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“A aliança do amor entre o homem e a mulher não se impro-
visa, não se faz de um dia para o outro”  

(Papa Francisco) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Em uma época em que nossa juventude e uma 

gama de cidadãos adultos e maduros criaram o vocábulo 

“namorido”, visando paradoxalmente definir uma situa-
ção indefinida, ou seja, uma convivência que intenta 
assemelhar-se a uma vida conjugal, revestida, porém, da 

falta de compromisso, da “provisoriedade” inerentes ao 
namoro entre adolescentes, torna-se oportuno resgatar o 
sentido e importância, que devem ser vivenciados, do 

noivado.  
Na esteira do contexto do Sínodo da Família, o 

noivado foi tema da catequese do Papa Francisco, por 

ocasião da tradicional Audiência Geral na Praça de São 
Pedro, realizada no dia 27 de maio. 

Em sua mensagem, o Santo Padre esclarece que 

o noivado “é o tempo no qual as duas pessoas são cha-
madas a fazer um bom trabalho sobre o amor, um traba-

lho participativo e partilhado, que vai em profundidade. 
Veem uns aos outros: isto é, o homem “aprende” a mu-
lher aprendendo esta mulher, a sua noiva; e a mulher 

“aprende” o homem aprendendo este homem, o seu noi-
vo”. 

Prossegue ensinando o Papa que “A aliança do 

amor entre o homem e a mulher, aliança para a vida, não 
se improvisa, não se faz de um dia para o outro. Não há o 
matrimônio express: é preciso trabalhar sobre o amor, é 

preciso caminhar. A aliança do amor do homem e da 
mulher é aprendida e afinada. Permito-me dizer que é 
uma aliança artesanal. Fazer de duas vidas uma só é 

também quase um milagre, um milagre da liberdade e do 
coração, confiado à fé. Devemos nos empenhar mais 
sobre esse ponto, porque as nossas “coordenadas senti-

mentais” ficaram um pouco confusas. Quem pretende 
querer saber tudo e logo, depois cede também sobre 
tudo – e logo – na primeira dificuldade (ou na primeira 

ocasião). Não há esperança para a confiança e a fidelida-
de da doação de si se prevalece o hábito de consumir o 

amor como uma espécie de “integrador” do bem-estar 
psicofísico. O amor não é isso! O noivado coloca no foco a 
vontade de proteger junto algo que nunca deverá ser 

comprado ou vendido, traído ou abandonado, por mais 
tentadora que possa ser a oferta. 

A Igreja, na sua sabedoria, protege a distinção 

entre ser noivos e ser esposos – não é o mesmo – justa-
mente em vista da delicadeza e da profundidade desta 

verificação. Estamos atentos para não desprezar leve-
mente este sábio ensinamento que se alimenta também 
com a experiência do amor conjugal felizmente vivido. 

Os símbolos fortes do corpo detêm as chaves da alma: 
não podemos tratar as ligações da carne levemente, sem 
abrir qualquer ferida duradoura no espírito (1Cor 6,15-

20). 
Destacando a importância dos cursos pré-

matrimoniais como coroamento do caminho de prepara-

ção ao matrimônio, Papa Francisco aponta que os noivos 
devem redescobrir juntos, de maneira consciente e à luz 
da Sagrada Escritura, a oração, na sua dimensão litúrgica, 

mas também naquela “oração doméstica”, a viver em 
família os sacramentos, a vida sacramental, a Confissão, a 
Comunhão em que o Senhor vem a habitar nos noivos e 

os prepara para se acolherem verdadeiramente um ao 
outro “com a graça de Cristo”; e a fraternidade com os 
pobres, com os necessitados, que nos provocam à sobrie-

dade e à partilha. Os noivos que se empenham nisso 
crescem ambos, e tudo isso leva a preparar uma bela 

celebração do Matrimônio de modo diferente, não mun-
dano, mas de modo cristão! Pensemos nestas palavras de 
Deus que ouvimos quando Ele fala ao seu povo como o 

noivo à noiva: “Desposar-te-ei para sempre, desposar-te-
ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e 
ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o 

Senhor” (Os 2,21-22). Cada casal de noivos pense nisso e 
diga um ao outro: “Te farei minha esposa, te farei meu 
esposo”. Esperar aquele momento; é um momento, é um 

percurso que vai lentamente adiante, mas é um percurso 
de amadurecimento. As etapas do caminho não devem 
ser queimadas. O amadurecimento se faz assim, passo a 

passo. 
Rezemos para que a Sagrada Família de Nazaré 

abençoe e ilumine todos os noivos para que possam en-

tender e vivenciar com afinco e maturidade cristã a bele-
za deste caminho rumo ao Matrimônio. 
(Baseado em texto publicado por ZENIT.org – Vaticano, 27 de 

maio de 2015). 

Eduardo e Malú  

Instituto Santa Família 
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Com este título do artigo, dirijo-me a todas as 

famílias para lembrar-lhes a importância da educação de 
seus filhos em casa, ou seja, no berço da família, antes 
ainda de eles ingressarem na escola. 

Em minha experiência profissional, como pro-
fessora de educação infantil, sinto enorme dificuldade 

com as crianças na sala de aula. Trabalho no período 
integral com crianças de 3 e 4 anos, com elas convivo na 
maior parte do meu tempo, 8 horas diárias. 

