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EDITORIAL 	

Para muitos membros dos Institu-
tos de vida secular consagrada (IVSC) não 
passou despercebida a data de 20 de abril. 
Nesta data se comemora na Família Paulina 
do Brasil o nascimento dos quatro Insti-
tutos de vida secular consagrada (20/04/ 
2005): Jesus Sacerdote, Anunciatinas, Ga-
brielinos, Santa Família. Uma única data 
para os quatro institutos significando a 
unidade entre eles, assim como os queria o 
fundador, Pe. Alberione.  

Os inícios foram humildes, imi-
tando o fundador que não era homem de 
barulho; aliás, sempre indicava o exemplo 
do silêncio e da pobreza de Belém. Início 
sem estrutura, única garantia as palavras do 
Mestre: “Não temais. Estou convosco”. 
Um artigo publicado no Cooperador Pauli-
no (janeiro-abril de 2005) assinado por Pe. 
Abramo Parmeggiani, então superior pro-
vincial do Brasil, convidava os leitores a 
conhecer a obra de Pe. Tiago Alberione, 
não só as cinco congregações da Família 
Paulina, mas também os quatro institutos 
agregados à Pia Sociedade de São Paulo.  

Pe. Vittorio Saraceno, ssp, foi 
proposto ao superior geral, Pe. Silvio Sassi, 
que com Notificação de 20 de abril de 
2005, assinada pelo delegado geral, Pe. Juan 
Manuel Galaviz, o nomeava, por seis anos, 
delegado dos quatro IVSC da Província 
Paulina do Brasil. A Notificação, assinada 
pelo delegado geral, Pe. Celso Godilano, foi 
prorrogada por mais seis anos a partir de 30 
de maio de 2011, para o Instituto Nossa 
Senhora da Anunciação e o Instituto São 
Gabriel Arcanjo. (continua na página 7) 
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Edição: 	10 	anos 	de 	 	
Institutos 	no 	Brasil 	

“Os Institutos [Paulinos] exigem almas que estejam abra-

sadas de amor de Deus e que queiram dedicar-se ao apos-

tolado. Dir-me-eis que se exigem mais virtudes então. Viver 

sempre no meio do mundo; passar pelo lamaçal do mundo 

sem sujar-se; obedecer, deixando muita liberdade porque 

cada um/a deve dispor de si; viver uma pobreza que é di-

versa da pobreza da vida religiosa. O Senhor vos deu uma 

grande graça trazendo-vos aqui porque vos propõe uma 

ordem de méritos superior, de um grau de glória superior, 

mas quer que sejais inteiramente seus, se vos tornais mem-

bros deste Instituto” (Bem-aventurado Tiago Alberione). 
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Editor da Revista  Institutos Paulinos: Luciano G. Santos,  isga  ‐ Delegado do  Instituto Nossa Senhora da Anunciação  (anunciatinas@paulinos.org.br) e do  Instituto São Gabriel 
Arcanjo  (gabrielinos@paulinos.org.br):  Pe.  Vittorio  Saraceno,  ssp  ‐  Delegado  do  Instituto  Jesus  Sacerdote  (jesussacerdote@paulinos.org.br)  e  do  Instituto  Santa  Família 
(santafamilia@paulinos.org.br): Pe. Antônio Lúcio, ssp. ‐ Colaboradores: Instituto São Gabriel Arcanjo; Instituto Nossa Senhora da Anunciação; Instituto Santa Família; Instituto Jesus 
Sacerdote ‐ Nossas redes sociais: http://gabrielinospaulinos.blogspot.com.br ‐ http://santafamiliabr.blogspot.com ‐ http://anunciatinas‐brasil.blogspot.com.br ‐ NOSSO CONTATO: 
institutospaulinos@paulinos.org.br ‐ ou pelo endereço: Pe. Vittorio Saraceno ‐ Via Raposo Tavares, km 18,5 ‐ Jardim Arpoador 05576‐200 ‐ São Paulo/SP.  

(Uso manuscrito)  

 

PROVINCIAIS 	PAULINOS 	do 	Brasil 	
nos 	últimos 	10 	anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDORES 	DO 	REINO 	

Pe.	Luiz	Miguel	Duarte,	Superior	Provincial	

 

 

Afora o grupo de doze 
homens escolhidos e chamados 
pelo nome – os apóstolos –, Jesus 
deixou-se acompanhar por outro 
grupo bem maior, os discípulos. O 
evangelho segundo Lucas refere 

que certa vez, Jesus “escolheu outros setenta e dois e os 
enviou à sua frente” (cf. Lc 19,1s) a fim de anunciar a boa 

nova do Reino de Deus. Então eram pessoas que seguiam 
o Mestre, assimilavam sua mensagem e se colocavam em 
condições de realizar, pelo poder de Jesus, as obras que ele 
realizava. Finalmente, entre os seguidores de Jesus havia as 
multidões, que ele enriquecia com seus ensinamentos e 
socorria com suas curas. 

Estas palavras introdutórias tentam dizer que, na 
história do cristianismo, sempre houve pessoas que deseja-
ram estar mais próximas do Mestre, captar sua mensagem, 
e levar aos outros irmãos e irmãs as exigências e a alegria 
do Evangelho. Hoje essa função é exercida por leigos e 
leigas que, cheios de boa vontade, entregam a própria vida 
para tornar Jesus mais conhecido e amado na sociedade 
em que vivem. Por isso não se afastam do mundo para 
formar uma comunidade com características próprias, 
como a vida comunitária, a caixa comum etc. Ao contrário 
permanecem no mundo, trabalham para viver e, discreta-
mente, deixam transparecer que são fiéis seguidores do 
Mestre virgem, casto e pobre. É o caminho que percorrem 
os membros dos Institutos Paulinos: Jesus Sacerdote, São 
Gabriel Arcanjo, Nossa Senhora da Anunciação, Santa 
Família. A Pia Sociedade de São Paulo, congregação dos 
Padres e Irmãos Paulinos, oferece a eles um caminho espi-
ritual: a espiritualidade centrada em Jesus Mestre, Cami-
nho, Verdade e Vida, no espírito do apóstolo Paulo e sob a 
proteção de Maria, Rainha dos Apóstolos. 

