mensagem, afirma Papa Fran-
cisco que “o desafio que hoje se nos apresenta, é apren-

der de novo a narrar, não nos limitando a produzir e 
consumir informação, embora esta seja a direção para a 
qual nos impelem os potentes e preciosos meios da co-

municação contemporânea.” 
(Baseado em texto da Mensagem de Papa Fran-

cisco para o XLIX Dia Mundial das Comunicações Sociais 

– 24/jan/15). 
Eduardo e Malú, Instituto Santa Família 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maria, Rainha dos Apóstolos 

 
“Maria, Rainha dos Apóstolos, ilumina e inspira as ativi-

dades apostólicas, e também ajuda-nos a compreender a 

nossa identidade, nossa razão de ser e de existir” 

 
Hoje, inicia-se o mês em que se celebra a Virgem 

Mãe de Deus e da Igreja. Viveremos com toda a Igreja, o 
mês Mariano. Neste tempo, voltemos nossos olhares 

para Maria, a Mãe de Jesus, ela que é para nós modelo de 
discípula, que pela sua fé aderiu ao plano de Deus, cola-
borando plenamente com a obra da redenção desde seu 

início, antes mesmo dos apóstolos. Há muito tempo que o 
mês de maio tem uma forte conotação mariana na vida 
espiritual do nosso povo católico. Neste período, milha-

res de comunidades se reúnem para celebrá-la. 
Maria, Rainha dos Apóstolos, caminha com os fi-

lhos de Pe. Alberione, orientando-os na vida e missão. Na 

visão do bem-aventurado Pe. Tiago Alberione, Maria, é 
Rainha dos Apóstolos porque é portadora do Cristo inte-
gral. Os demais apóstolos participam da mesma missão 

de Jesus e de Maria; porque ela é também Rainha dos 
Apóstolos. Para Pe. Alberione, Maria, é Rainha dos Após-

tolos por três motivos: pela missão que exerceu como 
mãe e mulher; por ser a primeira apóstola entre os após-
tolos; e por ser encarregada de guiar todos na vida e 

missão. 
Nutridos pelo amor de Maria, Rainha dos Após-

tolos, continuamos oferecendo Jesus aos destinatários do 

nosso tempo, pela nossa missão. O que Maria, Rainha dos 
Apóstolos, nossa Mãe, Mestra e Rainha realizou como 
mãe, nós Paulinos realizamos por meio da nossa fé, espe-

cialmente, pela missão, evangelizando com o apostolado 
da comunicação social, estando sempre a serviço do seu 
filho. Com ela, aprendemos a ser generosos no serviço e 

na doação a Jesus Cristo. Ela é, ainda, modelo de fé e nos 
convoca a sermos servos do Senhor. 

Entretanto, Maria, Rainha dos Apóstolos, não é 

somente Rainha dos Apóstolos porque deu à luz o Verbo 
Encarnado, mas por toda a sua vida dedicada ao Filho e 

aos seus seguidores, os apóstolos. Ela cresceu como Mãe 
e Rainha e fez sua história com seu Filho, sendo humilde 
e simples. Assim, somos todos nós, Paulinos e vocaciona-

dos, convidados a caminhar com Maria. Peçamos a ela 
que nos acompanhe, anime, encoraje e nos abençoe em 
nossa vida e missão. 

Pe. Roni Hernandes, ssp  