Nessa convivência sinto claramente que algumas 
famílias delegam a educação de seus filhos, deixando 
tudo por conta da escola. E nós profissionais não conse-

guimos substituir a educação familiar, pois a educação na 
escola deveria ser somente um complemento. 
 Acontece que nos deparamos com salas imen-

samente numerosas de crianças. Quem trabalha na rede 
pública de ensino sabe bem do que estou falando: as 
crianças vivem totalmente sem limites, não existe um 

mínimo de disciplina. Alguns pais querem resolver a 
atrapalhada situação familiar deixando os filhos na esco-
la, e verem-se livres dos filhos, pois mãe e pai não conse-

guem impor normas e regras tão necessárias para uma 
boa educação dos filhos. 

A gente fica muito entristecida diante de recla-

mações dos pais quando se aproximam as férias ou no 
período das próprias férias: não querem que os filhos 

fiquem em casa pelo fato de não conseguir impor-lhes 
uma disciplina. 

Trabalhamos durante o ano inteiro com salas 

cheias de crianças totalmente sem limites. Elas já não 
sabem o significado da palavra: NÃO. E muitas vezes, 
orientados pelos nossos diretores, devemos passar a 

mão na cabeça das crianças para dizer-lhes que está tudo 
bem, está tudo lindo. 

Por fora bela viola, por dentro pão bolorento... 

Até quando vamos conviver com uma educação “faz-de-
conta”, senhores pais? Fica aqui esta pergunta e minha 
indignação como pedagoga. 

Famílias, pais, mães, tios, tias, por favor, colabo-
rem na educação dos nossos pequenos rebeldes anji-
nhos, não deixando a formação somente por conta da 

escola. 
A escola é passageira, e a educação dada aos fi-

lhos no ambiente familiar permanecerá por toda a vida. 
Vamos inverter o título deste artigo dizendo: 

“Façam-se famílias, e desfaçam-se escolas”, deixando que 

a escola somente complete a educação vinda do berço 
familiar. 

Crianças com boa educação recebida no seio da 

família serão bons cidadãos do amanhã... 

Daniela dos Santos 

Anunciatina professa 

 

 
 

Comunicar a família: ambiente privilegiado do encontro na 

gratuidade do amor [17 de Maio de 2015] 

O tema da família encontra-se no centro duma 

profunda reflexão eclesial e dum processo sinodal que 
prevê dois Sínodos: um extraordinário – acabado de 
celebrar – e outro ordinário, convocado para o próximo 

mês de Outubro. Neste contexto, considerei oportuno 
que o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações 
Sociais tivesse como ponto de referência a família. Aliás, 

a família é o primeiro lugar onde aprendemos a comuni-

car. Voltar a este momento originário pode-nos ajudar 
quer a tornar mais autêntica e humana a comunicação, 

quer a ver a família dum novo ponto de vista. 
Mesmo depois de termos chegado ao mundo, em 

certo sentido permanecemos num «ventre», que é a fa-

mília. Um ventre feito de pessoas diferentes, inter-
relacionando-se: a família é «o espaço onde se aprende a 

conviver na diferença» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 
66). Diferenças de gêneros e de gerações, que comuni-
cam, antes de mais nada, acolhendo-se mutuamente, 

porque existe um vínculo entre elas. E quanto mais am-
plo for o leque destas relações, tanto mais diversas são 
as idades e mais rico é o nosso ambiente de vida. O vín-

culo está na base da palavra, e esta, por sua vez, revigora 
o vínculo. Nós não inventamos as palavras: podemos 
usá-las, porque as recebemos. É em família que se 

aprende a falar na «língua materna», ou seja, a língua dos 
nossos antepassados (cf. 2Mc 7,21.27). Em família, aper-
cebemo-nos de que outros nos precederam, nos coloca-

ram em condições de poder existir e, por nossa vez, gerar 
vida e fazer algo de bom e belo. Podemos dar, porque 
recebemos; e este circuito virtuoso está no coração da 

capacidade da família de ser comunicada e de comunicar; 
e, mais em geral, é o paradigma de toda a comunicação. 

Os meios mais modernos de hoje, irrenunciáveis, 
sobretudo, para os mais jovens, tanto podem dificultar 
como ajudar a comunicação em família e entre as famí-

lias. Podem-na dificultar, se se tornam uma forma de se 
subtrair à escuta, de se isolar apesar da presença física, 
de saturar todo o momento de silêncio e de espera, igno-

rando que «o silêncio é parte integrante da comunicação 
e, sem ele, não há palavras ricas de conteúdo» (Bento 
XVI, Mensagem do XLVI Dia Mundial das Comunicações 

Sociais, 24/1/2012); 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 diariamente este centro vital que é 

o encontro, este «início vivo», saberemos orientar o nos-

so relacionamento com as tecnologias, em vez de nos 
deixarmos arrastar por elas. Também neste campo, os 
primeiros educadores são os pais. Mas não devem ser 
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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. 

A família mais bela, protagonista e não proble-

ma, é aquela que, partindo do testemunho, sabe comuni-
car a beleza e a riqueza do relacionamento entre o ho-
mem e a mulher, entre pais e filhos. Não lutemos para 

defender o passado, mas trabalhemos com paciência e 
confiança, em todos os ambientes onde diariamente nos 

encontramos, para construir o futuro. 
23/01 – Vigília da Festa de São Francisco de Sales – de 2015. 