Aos membros dos Institutos Paulinos expresso 
votos de que se tornem cada vez mais, à semelhança do 
Mestre Divino, mensageiros da salvação e do amor divino. 
É uma missão nobre e extremamente valiosa atualmente, já 
que muitos se encontram desorientados e, como que às 
apalpadelas, procuram o sentido de viver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. Abramo  Pe. Valdecir

Pe. Valdir  Pe. Luiz Miguel
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Algumas frases e palavras me trazem à mente ele-

mentos que me fazem condensar em meu coração o cha-
mado de Deus a nós Gabrielinos: o desejo de Pe. Alberio-
ne, que nos convida a “santificar-nos para santificar os 
outros”; a refletir sobre os ideais de “comunhão de inten-
ções”, “koinonia  interpessoal”, “koinonia de oração”, e a 
“unidade na diversidade....” . 
 Nestes 10 anos de vida do Instituto São Gabriel 
Arcanjo, que no Brasil iniciou sua caminhada em 20 de 
abril de 2005, damos Graças a Deus Pai, pela disponibili-
dade de Pe. Vittorio Saraceno, ssp e os superiores paulinos 
por acolher a inspiração de Pe. Alberione que “sempre 
atento em perscrutar os sinais dos tempos, isto é, as for-

mas mais geniais de 
chegar às almas" 
(Paulo VI); depois de 
muita oração, aco-
lheu o convite de Pio 
XII e de forma ino-
vadora fundou esses 
“modernos e eficazes 
meios de viver a vida 

consagrada no mundo ”. 
 O primeiro gabrielino brasileiro chama-se Luciano 
Gonçalves dos Santos consagrou-se com os votos tempo-
rários de pobreza, castidade e obediência em 2008. Aco-
lhendo o chamado de Deus, em 11 de novembro de 2013, 
professou de forma perpétua, isto é, definitiva, abraçando 
o estilo de vida secular consagrada  segundo os Estatutos 
agregados à Pia Sociedade de São Paulo, o qual o Instituto 
São Gabriel é parte nesta diversidade.  Luciano é profissi-
onal em educação e atua com jovens “recuperandos” e 
atua em sua Arquidiocese de origem, em Ribeirão das Ne-
ves, Minas Gerais. 

Atualmente contamos com 06 jovens professos: 
02 votos perpétuos, 04 votos temporários, 01 noviço, 03 
postulantes e 08 aspirantes.  Todos em contínua formação 
espiritual e humana, acompanhados pela Pia Sociedade 
Paulina, sob os cuidados de Pe. Vittorio Saraceno. 
 A intuição de Pe. Alberione era de que os Institu-
tos fossem “unidos”, porém, “diversos”, ou seja, contendo 
neles sua “especificidade”; complementares e que se reve-
lassem dialogantes entre eles.  

 Depois dos 4 Institutos religiosos: Filhas de São 
Paulo, Pias Discípulas do Divino Mestre, Irmãs de Jesus 
Bom Pastor (pastorinhas) e Irmãs da Rainha dos Apósto-
los (Apostolinas), a árvore frondosa dá à Igreja universal 
mais quatro Institutos que são  agregados à PIA SOCIE-
DADE DE SÃO PAULO: cujos estatutos foram aprova-
dos pela Igreja no dia 8 de abril de 1960.  

No estilo de vida secular, vivem coerentemente os 
votos de castidade, pobreza e obediência. Não são religio-
sos, pois não vivem comunitariamente, embora, se quises-
sem, poderiam. São missionários em seus ambientes pro-
fissionais e familiares. 

Assim, nos lembra o Documento de Aparecida 
(introdução ) “... todos os seus membros discípulos e mis-
sionários de Cristo, Caminho, Verdade e Vida para que 
nossos povos tenham vida nele”. 

 1. Instituto “Jesus Sacer-
dote” – são sacerdotes dio-
cesanos que desejam viver a 
espiritualidade Paulina, em 
sua Diocese de origem ou na 
qual atuam.  
 2. Instituto “São Gabriel 

Arcanjo” – são homens que disseram sim ao projeto do 
Reino de Deus, através da 
intercessão de Maria, Rainha 
dos Apóstolos e têm como 
protetor São Gabriel Arcan-
jo. São homens que se con-
sagram a Deus pelos votos 
de castidade, pobreza e obe-

diência, e vivem de seu próprio trabalho, ligados à sua 
Igreja local, onde dentro de suas possibilidades particulares 
são também comunicadores modernos e servos da Palavra 
coerentes no testemunho. 

 3. Instituto “Nossa Senho-
ra da Anunciação” – co-
nhecidas como Anunciatinas, 
são leigas que se consagram a 
Deus através dos mesmos 
votos religiosos, portanto, 
vivendo no século. São tes-

temunhas e construtoras do Reino de Deus e comunicado-
ras da Palavra com forte influência e testemunho de vida 

cristã. 
4. Instituto “Santa Família” 
– são casais que vivem a espiri-
tualidade paulina no seio de 
sua família, consagram-se co-
mo sinal visível do amor que 

Os 	Gabrielinos 	festejam 	os 	10 	
anos 	de 	complementariedade 	na 	

unidade 	da 	Família 	Paulina 	
André	Machado,	postulante	ISGA	
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se revela casto, pobre e obediente. Dão aos filhos forma-
ção cristã e atualizam a vivência da família de Nazaré. 
Dentro de suas possibilidades apoiam o apostolado da 
comunicação social e são comunicadores do Amor que se 
faz Palavra e Eucaristia. 

Faz parte desta grande família a União dos Coope-
radores Paulinos, Fundada no dia 31 de junho de 1917, 
agrega sacerdotes e leigos que, iluminados pelo carisma da 
Família Paulina, sentem-se impelidos a colaborar e apoiar 
as instituições paulinas.  “Temos necessidade de coopera-
dores, de pessoas que trabalhem ao nosso lado... São Pau-
lo, na Carta aos Romanos, escrita de Corinto, saúda vinte e 
quatro pessoas que tinham ajudado no apostolado” (Pe. 
Alberione). 
 A Família Paulina é diversa, específica e cada ramo 
desta árvore é complementar, unida e necessária para a 
difusão do Reino de Deus e do projeto de santificar-se 
para santificar os outros.  
 Nós Gabrielinos somos chamados a viver a koi-
nonia (comunhão, companheirismo, fraternidade e ora-
ção), e encontramo-nos no vínculo eucarístico, na devoção 
a Nossa Senhora Mãe e Rainha dos Apóstolos, tendo co-
mo protetor o Arcanjo Gabriel e, sobretudo, na “sequela 
Christi”. 
 
 

BARCO	EM	ALTO	MAR	
Rose	Moreira,	Anunciatina	professa	

 

Olho para trás 
e vejo que a caminhada 
já começou faz um 
bom tempo, mas, ao 
mesmo tempo, parece 
que estou começando a 
cada dia. Porque cada 
dia traz consigo suas 

tribulações, seus obstáculos e, graças a Deus, maravilhosas 
descobertas.  

Como estou muito distante fisicamente das outras 
irmãs, minha caminhada solitária às vezes pesa, fica um 
pouco difícil, mas nem por isso menos bela. Sou feliz por 
pertencer ao Instituto de Vida Secular Consagrada Nossa 
Senhora da Anunciação, agradeço sempre ao Pai por colo-
car na minha vida pessoas sábias e tão carinhosas como o 
Pe. Vittorio, que me ensina a cada reflexão, que Maria vem 
para nos mostrar como servir e como dizer sim no silêncio 
e na oração.  

Como diz a música: "o barco está em alto mar, 
não dá mais para voltar". Nas mãos do Pai eu entreguei o 

leme da minha embarcação e é ele que vai dizer para onde 
e como devo navegar. Não quero voltar, não pretendo 
parar. Seguirei em frente, contando com o apoio das ou-
tras Anunciatinas e olhar vigilante de meus orientadores. 
Busco nas palavras de São Paulo minha maior inspiração: 
"...sabemos que todas as coisas concorrem para o bem 
daqueles que são os eleitos, daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios" 
(Rm 8,28). 
 
 

CHAMASTE‐ME, 	SENHOR, 	 	
AQUI 	ESTOU! 	

Luciano	Benedito	dos	Santos,	Gabrielino	professo	
 

Desde adolescente eu sentia em mim o 
desejo de me consagrar ao Senhor e de 
segui-lo mais de perto. Minha família 
sempre foi muito católica e eu me 
inspirava muito no modo de vida dos 
freis que atendem a paróquia na qual 
participamos. Um frade, frei Maximi-
liano, é “apenas” consagrado, ele não é 

sacerdote. Frei Max, como o chamamos, apesar dos seus 
mais de oitenta anos, sempre visita os paroquianos, sobre-
tudo, os que estão mais doentinhos. Tem um amor muito 
grande a vocação ao qual ele deu o seu sim generoso. Cul-
tiva também um amor imenso pela Sagrada Eucaristia e é 
um homem de profunda oração. E eu queria ser como ele. 
Até entrei para o convento e fiquei alguns anos lá. Porém, 
depois de algum tempo, sentia que queria sim ser um con-
sagrado, mas não queria viver como que “preso” em um 
convento. Então tomei a decisão de voltar para a minha 
casa. 

Alguns anos depois de sair do convento, um frade 
amigo me esclareceu que era possível sim que eu vivesse 
como consagrado no mundo, isto é, um consagrado que 
vive em meio à sociedade, trabalhando, estudando e mo-
rando com a família. E ele me orientou a procurar, no site 
dos Padres e Irmão Paulinos, um instituto que é agregado 
a essa congregação e fundado pelo Bem-Aventurado Pe. 
Tiago Alberione. E assim o fiz, encontrei o site na internet 
e enviei um e-mail ao responsável. Não demorou muito e 
Pe. Vittorio Saraceno me respondeu, e meu coração ardeu 
de alegria diante dessa possibilidade que o Senhor havia 
me concedido. Em meu ser ressoava a palavra do profeta 
Jeremias: “Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir!” 
(Jr 20,7). 

Hoje sou muito feliz por ser um consagrado secu-
lar no Instituto São Gabriel Arcanjo. Mesmo a minha ti-
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midez não tem sido grande obstáculo na missão de viver e 
de anunciar a mensagem do Divino Mestre. Isso porque, 
na verdade, quem age é o Senhor e não eu. Claro que esse 
caminho não é fácil, requer muita disciplina, renuncia, 
oração. Ser cristão no mundo atual não é nada fácil. Mas é 
assim o caminho que conduz para a santidade. Pe. Albe-
rione, diante das incertezas que surgiam enquanto ele fun-
dava as congregações da Família Paulina, sentia que a mão 
do Senhor estava sobre ele, assim também eu diante das 
dificuldades e desafios da vida consagrada não temo, pois 
sei que a mão do Senhor me conduz e assim vou perseve-
rando. 