Papa Francisco  

 

 
 
 

 
1) O Ano da Vida Consagrada, que teve início no dia 

30 de novembro de 2014, e terminará com a festa da 

Apresentação de Jesus no Templo, em 02 de feverei-

ro de 2016, será um momento oportuno para recor-

dar os inícios de nossos institutos. O que pode ser 

relembrado para continuarmos mantendo viva a 

identidade do carisma da Família Paulina?  

Mais do que relembrar fatos ou acontecimentos, 
é preciso resgatar urgentemente o sentido de pertença 

de cada Paulino, de cada membro dos institutos de vida 
secular consagrada (IVSC) à Família Paulina. O que nos 
une e dá sentido de pertença não são apenas a 

amizade, a mútua simpatia ou qualquer outro 
motivo do gênero; o que nos une, neste caso, é 
a mesma fé em Jesus Cristo. Trata-se, portanto, 

de um grupo de pessoas que assumiram como 
opção fundamental o seguimento de Jesus e 
que vivem em comunhão com a Igreja. É im-

prescindível favorecer e respeitar na congre-
gação, no instituto a originalidade própria de 
cada pessoa, porém, harmonizando-a com o 

carisma da Família Paulina.  
 Se esta pergunta fosse feita ao nosso 
fundador, Bem-aventurado Tiago Alberione, 

penso que ele responderia o que dizia ao referir-se aos 
Paulinos da primeira hora: “Lembro-me sempre daque-
les queridos irmãos que suportaram os primeiros e os 

maiores pesos, com compreensão muito superior à sua 
idade. Sua fé simples e firme fazia-os entregarem-se nas 

mãos de Deus; seu amor a Deus e às almas e o profundo 
desejo de santidade abriram caminho para muitas voca-
ções” (AD 208).  

 E também acho oportunas as palavras de São 
João Paulo II na Exortação pós-sinodal Vita consecrata: 
“Vós não tendes apenas uma história gloriosa para re-

cordar e narrar, mas uma grande história a construir! 

Olhai para o futuro, para o qual vos projeta o Espírito a 
fim de realizar convosco ainda coisas maiores” (n. 110). 

 
2) Nosso fundador, Bem-aventurado Tiago Alberione 

foi um homem que buscou compreender  “os sinais 

dos tempos” respondendo de forma criativa às ne-

cessidades da Igreja. Como continuar esse ideal de 

Pe. Alberione, atendendo principalmente às necessi-

dades da sociedade atual? 

 A resposta é bastante simples e basta voltarmos 

ao passado na noite da passagem do século XIX para o 
século XX, quando ele, jovem seminarista, em adoração 
ao Santíssimo Sacramento, na Catedral de Alba (Itália), 

sentiu no profundo do seu coração a necessidade de 
preparar-se para fazer algo por Deus e pelas pessoas do 
novo século. Portanto, os Paulinos e os membros dos 

IVSC precisam cada vez mais estar atentos “aos sinais 
dos tempos”, fazendo uso de todas as invenções que a 
ciência e a tecnologia colocarem à sua disposição e, claro, 

preparando-se bem para conseguir comunicar-se com as 
pessoas de hoje com as linguagens de hoje. O ideal de Pe. 
Alberione será atual e responderá às necessidades da 

sociedade atual, quando os Paulinos forem, de fato, ho-
mens consagrados em primeiro lugar, mas também com-
petentes profissionalmente no campo da comunicação, 

que é o seu carisma específico na Igreja. 
 

3) Para compreender o que deveria fazer pelo novo 

século, Pe. Alberione teve, como regra absoluta, o 

Evangelho. A pergunta que fica para nós 

neste ano é: como nos deixamos, também 

nós, interpelar pelo Evangelho?  

A resposta deve ser de cada Paulino, 
de cada membro dos IVSC, pois não dá para 

saber como é a adesão e o compromisso de 
viver o Evangelho de cada um. Como bem 
sabemos e como afirma o Papa Francisco, 

para os Fundadores e as Fundadoras, a regra 
absoluta de suas vidas foi sempre a vivência 
do Evangelho. Tudo o mais só servia se fosse 

útil para ajudá-los nesta empreitada: viver o 
Evangelho em plenitude! Como Paulinos, o 

que devemos fazer vida afora é deixar-nos “cristificar”, 
usando uma expressão e desejo do Pe. Alberione, ou seja, 
permitirmos que Cristo seja formado em nós e, um dia, 

chegarmos a afirmar como São Paulo: “Para mim, viver é 
Cristo” (Fl 1,21). O Evangelho deve ser para o Paulino e 
cada membro dos IVSC, e aqui faço minhas as palavras 

do Papa Francisco, “o ‘vademecum’ para a vida de cada 
dia e para as opções que somos chamados a fazer. Isto é 
exigente e pede para ser vivido com radicalismo e since-

ridade. Não basta lê-lo (e no entanto a leitura e o estudo 
permanecem de extrema importância), nem basta medi-
tá-lo (e fazemo-lo com alegria todos os dias); Jesus pede-

nos para pô-lo em prática, para viver as suas palavras”. 
No dizer de Pe. Alberione, “o amor ao Evangelho é o sinal 
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e a característica das pessoas escolhidas por Deus para 
grandes coisas”. Portanto, para que a nossa evangeliza-

ção através dos modernos, rápidos e eficazes meios de 
comunicação dê resultado, é necessário que esteja pau-
tada no Evangelho: vivê-lo antes com a nossa vida e 

anunciá-lo depois através dos meios de comunicação. 