E você que agora lê esse meu breve testemunho, 
já sentiu arder o seu coração pelo Senhor e também um 
desejo profundo de doar-lhe a sua vida, consagrando-se e 
seguindo mais de perto os passos de Jesus Mestre, Cami-
nho, Verdade e Vida? Irmão, o Senhor lhe chama, reser-
vou uma vocação e uma missão que somente você pode 
viver. O Senhor amorosamente lhe chama, ele não lhe 
obriga: Deus se faz impotente diante da sua liberdade! Mas 
ele espera que esse Amor divino seja correspondido. Meu 
amado irmão, o nosso Instituto lhe espera. Como seguido-
res dos passos de São Paulo Apóstolo, a nossa regra de 
vida é o que o Apóstolo viveu: “Já estou crucificado com 
Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a 
vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por 
mim” (Gl 2,20). Conheça-nos e seja um Gabrielino, trilhe 
conosco esse caminho de santificação “até que Cristo se 
forme em nós” (cf. Gl 4,19). Eu lhe garanto que vale a 
pena. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ENCONTREI 	MINHA 	VOCAÇÃO 	
Paulo 	Henrique, 	professo 	ISGA 	

 
Sempre senti o desejo de me consagrar a Deus, 

mas nunca senti o desejo de me tornar padre, queria, po-
rém, ter uma vida dedicada a busca da vontade de Deus e 
de trabalhar pelo bem do mundo, fazendo alguma coisa 
boa, como fazem as irmãs de diversas congregações. Em 
minha cidade houve uma feira vocacional e nesta descobri 
a vocação do irmão, personagem até então desconhecido. 
Pensei então ter descoberto o meu lugar, era exatamente o 

que eu buscava, vida de consagração + vida apostólica em 
serviço do povo.  

Fiz o primeiro acompanhamento vocacional com 
os Franciscanos Conventuais e depois nos Redentoristas 
onde entrei no seminário de irmãos em Potim-SP (hoje 
desativado). Isso ainda não me completava. Fiz uma expe-
riência nos Filhos da Caridade Canossianos em Araras-SP, 
mas ainda não me sentia completo nesta busca de consa-
gração e vida apostólica. Já havia ouvido falar alguma coisa 
de Institutos Seculares, e resolvi em 2007 procurar na in-
ternet alguma informação mais detalhada sobre o que eram 
e se existiam algum instituto masculino. Fui então direcio-
nado para o site dos Paulinos onde falava dos Institutos 

Paulinos de vida 
secular consagrada 
(IPVSC) e do Ins-
tituto São Gabriel 
Arcanjo (ISGA). 
Comecei então  
minhas correspon-

dências com o Pe. Vittorio, delegado do Instituto, que me 
esclarecia todas as dúvidas. Meio confuso sobre esta nova 
forma de Vida Consagrada, cheguei a desistir e dizer que 
procuraria uma congregação. Pensando bem, porém, no 
mês seguinte pedi para continuar o acompanhamento. 
Quando voltei para Praia Grande-SP em dezembro de 
2008 participei pela primeira vez de um retiro comunitário 
dos IPVSC e aí sim entendi melhor toda a riqueza da Vida 
Secular Consagrada.  

Nestes 8 anos de caminhada vocacional, nos 10 
anos da presença do Instituto no Brasil, pude compreen-
der o que Deus queria para mim e reconhecer o valor des-
sa missão. Hoje como Consagrado no mundo, estou inse-
rido no meio das pessoas e mostrar a elas o rosto de Deus 
dentro de ambientes intocáveis pelos Religiosos. Nossa 
missão é muito mais profunda e ampla do que muitas ve-
zes imaginamos. Posso dizer que estou muito feliz em ser 
Gabrielino e pertencer a Família Paulina.  
 
 

SEPARADOS	PARA	DEUS	
Malu	e	Eduardo	Burin,	Casal	Professo	

 

É com alegria, e louvores a Jesus Mestre, Caminho 
Verdade e Vida, que contabilizamos os primeiros dez anos 
dos Institutos de Vida Secular Consagrada no Brasil. Nas-
cidos do coração arrojado de Pe. Tiago Alberione, Funda-
dor da Família Paulina, os Institutos fazem parte de seu 
projeto corajoso e visionário que vislumbrou agregar aos 
religiosos paulinos, leigos que quisessem se consagrar a 
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Deus para atuarem onde os religiosos não pudessem ir, na 
vida profissional, na família e na sociedade. 

Buscando o espírito de São Paulo, o Apóstolo ar-
dente, e sob o olhar providente da Rainha dos Apóstolos, 
alcançamos nossa primeira década. 

Nossa experiência co-
mo casal, já numa caminha de 
nove anos no ISF, aponta para 
a gratidão e o crescimento 
espiritual. Gratidão a Deus 
pelo chamado, por termos 
sido separados para Deus, 
como aconteceu com Paulo e 
Barnabé narrado no livro dos 
Atos dos Apóstolos (13,2): 
“Enquanto eles estavam ser-

vindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo lhes disse: 
Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de que eles fa-
çam o trabalho para o qual eu os chamei”. 

Assim também nós fomos chamados a um traba-
lho específico, sobrenatural: ser comunicadores do Evan-
gelho na família, no trabalho, na vizinhança, na vida em 
sociedade, e sempre que isso se fizer possível, vivendo a 
vida consagrada em busca da santidade no matrimônio.  

Temos consciência de que não somos melhores 
que ninguém, somos “diferentes”, segundo nosso primeiro 
formador, Pe. Vittorio Saraceno, ssp. Ele sempre insistiu 
na beleza da vida consagrada e na responsabilidade ineren-
te a este chamado. Temos que ser sérios e comprometidos, 
pois o Mestre Divino, Aquele que nos chamou, conta co-
nosco. 

Olhando para trás computamos o estudo e a for-
mação alcançados, a paz e a serenidade da vocação acolhi-
da, a despeito da insuficiência pessoal, e dizemos ao Se-
nhor: muito obrigado! Temos um tesouro em nossas 
mãos, e somos felizes descobrindo a cada dia a magnitude 
e as graças oriundas da vida consagrada. 

Contamos também com nossos formadores, nos-
sos sacerdotes, que nos preparam e nos acompanham 
contínua e ciosamente, de modo que iluminados por sua 
experiência nos fixemos com mais segurança na espiritua-
lidade paulina. A eles também nossa gratidão. 

E, segundo nosso pai, São Paulo: “Esquecendo o 
que fica para trás, lanço-me para o que está à frente” (Fl 
3,13). Se a família é o futuro do mundo, que ela seja santa. 

 
 
 
 
 

SENHOR, 	EIS‐ME 	AQUI	
Daniela	dos	Santos,	Anunciatina	professa	

 

 Desde muito jovem senti o 
chamado de Deus para a vida religio-
sa, no dia de minha primeira comu-
nhão aos 12 anos pude concretizar 
esse chamado de forma mais intensa. 

A Vida Religiosa sempre foi 
o meu grande sonho. A todas as pessoas que me pergunta-
vam o que iria ser quando crescer, dizia que iria ser freira. 
Meu sonho era vestir um hábito, ser uma freira de hábito. 
Aos 19 anos comecei um acompanhamento vocacional 
com as Pequenas Irmãs da Divina Providência onde pude 
aprender e viver a essência da vida religiosa consagrada, 
também pude sentir a presença de verdadeiras irmãs e 
amigas com as quais até hoje vivemos uma verdadeira 
amizade. 

Mas ao longo do acompanhamento vocacional 
junto às irmãs, fui percebendo através da oração que Deus 
me pedia sim a vida consagrada, mas não era vida em co-
munidade que ele queria de mim. 

Sempre pedia: Senhor, eis-me aqui, quero fazer a 
tua vontade, se não me queres como religiosa mande-me 
um sinal. 

Em 2011 apareceu este sinal, um sacerdote vindo 
do Peru, Pe. Antônio Diaz, foi indicado para celebrar as 
missas para as irmãs onde eu fazia acompanhamento voca-
cional no período em que elas estavam sem sacerdote. 

Foi então nascendo uma grande amizade e Pe. An-
tônio Diaz me orientou, vendo também que a minha voca-
ção não era a vida comunitária, ele, sendo membro do 
Instituto Jesus Sacerdote, falou-me do Instituto Paulino de 
Vida Secular Consagrada Nossa Senhora da Anunciação. 
Pedi então que ele me trouxesse um panfleto para que eu 
pudesse obter mais informações. Depois de obter as in-
formações entrei em contato com o delegado do instituto 
sendo muito bem acolhida no Instituto Nossa Senhora da 
Anunciação, em fevereiro de 2012. Comecei então a cami-
nhada no Instituto no qual sou professa de votos temporá-
rios e me sinto muito feliz e realizada. 

Agradeço ao Bom Deus pelas maravilhas realiza-
das em minha caminhada vocacional. 

 

“NÃO 	TEMAS, 	EU 	ESTOU 	
CONTIGO” 	(Is 	41,10 	). 	

Doralice,	professa	ISNA	
 
Nasci em São Paulo no dia sete de outubro. Meus 

pais deram-me o nome de Doralice Moreira da Silva. Nasci 
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em uma família católica dedicada a Igreja. Com ela aprendi 
amar a Deus, a Igreja e ao próximo. Desde pequena parti-
cipava das missas com meus pais e gostava de ouvir a pa-
lavra de Deus que meu pai contava todos os dias antes de 
dormir em forma de historias e contava também sobre a 
vida dos santos.  

Fui crescendo neste ambiente, com isto gostava de 
participar do terço em família. Gostava também desde 
pequena visitar e ajudar as famílias com necessidade. E na 
adolescência entrei para a Pia União das Filhas de Maria. 

O tempo foi passando e outros compromissos 
com a Igreja foram surgindo. Entrei para a Sociedade de 
São Vicente de Paulo, fui catequista e nesta época muitas 
pessoas me incentivavam para eu entrar no convento, ser 
freira. Confesso que esta ideia sempre trazia uma resistên-
cia. O medo me acompanhava e eu dizia que não. 

Tinha na verdade outros planos, eu não conseguia 
me ver como freira. Afirmava sempre que este caminho 
não era para mim. 

O tempo foi passando e eu exercia os 
meus compromissos sempre com muita alegria. 
O amor a Igreja sempre foi maior que meus 
desejos. Ainda jovem renunciei um namoro, 
porque o individuo era de outra religião e eu 
não aceitava a ideia de ficar longe da Igreja 
Católica. 

Sempre trabalhei para ajudar meus pais, 
e gostava muito de estudar, embora houvesse a 
dificuldade para custear uma faculdade; mesmo 
assim não perdi a esperança. Na época queria 
ser professora para ajudar as crianças com difi-
culdade escolar. O sonho de ser professora não se realizou, 
por que fui trabalhar no fórum, mas aproveitei da oportu-
nidade que Deus me ofereceu e fiz Pedagogia. 

Por muitas vezes havia um desejo muito grande de 
ir além, de lançar as redes para as águas mais profundas: 
desejo da vida consagrada permanecendo em casa. Tinha 
medo de tudo: deixar a família, ficar longe de tudo e de 
todos e, acima de tudo, o medo do testemunho. Uma vida 
consagrada é de muita responsabilidade. 

Nunca tive um acompanhamento vocacional. Cer-
to dia o padre da minha paróquia organizou um retiro 
vocacional de um fim de semana. Participei. Neste retiro 
tudo aconteceu. Senti-me profundamente tocada com o 
texto de Isaias 41. Ao refletir, muitas coisas foram passan-
do por mim. Sonhava com a vida religiosa, com freiras e 
padres, igrejas, capelas etc... Neste retiro chorei muito, e 
decidi fazer experiências com as irmãs da Fraternidade das 
Servidoras da Palavra de Deus. Nesta caminhada a incerte-

za continuava a tomar conta de mim. Não me sentia feliz. 
Então rezava muito pedindo a Deus um caminho. 