 
4) Um dos questionamentos que o Ano da Vida Con-

sagrada nos faz é com relação à fidelidade e à missão 

que nos foi confiada por Deus. Refletindo um pouco 

sobre isso, que caminhos devem ser seguidos para 

que possamos ser fieis à missão de evangelizar com 

os meios de comunicação?  

 Devemos devotar uma fidelidade e obediência 
incondicionais à Igreja e, também, sermos: corajosos 

para enfrentar os desafios e os riscos atuais da nossa 
missão; dinâmicos e criativos para responder aos pro-

blemas e às expectativas do povo; homens de diálogo, 
especialmente com quem pensa de maneira diferente de 
nós. Não nos detenhamos em discussões intermináveis e 

em projetos futurísticos; sejamos humildes, orantes e 
sofridamente atentos aos “sinais dos tempos” para inter-
pretá-los à luz do Evangelho e discerni-los no Espírito; 

jamais nos esqueçamos de que fomos enviados para 
pregar Jesus Cristo, e que, antes, devemos vivê-lo, como 
São Paulo e como Pe. Alberione: só então poderemos dá-

lo, com eficácia, a um mundo carente dos valores do 
Evangelho. 

 
5) Como fazer para que a nossa congregação, os nos-

sos institutos continuem sendo uma realidade signi-

ficativa na vida da Igreja e da sociedade atual?  

 É fundamental, como diz o Pe. Alberione, sermos 

“São Paulo vivo hoje”. E, para tanto, precisamos: Enamo-
rar-nos de Cristo (cf. Rm 8,35-38); ser consciente de que 
já não é possível pensar nem agir sem partir de Cristo (cf. 

At 17,18); convencer-se profundamente de que é sempre 
Cristo quem nos ama primeiro. São Paulo se converteu 
porque se sentiu amado, precisamente quando ainda era 

perseguidor (cf. Rm 5,6-11); todo conhecimento verda-
deiro – experiência de vida com Cristo – é possível uni-

camente em Cristo, em quem se dão todas as dimensões 
do amor (cf. Ef 3,14-21); o desejo essencial é conhecer a 
Cristo e o poder de sua ressurreição. Todo o resto é como 

lixo (cf. Fl 3,8-11); tender habitualmente para Cristo com 
um dinamismo que compromete cada vez mais, até o 
momento da morte, entendida como o encontro definiti-

vo com ele (cf. 2Tm 4,6-8).  
 E nunca é demais escutarmos o próprio Funda-
dor: “‘Lançar-se para a frente!’ Tenhamos sempre pre-

sente o que ainda nos falta. Não há tempo para nos rego-
zijarmos com o passado, para contarmos o que já reali-
zamos, o êxito alcançado nesta ou naquela diocese, nesta 

ou naquela semana bíblica, catequética, mariana etc. Não 
há tempo! Há tempo apenas para lembrarmos o que 

ainda nos falta, se quisermos ser sábios e apóstolos, for-
mados segundo o coração de São Paulo”. 

 “Quando uma irmã ou uma mestra chega a uma 
nova casa, deveria antes de tudo colocar-se diante de um 
mapa da região, do território que lhe é confiado... Medi-

tar sobre os nomes das várias paróquias e pensar: a 
quantas já chegamos? A quantas ainda não? O que nos 
falta ainda? Lançar-se sempre adiante, nunca parar na 

admiração do que já temos feito... Depois, na mesma 
diocese, nas mesmas paróquias, passar em revista as 

várias categorias de pessoas: sacerdotes, advogados, 
profissionais, operários, médicos, universitários, alunos 
do segundo grau, professores, mães de família... Chega-

mos a todos? A todas as categorias?”. 
 

6) Nesse tempo de transição, carregado de Kairós, 

somos chamados antes de tudo a renascer vocacio-

nalmente, a reposicionar-nos e a descobrir a iniciati-

va do chamado de Deus na nossa vida. Nesse sentido, 

que mensagem você deixaria para animar e encora-

jar os membros da província e também os jovens que 

desejam trilhar o caminho da vida secular consagra-

da, sendo um padre ou irmão/a consagrado/a? 

  A melhor resposta, e complemento a anterior, é 
“ser São Paulo vivo hoje”: melhorar, aperfeiçoar-se, pro-

gredir um pouquinho cada dia, no estudo, no apostolado, 
na convivência, na escolha dos melhores meios, na pie-
dade; avançar para o que está adiante: esquecidos do 

passado, atualizar-se continuamente para caminhar com 
os tempos; ter continuamente diante de si o mundo todo 
e o desejo de chegar a todos. Sem um grande coração e 

sem mente ampla não se é membro dos institutos (uni-
versalidade); coragem para: iniciar coisas novas, coisas 
grandes começando do pequeno; fazer coisas que não se 

sabe fazer, mas aprender a fazer fazendo, melhorando 
continuamente; seguir as inspirações de Deus, que não 
faltam nunca, depois de tê-las descoberto (na Igreja, no 

instituto); promover uma colaboração com todos em 
todos os níveis (IVSC e colaboradores); trabalhar em 
equipe; evangelizar todas as culturas com todos os meios 

e linguagens; preparar-se no uso das novas tecnologias e, 
finalmente, sermos criativos e audazes como São Paulo e 

o Bem-aventurado Tiago Alberione, assumindo progres-
siva e decididamente, no nosso apostolado específico, as 
novas linguagens e as novas formas de comunicação, 

para nos dirigirmos não só aos já evangelizados, bem 
como a alcançar também os afastados, falando cristã-
mente de tudo. 
 