Fiquei dois anos lá. Um dia em São Paulo, em um 
curso, encontrei uma freira franciscana. Conversei muito, 
dizia-lhe que não me sentia feliz com a caminhada, pensa-
va nos meus pais que precisavam de mim, eles eram já 
idosos e requeriam cuidados. 

A irmã então me indicou os institutos para leigos 
consagrados. Era um caminho para eu seguir na minha 
vocação. Rezei muito para esta decisão, e senti que o meu 
chamado era para me consagrar como leiga, atuar na paró-
quia e continuar cuidando de meus pais. Decidi então viver 
esta vocação. Comecei a procurar, pela Internet e por indi-
cação de outras pessoas. Comecei um dialogo com Pe. 
Vitório, em 2006. Fiquei encantada com a espiritualidade 
paulina. Comecei a participar dos retiros mensais, e sentia 
que cada vez mais a alegria tomava conta de mim, sentia 
paz interior.  

No mesmo ano entrei como postu-
lante no dia 20 de agosto, e no ano seguinte 
dia 11 de fevereiro, eu entrei para o novicia-
do. Quanta alegria! Não senti dificuldade no 
período de formação. Tinha o apoio de meus 
pais que se alegraram com minha decisão. 
Esta etapa foi de discernimento e conheci-
mento mais profundo da espiritualidade Pau-
lina. No ano de 2009, na Cidade Paulina, eu 
professei os votos temporários na presença 
de minha família, dos fiéis da minha comuni-
dade, de alguns padres paulinos e da Família 
Paulina. Senti naquele momento ao dizer sim 

a Deus, confiança plena na sua providência e não ter me-
do. 

Minha vida mudou, não sentia mais a angustia que 
tomava conta do meu ser e que não me deixava tranquila. 
Conhecer Jesus Caminho, Verdade e Vida, conhecer a 
fundação da Família Paulina, a vida e os pensamentos de 
nosso fundador Pe. Alberione, tudo isto me ajudou e me 
fortaleceu na minha caminhada e hoje na minha vida de 
consagrada. 

No dia 16 de fevereiro de 2014, professei os votos 
perpétuos. Na minha cidade, na Capela Nossa Senhora da 
Escada. Agradeço a Deus pela minha vocação, pelo cami-
nho que percorri para o discernimento, pelas pessoas que 
me ajudaram e principalmente pela Família Paulina que me 
acolheu e me ajudou a lançar as redes para as águas mais 
profundas.  

Como me sinto hoje? É claro que com a perda de 
meus pais, encontrei dificuldades. Aí sim vieram as noites 
escuras, mas com o passar dos dias, mesmo morando so-



7 
 

zinha sinto a presença de Deus, que me fortalece. Vivo 
momento de paz.  

Continuo ajudando na minha paróquia, e em ou-
tras também. O contato com as pessoas aumenta em mim 
cada vez mais; aumenta o amor a Deus e ao próximo. 

 

10	anos	
INSTITUTOS	DE	VIDA	SECULAR		

CONSAGRADA	NO	BRASIL	

Pe.	Vittorio	Saraceno	

(Continuação do Editorial) 
 

Material		
 

Antes ainda dos 20 de abril o delegado havia co-
meçado a preparar o material próprio dos institutos: tradu-
ção e impressão dos quatro Estatutos; publicação de cinco 
opúsculos sobre o assunto; publicação de material voca-
cional: folders, orações, calendários... Os dois opúsculos 
referentes ao Instituto Jesus Sacerdote foram enviados, 
com carta, a mais de 400 bispos e cardeais do Brasil. Al-
guns poucos (uns 10 bispos) responderam elogiando a 
iniciativa.  

Os meios para propagar os IVSC foram algumas 
nossas revistas: Vida Pastoral (a revista, a cada dois núme-
ros, dispunha de meia página, dirigida aos padres diocesa-
nos). O Cooperador Paulino (3 números por ano) apresen-
tava as características de cada instituto. Liturgia Diária e O 
Domingo foram sempre resistentes a qualquer anúncio da 
existência dos IPVSC. 
 

Primeiras		
informações	
 

Começaram a chegar cartas de todo o Brasil pe-
dindo informações. Iniciava o diálogo por cartas ou por e-
mail. Basicamente, no primeiro contato se davam três 
informações: 1) Breve história dos institutos de vida secu-
lar consagrada, 2) Os Institutos Paulinos, 3) O Estatuto. 

No segundo contato se apresentavam os com-
promissos dos membros dos IVSC. Nos contatos sucessi-
vos se apresentavam alguns capítulos do Estatuto, e se 
respondia a eventuais dúvidas. Muito precioso continua 
sendo o parecer do pároco. Infelizmente há poucas res-
postas, aliás, alguns temem que os Institutos Paulinos este-
jam levando embora vocações para o seminário, quando é 

o contrário: estão formando gente para melhor auxiliar na 
paróquia. Alguns entraram no seminário diocesano. 

Depois destas primeiras informações inicia o 
acompanhamento conforme o Estatuto: Espiritualidade 
paulina (Viver e dar ao mundo Jesus Cristo Caminho, Ver-
dade e Vida) e carisma paulino; Retiro mensal comunitário 
ou individual; Estudo da Catequese Paulina; Estudo de um 
documento da Igreja; Relatório mensal (é o acompanha-
mento personalizado) e, no noviciado, o estudo do Estatu-
to. Todos os vocacionados recebem o texto do retiro men-
sal: os que participam em São Paulo e os que moram fora 
de São Paulo. Existe como feed back que alimenta o diálo-
go. Muitíssimo ajudaram e ajudam as meditações que Pe. 
Alberione dirigia às Anunciatinas da primeira época. 