 
 

Pe. Antônio Lúcio, ssp, é sacerdote paulino; reside na Comuni-

dade de Belo Horizonte (MG), da qual é Superior. Na missão da 

Congregação é Formador dos Junioristas, Coordenador Provin-

cial de Animação Vocacional e Formação, Conselheiro Provincial 

e Delegado Provincial dos Institutos Paulinos de Vida Secular 

Consagrada Jesus Sacerdote e Santa Família. 
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De novembro de 2014 a fevereiro de 2016, a 

Igreja celebra o Ano da Vida Consagrada, com o tema 
“Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Profecia e 
Esperança”. 

Segundo o Santo Padre, o Papa Francisco, os 
consagrados “são homens e mulheres que podem acor-
dar o mundo. A vida consagrada é uma profecia”. Profe-

cia no sentido de transformar todas as realidades esté-
reis e áridas sob o olhar fecundo e terno de Deus. Anun-

ciar o Reino de Deus e experimentá-lo; anunciar os valo-
res do Reino, os valores futuros que esse Reino traz.  

Os consagrados, com a riqueza de seus Carismas, 

edificam toda a vida espiritual e pastoral da Igreja. Basta 
pensar no enorme trabalho que eles desenvolvem nas 
diversas áreas de promoção humana: hospitais, asilos, 

casas de repouso, orfanatos, centros de recuperação de 
tóxicos-dependentes e todo o campo socioeducativo, 
colaborando para que a Igreja desempenhe sua missão 

de Esposa fiel a Cristo e de comunidade de Salvação no 
mundo inteiro. O Papa Francisco também destacou o 
papel dos consagrados no âmbito da educação, tanto nas 

escolas como nas universidades, realçando a importância 
de se “transmitir conhecimento, transmitir formas de 
fazer e transmitir valores. Através destes pilares, se 

transmite a fé. O educador deve estar à altura das pes-
soas que educa, e interrogar-se sobre como anunciar 
Jesus Cristo a uma geração que está mudando”. 

Para viver intensamente o Ano da Vida Consa-
grada, o Papa traçou três objetivos: “olhar para o passa-

do com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o 
futuro com esperança”. Isso ajuda o consagrado a viver a 
confirmação de que Deus pode encher a vida de alegria e 

fermentar, ainda mais, a “espiritualidade da comunhão”. 
O Santo Padre, na carta às pessoas consagradas, 

de 21 de novembro de 2014, não se esqueceu dos leigos 

que partilham com eles ideais, espírito e missão. O Su-
cessor de Pedro realça que, em torno de cada família 
religiosa, está presente a “família carismática”, que com-

preende cristãos leigos que participam desta mesma 
realidade, sem, no entanto, negar sua condição laical.  

Em comunhão com o Sumo Pontífice e com a 

Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica, que tem como presidente 
o Cardeal brasileiro, Dom João Braz de Aviz,... vão desen-

volver atividades conjuntas com celebrações, encontros 
para estudos e confraternização... 

Agradecemos a Deus pela presença de todos os 
consagrados em nossa Arquidiocese, e pedimos os fiéis 
que neste ano a eles dedicado dirijam a Deus uma prece 

especial a cada um deles.  
 

Dom Gil Antônio Moreira 

Arcebispo de Juiz de Fora (MG) 

“Bem-aventurados os puros de coração porque verão 

a Deus!” (Mt 5,8) 
 

A virgindade consagrada, dom de Deus confiado 

com amor de predileção a alguns privilegiados que acei-
tam seguir a Cristo virgem mais de perto, dando pleno 

consentimento ao pleno domínio de Deus, é uma das 
opções mais decisivas na consagração religiosa. O radica-
lismo do nosso compromisso, assumido pelo Reino dos 

Céus para toda a vida, constitui uma das rupturas mais 
profundas com o mundo que nos rodeia, e atinge uma 
das fibras mais sensíveis da natureza humana. 

A castidade consagrada constitui-nos profetas 
do Reino futuro (cf. Lumen Gentium, 44), dos novos céus 
e nova terra. Santos de alma e de corpo, imagens de Cris-

to virgem, dedicados com coração indiviso ao serviço de 
Deus e dos homens (Lumen Gentium, 46; Perfectae Cari-

tatis, 1), somos sinais do amor esponsal de Deus. Este 

dom de Deus que nos move suavemente a permanecer 
virgens pelo seu Reino, faz-nos viver já neste mundo o 
mistério do Reino definitivo. 

A virgindade, filha da esperança, tem a sua raiz 
no mistério da pobreza, sendo mesmo um dos seus as-
pectos mais radicais. A castidade consagrada não pode 

ser aceita como uma obrigação, mas deve ser abraçada 
com amor indefectível, sob pena de coexistência de de-

feitos repugnantes, como o egoísmo, o azedume, a dureza 
de coração. A virgindade deve ser amada e vivida com 
perfeição numa grande intimidade com Deus a fim de 

evitar tais erros acima e gerar liberdade e maturidade 
humano-afetiva, sem necessidade de recorrer a compen-
sações ou complementaridades. 

Para conservarmos este maravilhoso dom de 
Deus, não podemos descurar os meios naturais que favo-
reçam a saúde mental e corporal, lembrando-nos de que 

a vida fraterna, vivida num ambiente de verdadeira cari-
dade, será a forma mais apropriada de viver este amor 
casto, na paz e na alegria: «A caridade é guardiã da casti-

dade» (Santo Isidoro, Liber II Officiorum ad S. Fulgen-

tium, 5). 
A castidade não consiste na eliminação de afetos, 

considerados como perigosos, mas, pelo contrário, o 
nosso amor fraterno deve traduzir-se em atos concretos 

de caridade. «A castidade guarda-se mais seguramente 
quando, entre os membros, reina um verdadeiro amor 
fraterno na vida comum” (Perfectae Caritatis, 12). A vida 

fraterna, numa comunhão de amor em Cristo, deverá ser 
enriquecida com a força da oração, humildade, guarda 
dos sentidos e vigilância do coração. Tudo isto favorece 

muito a prática jubilosa da castidade. 
As mais belas harmonias são sempre fruto de 

um coração virgem que deu pleno consentimento à inva-

são de Deus sem quaisquer restrições. Virgindade é har-
monia! Virgindade é um concerto silencioso em que se 
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deleitam os bem-aventurados! «Felizes os puros de cora-
ção porque verão a Deus” (Mt 5,8). 

A virgindade consagrada, uma das opções mais 
decisivas da nossa consagração, pela qual damos pleno 
consentimento ao pleno domínio de Deus, é um dom 

maravilhoso que temos de conservar em vasos de barro 
com o auxílio dos meios naturais e sobrenaturais. Tere-
mos o cuidado de guardar o nosso coração liberto das 

afeições terrenas, e estaremos sempre vigilantes na 
guarda dos sentidos porque Deus exige de nós a oblação 

de um coração sem partilhas. Não pactuaremos com 
hábitos mundanos e seremos firmes nas nossas opções.  

A virgindade consagrada traz sempre consigo a 

marca da Cruz de Cristo: “Quem quiser ser meu discípu-
lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me!” (Lc 
9,23). 

Temos de ser consagrados de um único desejo, 
uma única ambição, um único pensamento, um único 
amor para que possamos experienciar com toda a verda-

de a convicção que ardia no coração de São Paulo: «Para 
mim viver é Cristo» (Fl 1,21). 
 

Pe. Nuno Westwood 

in iMissio, 9 de abril de 2015 

 
 

 
“Amar é dar tudo e dar-se a si mesmo” (Santa Teresinha 
do Menino Jesus) 

 Na consagração religiosa tudo é graça, pois tudo 
parte de uma iniciativa de Deus que pensou em nós e nos 

escolheu desde toda a eternidade. Por isso, embora seja 
necessário pôr em relevo que a nossa entrega a Deus tem 
que ser total e absoluta, sem quaisquer restrições, é im-

portante partir do princípio de que, na consagração, o 
acento deve ser posto no fato de que é Deus que nos 
consagra, invadindo todo o nosso ser e tomando posse 

de nós. 
 A consagração exige uma disciplina de vida que 
oriente para Deus todas as energias e, como que por 

instinto, levará a pôr de parte o que seja nocivo ou venha 
afetar o compromisso de vida. 
 Todos são santificados no Filho. Todos são cha-

mados à santidade e enviados a fim de tomarem parte na 
missão de Cristo, que o Pai consagrou e enviou de manei-
ra eminente (cf. Jo 10,36). Ele resume em si todas as 

consagrações. 
 Pelo batismo no Jordão, Jesus recebe oficialmen-
te a investidura messiânica que terá o seu pleno sentido 

no batismo da sua morte: Jesus dá a sua vida para ser 
compartilhada por cada um de nós. O dom do batismo é a 

consagração fundamental dos cristãos e nele se enraízam 
todas as outras consagrações. A alguns, contudo, Deus 

dá, para a salvação de todos, o dom de seguir a Cristo 
mais de perto na sua pobreza, castidade e obediência. 

 A consagração, radicalização do compromisso 
batismal, tem a virtude de unir o consagrado mais fir-
memente a Deus, fazendo-o alcançar a perfeição da cari-

dade, mediante a vivência do maior mandamento da Lei 
de Deus: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu co-
ração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao 

próximo como a ti mesmo (cf. Lc 10,27). Ideal mais ele-
vado não existe, pois a consagração conduz a um gênero 

de vida em que a comunhão com Deus e com o próximo 
se pode desenvolver mais e melhor. As renúncias que a 
Igreja exige da pessoa batizada têm como fim introduzi-

la no caminho da conversão. O consagrado compromete-
se a imprimir um ritmo mais acelerado a este movimento 
de conversão. 