 

Etapas	
 

As etapas propostas pelo Estatuto são: Aspiranta-
do (tempo necessário para o mútuo conhecimento: institu-
to-aspirante). Postulantado (pelo menos seis meses). Novi-
ciado (dois anos). Profissão dos Conselhos evangélicos de 
castidade, pobreza e obediência, temporária por três anos, 

renovados a ca- 
da ano, e biênio 
antes da Profis-
são Perpétua. 

O Esta-
tuto apresenta, 
entre as condi-

ções para ser membro, a idade 
entre 18 e 35 anos. Tivemos pe-
didos de vocacionados além dos 
35 anos, neste caso se pede dis-
pensa do superior geral. 

Hoje podemos agradecer 
ao Mestre Divino pelo pequeno 
rebanho dos Institutos Paulinos. 
Preocupação constante não foi a 
quantidade, mas a qualidade. Es-
tamos formando membros que, num próximo futuro, 
conduzirão outros membros, conforme as palavras do 
Fundador: “Crescei firmes como carvalhos”. O Bem-
aventurado Tiago Alberione dizia aos primeiros Gabrieli-
nos: “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 insti-
tuições. 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 
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a todas as expectativas do espírito humano. Mais ainda, ele 
supera todas elas. É Jesus Cristo, Caminho, Verdade e 
Vida”. É necessário gostar do que se faz. Conscientes da 
importância da formação, não faltaram encontros periódi-
cos.  
 

Encontros	dos	Gabrielinos	
 

1º Encontro se realizou na Cidade Paulina (São 
Paulo) no dia 28/01/2012. O dia todo foi dedicado à espi-

ritualidade paulina, 
com tema: “Não 
temais, estou con-
vosco”. Participa-
ram alguns Gabrie-
linos e alguns Pres-
bíteros do IJS. 
 

2º Encontro foi em Olinda/PE, de 9 a 11 de 
agosto de 2013, com os seguintes temas: “A natureza e a 
espiritualidade dos Gabrielinos; A secularidade consagrada: 
experiências, desafios e esperanças; A missão e o apostola-
do dos Gabrielinos: Deus nos chama e a humanidade nos 
espera”. Participaram seis Gabrielinos.  
 

3º Encontro foi na Cidade Paulina (São Paulo), de 
9 a 12 de janeiro de 2014, ano do centenário de fundação 
da Família Paulina. Temas desenvolvidos: “Até que Cristo 
se forme em nós; vida espiritual; os conselhos evangéli-
cos”. Participaram seis Gabrielinos. 
 

4º Encontro foi na Cidade Paulina (São Paulo), de 
09 a 11 de janeiro de 2015. O tema foi “O Apostolado da 
Edição”. Participaram do encontro seis Gabrielinos. 
 

5º Encontro acontecerá em Belém do Pará, de 15 
a 17 de janeiro de 2016. Tema: “Abundantes Divitiae, 
conforme o livro de Pe. Alberione. 

Desde o início outros encontros aconteceram 
apresentando os Institutos Paulinos: Comunidade Divino 
Mestre do Jardim Boa Vista (São Paulo), Paróquia Santa 
Generosa (São Paulo), Paróquia Santo Inácio de Loiola 
(São Paulo), Seminário Paulino de Caxias do Sul/RS, e 
Monte Sião/MG. 
 

Revistas	dos	Gabrielinos	
 

A necessidade de apresentar a riqueza espiritual 
dos IPVSC levou ao desejo de publicar, em formato digi-

tal, uma revista. Tivemos três títulos da revista dos Gabrie-
linos: Nossa página (uma página a quatro cores), mensal. 
Iniciou sua publicação em 18 de abril de 2012. Saíram 20 
números, cedendo o lugar a Gabrielinos do Brasil (quatro 
páginas), mensal, do número 21 ao número 28. Atualmen-
te está sendo publicada a revista com o título: Institutos 
Paulinos do Brasil, Vida Secular Consagrada. Iniciou sua publi-
cação em fevereiro de 2014. É bimestral, com 8 ou mais 
páginas. Já foram publicados 10  números, tendo como 
redator o Gabrielino Luciano Gonçalves, professo perpé-
tuo. 
 

1º	Encontro	Internacional		
dos	Delegados	dos	IVSC	
 

De 12 a 18 de setem-
bro de 2009, em Aríccia (Ro-
(Roma), houve o 1º Encontro 
Internacional dos delegados 
dos IVSC. Participaram 25 
delegados de vários países. 
Pe. Vittorio participou repre-
sentando os quatro institutos do Brasil. Foram sete dias de 
intenso trabalho com temas de riquíssimo conteúdo, entre 
outros: “O pensamento do Fundador sobre os Institutos 
Paulinos, A missão da mulher consagrada no mundo, Os 
leigos na Igreja e na Família Paulina, Os Institutos Pauli-
nos de vida secular consagrada e seu lugar na Igreja e no 
mundo, Os Institutos Paulinos no orgânico da Família 
Paulina, sua participação para uma única missão com fins 
convergentes”. 

A pedido de Pe. Vittorio, em 2009 o IJS e o ISF 
foram confiados a outro delegado. Até hoje os dois institu-
tos contaram com quatro delegados. Com o atual delegado 
os quatro institutos sofreram certa divisão: os membros 
não mais podiam participar dos retiros espirituais junta-
mente com os outros dois institutos.  
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Profissões	
 

As primeiras profissões aconteceram em 2008 de-
pois de uma caminhada conforme o Estatuto. Aqui vai o 
nome de alguns membros que fizeram uma caminhada 
serena e séria. Luciano Gonçalves dos Santos, de Ribeirão 
das Neves/MG, é o primeiro Gabrielino a professar, no 
dia 16/11/2008, os votos de castidade, pobreza e obediên-
cia. Cinco anos depois, ele foi também o primeiro a pro-
fessar os votos perpétuos em 10 de novembro de 2013.  