 Sentindo-se impelidos por Deus a seguir a Cristo 
mais de perto e a imitá-lo mais fielmente pela prática dos 
conselhos evangélicos, os consagrados entram nos de-

sígnios salvíficos de Deus, que no seu infinito amor mise-
ricordioso os escolheu e consagrou desde toda a eterni-
dade “para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, 

na sua presença” (Ef 1,4). “Esta escolha — tal como su-
cedeu com Maria Santíssima na Anunciação — convida-
nos a encontrar-nos nas profundezas eternas de Deus 

que é amor” (João Paulo II, Carta aos Consagrados no Ano 

Mariano, 10), respondendo ao puro dom da iniciativa 
divina, numa entrega total e jubilosa. 

 A resposta do consagrado a este dom de Deus 
não podia ser senão o dom de si mesmo, libertando-se de 

tudo aquilo que o pudesse impedir de amar a Deus apai-
xonadamente para se consagrar ao seu serviço com tudo 
o que tem e com tudo o que é! “Amar é dar tudo e dar-se 

a si mesmo” (Santa Teresinha do Menino Jesus, Obras 

completas, Ed. Carmelo, 1996,826).  
 “Pela profissão dos conselhos evangélicos feita 

na Igreja, o consagrado pretende libertar-se das amarras 
que poderiam retê-lo na sua procura de uma caridade 
fervorosa e da perfeição do culto divino, e é consagrado 

mais intimamente ao serviço de Deus” (Lumen Gentium, 
44). 
 Deixando tudo por amor de Cristo (cf. Mc 10,28), 

os consagrados seguem-no (cf. Mt 19,21) como única 
coisa necessária (cf. Lc 10,42), buscando acima de tudo e 
unicamente a Deus, conciliando a contemplação, pela 

qual aderem a Deus pela mente e pelo coração, com o 
amor apostólico” (cf. Lc 10,42). Os conselhos evangélicos 

afetam a pessoa humana nas três dimensões essenciais 
da sua existência e das suas relações: amar, possuir e 
poder. 

 Pela consagração — tríplice expressão do mes-
mo “sim” — os consagrados desejam vencer a tríplice 
concupiscência: “a concupiscência da carne, a concupis-

cência dos olhos e a soberba da vida” (1Jo 2,16). 
 “A castidade evangélica ajuda-nos a transformar 
na nossa vida interior tudo o que tem a sua fonte na con-
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cupiscência da carne; a pobreza evangélica, o que se 
origina na concupiscência dos olhos; por fim, a obediên-

cia evangélica permite-nos transformar, de modo radical, 
o que no coração humano procede da soberba da vida” 
(João Paulo II, A Consagração Religiosa, 9). 

 Pelos votos, o consagrado compromete-se a 
corresponder à fidelidade divina, permanecendo fiel até 
a morte nesta aliança com Deus. Os três votos são para o 

consagrado uma libertação e qualquer deles ajuda a to-
mar aquela atitude que é própria de um filho de Deus 

que não deseja outra coisa senão fazer aquilo que é do 
seu agrado. Pelo voto de castidade, vive a alegria de en-
tregar a Deus um coração indiviso com “a obrigação da 

continência perfeita no celibato” (CIC 599). Pelo voto de 
pobreza obriga-se a um despojamento total, segundo o 
espírito das bem-aventuranças (cf. Mt 5,3). Pelo voto de 

obediência compromete-se a imitar Cristo obediente até 
a morte e morte de cruz (cf. Fl 12,8). 
 

Pe. Nuno Westwood, 

in iMissio, 7 de março de 2015 

 

 
A Parôquia de Santo Antônio, Patos, Paraíba, na 

tarde do dia 23 de maio de 2015, às 16:30h, na celebra-

ção eucarística da vigília de Pentecostes, vivenciou a 
primeira profissão dos votos do Gabrielino Vicente Net-
to. Celebrada pelo Pe. Aleixandre, foram testemunhas a 

senhora Marieta (Ministra da Eucaristia) e a senhora Ana 
Zélia (Pastoral da Liturgia), Estiveram presentes familia-
res, amigos, e a comunidade paroquial. Momento propí-

cio para divulgação vocacional do Instituto São Gabriel 
Arcanjo, ISGA. Tarde de bênçãos e orações, favoreceu a 
promoção e o conhecimento dos Institutos Paulinos de 

Vida Secular Consagrada. 

 
 

Nascido numa família católica tradicional de cos-

tumes devotos, educado no catolicismo, sempre tive 
tendência para uma vida piedosa desde a infância. Aos 
14 anos ingressei num Grupo de jovens coordenado pe-

las Irmãs Vicentinas. As pessoas percebiam em mim a 
vocação para padre. Tentei ser religioso, mas fiquei pou-

co tempo em duas congregações religiosas: Carmelitas 
descalços e Cistercienses. Deus mostrou que não era esta 

a minha vocação e nem o matrimônio. Pensei numa con-
sagração privada, sozinho. Mas a falta de uma espiritua-
lidade reconhecida pela Igreja, a ausência de uma dire-

ção espiritual e o apoio de irmãos chamados à mesma 
vocação se apresentaram como necessárias. Então des-
cobri os Institutos Seculares.  