Doralice Moreira da Silva, de Gaurarema/SP e 
Melisa Aparecida Amorin da Silva, de São Paulo, foram as 
primeiras Anunciati-
nas a professar os 
votos, em 15 de 
fevereiro de 2009, na 
Cidade Paulina/SP. 
Feliz coincidência 
com o Ano Paulino. 
Cinco anos depois 
elas professaram os votos perpétuos. Cinco das Anunciati-
nas de direito diocese de Santo Amaro pediram reintegrar-
se ao Instituto Nossa 
Senhora da Anuncia-
ção, agregado à Pia 
Sociedade de São 
Paulo e de aprovação 
pontifícia.  

No Instituto 
Jesus Sacerdote os 
primeiros presbíteros 
a professar os votos foram Pe. Adilson Tadeu Ferreira 
(Belo Jardim/PE), em 
11/03/2010. Pe. Alberto Dio-
nísio Santos (da Bahia) profes-
sou na paróquia Santo Inácio 
em 31/01/2010. Pe. Luiz Be-
nevaldo (PE) dá o seguinte 
testemunho: “Eu sei em quem 
acreditei (2Tm 1,12). No dia 4 
de abril de 2010, Domingo da 
Ressurreição do Senhor e Aniversário de nascimento do 
Bem-aventurado Pe. Tiago Alberione, às 19 horas, na Pa-
róquia de São Félix de Cantalice na cidade de Buique/PE, 
eu Pe. Luiz Benevaldo dos Santos fiz minha profissão dos 
votos simples diante de Deus e de toda a Comunidade, 
presidindo a Eucaristia o Reverendíssimo Sr. Pe. Erivánio 
Moraes de Macedo que com muito carinho aceitou o meu 
convite”. No final deste ano estes presbíteros emitirão os 

votos perpétuos. Ilustre membro do IJS, não o esqueça-
mos, é D. Angélico Bernardino Sândalo.  

No Instituto Santa Família, o primeiro casal a pro-
fessar os votos de castidade, pobreza e obediência conju-
gais foram Maria Lúcia Lima Barbosa Burin e Eduardo 
Mélega Burin, de São Paulo. A cerimônia se realizou no dia 
11 de dezembro de 2010, na capela do Seminário Paulino. 
A capela ficou superlotada, pois se tratava do primeiro 
“casal” do instituto, e a Família Paulina não queria perder 
esta ocasião.  

 

Estados	de	origem	
 

As vocações aos Institutos Paulinos vêm de todo 
o Brasil e são de todas as idades. Alguns pesquisaram na 
Internet, outros descobriram o instituto por alguma publi-
cidade, outros ainda depois de conhecer a Família Paulina. 
Muita gente nos procurou pedindo informações. “Muitos 
são os chamados e poucos os eleitos” é a palavra do Mes-
tre Divino. Alguém disse que, no lugar do atual delegado, 
teria enchido os institutos de vocações. Queira Deus que 
isto aconteça. Não será, porém, por nossa capacidade, mas 
pela graça de Deus. “É Deus que dá a vocação; é Deus que 
escolhe; é Deus, enfim, que nos dá a vida, que a alimenta, a 
defende, a vivifica, a glorifica”.  

 
Capítulo	Geral	da	Sociedade		
de	São	Paulo	
 

O Capítulo Geral de 25 de janeiro a 15 de feverei-
ro de 2015, em Roma, retomou o assunto dos IVSC agre-
gados à Pia Sociedade de São Paulo. Aí foi estabelecido 
que “O superior geral providencie a atualização dos Esta-
tutos dos IPVSC. Os superiores circunscricionais promo-
vam o conhecimento, o desenvolvimento e a valorização 
dos IPVSC e da Associação Cooperadores Paulinos. Os 
superiores circunscricionais organizem um encontro anual 
com os delegados dos IPVSC e o delegado nacional da 
Sociedade de São Paulo para a Associação dos Cooperado-
res Paulinos”. 

 O Capítulo Provincial de 19 a 22 de maio de 2015 
estabeleceu que “o superior provincial promova o conhe-
cimento, o desenvolvimento e a valorização dos Institutos 
Paulinos de vida secular consagrada”.  

 Acreditamos firmemente que isto aconteça. 
 



10 
 

Caminhada	não	fácil	
 

A caminhada nestes dez anos não foi fácil. As ale-
grias, porém, da perseverança dos membros certamente 
foram maiores que as tristezas do abandono. Deus sabe se 
faltou sincero discernimento ou capricho. Não nos cabe 
julgar. Certamente não faltou a contínua presença do Fun-
dador. Nos momentos difíceis o delegado se dirigia ao 
Primeiro Mestre, com quem vivera uns 25 anos, e lhe dizia: 
“Os institutos não são meus, são seus, então me ajude”. 
Não faltaram algumas crises entre os vocacionados. Al-
guém desanimado lhe manifestava o desejo de desistir. O 
delegado respondia: “Quando voltar de Roma falaremos 
disso”. Em Roma Pe. Vittorio gostava ficar rezando na 
subcripta do Santuário-Basílica da Rainha dos Apóstolos. 
Aqui, diante do túmulo do Fundador, conversava com o 
Primeiro Mestre e lhe dizia: “Há fulano de tal que quer 
deixar o instituto... Dá-lhe um jeitinho”. Voltando de Ro-
ma e encontrando-se com “fulano de tal” ouvia dizer: 
“Vou continuar”. E continuou fielmente. São os milagres 
do nosso Fundador. 
 Consola-nos a mensagem deixada pelo nosso 
Fundador: “Quando Deus dá uma vocação, uma missão a 
uma alma, ele lhe dá também todas as graças, os auxílios 
necessários para desempenhar aquela determinada missão. 
Ele não falha. Nós podemos falhar com nossa inconstân-
cia e fraqueza na fé, mas Deus não” (Bem-aventurado 
Tiago Alberione). 
 
 

FOTOS	E	
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