Inicialmente fiz algumas visitas ao Instituto Ser-
vitium Christi em Fortaleza que admitia homens, mas só 
tinha mulheres. Quando disseram que eu poderia ser um 

futuro padre sacramentino, percebi que não era este o 
meu lugar. Iniciamos com alguns rapazes o ramo mascu-
lino do Instituto Secular Franciscano Seara cujo fundador 

foi frei capuchinho, e já falecera. Mas também não houve 
estrutura suficiente para manter a obra. Já havia desisti-

do de um Instituto Secular, e quis ser um oblato benedi-
tino. Mas também não deu certo.  
 Já havia ouvido falar do Instituto de Vida Secular 

Consagrada São Gabriel Arcanjo ligado aos paulinos. Na 
época não havia sido instalado no Brasil. Em 2012 des-
cobri que havia Gabrielinos no Brasil e escrevi, mas es-

perando que talvez não fosse respondido. Eu conhecia as 
Irmãs Paulinas desde a adolescência e nunca ia a Forta-
leza sem comprar um livro em suas livrarias.  

 Mas nunca pensai que houvesse uma espirituali-
dade das paulinas ou dos paulinos. Para mim estes eram 
só livrarias e nada mais. Além disto, a figura oficial do Pe. 

Alberione parecia para mim mais a de um empresário do 
que a de um santo.  
 Mas depois de ler a biografia e o pensamento do 

Pe. Alberione descobri a grandeza e a riqueza de sua 
espiritualidade. Identifiquei-me com sua proposta de 

Vida Secular Consagrada e pela graça de Deus hoje, 8 de 
maio de 2015, sou um professo no Instituto São Gabriel 
Arcanjo. Peço a Deus santidade e perseverança. 
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Durante a missa das 18:00h de domingo dia 07∕06/ 
2015 o jovem Paulo Henrique Andrade Araujo, que 

atua em nossa Paróquia, Nossa Senhora Aparecida, fez 
a renovação dos votos de Castidade, Pobreza e Obe-

diência por um ano no Instituto São Gabriel Arcanjo. 
Pe. Afonso, nosso pároco, presidiu a celebração e re-

cebeu em nome da Igreja os votos professados. 
Os “Gabrielinos” são leigos consagrados por voca-

ção de Deus com os votos religiosos de Castidade, 
Pobreza e Obediência. Permanecendo na própria famí-

lia, dedicam-se à santificação pessoal e à evangeliza-
ção. 

O Bem-aventurado Tiago Alberione, fundador do 
Instituto São Gabriel Arcanjo, dizia aos primeiros Ga-
brielinos: “Sereis leigos, sem sinal algum exterior. 

Vivereis em família. Agireis na escola, nos escritórios, 
nas fábricas. E dareis o vosso testemunho a partir do 
interior dessas instituições. Mas sereis consagrados… 

Sereis sal e fermento no mundo contemporâneo… 
Sereis consagrados a Deus e dedicados à missão, no 
mundo e com os meios do mundo, para anunciar Jesus 

Cristo a todas as pessoas. Ele responde a todas as ex-
pectativas do espírito humano. Mais ainda, ele supera 
a todas elas. É Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida”.   

 

Pensamento do Pe. Alberione 

Não desanimar; conservar sempre um otimismo sadio. A histó-
ria é mestra da vida, e nossas experiências passadas servem-
nos de escola para o futuro. Uma batalha perdida, enquanto 
estivermos vivos, haverá tempo para ganhar outra. 
“Tudo contribui para o bem” (Rm 8,28) quando existe boa 
vontade. Daquilo que deu certo daremos glória a Deus; por 
aquilo que não deu certo nos humilharemos e rezaremos para 
recomeçar melhor.  
…A pior das tentações é o desespero: a mais comum, porém, é o 
semi-desespero. 

A fé é a primeira virtude, a segunda, porém, é a esperança. 

 

 

 

FAPCOM – Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação 
 
Trabalhos acadêmicos de alunos da FAPCOM foram pre-

miados no XX EXPOCOM de Pesquisa Experimental 

em Comunicação, nos dias 19 a 21 de junho de 2015, 

em Uberlândia – MG. Entre os premiados está Tiago Melo 

(nosso Noviço). 

 
Curso: Jornalismo 
Categoria: Livro-Reportagem. 

Trabalho premiado: “Entre os mortos” - Narrativa de 

profissionais que trabalham com cadáveres. 

Alunos: Josilene Rocha, Mariane Mansuido, Sueli Melo e 

Tiago Melo. 

Orientador: Prof. Wagner Barge Belmonte. 
 
Curso: Rádio, TV e Internet 
Categoria: RT 04 Ficção, em vídeo-telenovela, séries 

televisivas e afins (seriados). 

Trabalho premiado: “Diário do Medo”. 

Alunos: Bruna Amorim Kushimizo, Carolina Aparecida 

Vargas Hanke e Janderson Aparecido Difanti. 

Orientadora: Profa. Leslye Revely dos Santos Arguello. 

 
Curso: Relações Públicas 
Categoria: Projeto de Assessoria de Comunicação Em-

presarial. 

Trabalho premiado: “Momento Mágico – Transfor-

mando sonhos em festas”. 

Alunos: Camila Aguiar de Alcântara, Jéssica Gugias de 

Oliveira, Luis Miguel Teixeira dos Santos e Mariana Viei-

ra de Andrade. 

Orientadora: Profa. Glaucya Stela Candido Tavares. 

 
Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito  

FAPCOM | Faculdade Paulus  

de Tecnologia e Comunicação — Diretor 
 

 

“A Caridade sem fingimento” 

 
 

 


