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m dia, um fabricante que 
tinha muito jeito para fazer 
fosse o que fosse, e gosta-
va sempre muito do que 

fazia, teve uma espetacular ideia. 
Lembrou-se de fazer um espelho 
com pernas, braços e cabeça. Assim, 
onde quer que estivessem os espe-
lhos, o fabricante podia ver o seu 
rosto. O rosto, para além de ser mui-
to bonito, também tem um brilho 
muito suave. 
O fabricante ficou muito contente. A 
luz do seu rosto refletia-se e tudo 
ficava envolto numa mesma luz.  
Os espelhos eram muito curiosos, 
começaram a espalhar-se por todos 
os lados e meterem o nariz em tudo. 
O fabricante dos espelhos, que já 
estava à espera disso, avisou os para 
que não se sujassem. 
No princípio, ainda o escutaram, 
mas depois a curiosidade era tanta, 
que começaram a ver a sua própria 
cara refletida, e ficaram vaidosos. Já 
não olhavam bem por onde anda-
vam, e começaram a sujar-se. Às 
vezes, ficavam tanto tempo a olha-
rem para a sua cara, que não deixa-
vam espaço para o rosto do fabri-
cante se refletir neles. Os espelhos 
começaram a deixar de ficar trans-
parentes e a luz que refletiam era 
cada vez menos. Achavam-se os 
melhores, os maiores, os mais largos, 
mais pesados, e discutiam muito. Às 
vezes, zangavam-se tanto que se 
partiam, e pior do que isso, era que 
partiam muitos outros espelhos 
também. 
O fabricante dos espelhos, vendo 
que eles não conseguiam ficar lim-

pos sozinhos, teve outra brilhante 
ideia. Ele mesmo, ia-se disfarçar de 
espelho e ia ensiná-los. E assim fez. 
Sem que ninguém percebesse, fez-se 
pequenino e cresceu no meio deles. 
Era um espelho totalmente diferen-
te. O pó e a sujeira nunca se agarra-
vam a ele, porque a luz saía lá de 
dentro. As suas mãos, eram feitas de 
um pano próprio para limpar espe-
lhos, e começou a ensinar a todos os 
que o queriam ouvir, como é que se 
limpavam e não se deixava sujar os 
espelhos. Para dar o exemplo, an-
dou a limpar e a consertar muitos 
espelhos. Para o ajudar, o fabricante 
espelhado, deu a alguns, panos de 
especiais só para limpar os outros 
espelhos. 
Mas, alguns espelhos que já se ti-
nham habituado a toda a sujeira e 
sentiam-se bem, começaram a ficar 
aflitos, porque se lhes tirassem a 
imundície eles iam-se sentir despi-
dos. Por isso, juntaram-se e resolve-
ram partir o fabricante espelhado. 
Passou-se algum tempo, e acabaram 
por partir o espelho do fabricante. 
Mas o fabricante não se partiu, ficou 
de pé, e ainda hoje anda no meio 
dos espelhos para ver o seu rosto e a 
sua luz continua a brilhar sem parar. 
Tu também és espelho! 
Como é que Deus vê o Seu rosto em 
ti? 
Quais manchas queres que o pano 
de Deus limpe em ti, para que assim 
a luz do Senhor possa se espalhar ao 
teu redor? 
Que você possa ter uma excelente 
leitura. 

Nathanael Amparo, ISGA 
Noviço 

EDITORIAL 

U
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ão tenhais medo! Abri, me-
lhor, escancarai as portas a 
Cristo! Ao seu poder salvífico! 
Abri os confins dos Estados, 

os sistemas económicos como também 
os políticos, os vastos campos da cultu-
ra, da civilização e do desenvolvimen-
to. Não tenhais medo! ”  

Estas palavras fazem parte da pri-
meira celebração pública do papa 
João Paulo II, no dia 22 de outubro de 
1978, seis dias depois de ter sido eleito 
papa. Quem as ouviu na altura e 
acompanhou todo o percurso de vida 
do grande homem de Deus que ele foi 
não pode não se emocionar e dar 
graças a Deus pelo bom pastor que 
nos concedeu. Passaram doze anos da 
sua partida para a casa do Pai, ainda 
ecoam nos nossos ouvidos e nos nos-
sos corações as suas palavras cheias de 
energia e de fé. Eis que a Igreja nos 
apresentou dia 27 de março de 2014, 
João Paulo II como modelo de fé e 
como intercessor: São João Paulo II!  

Precisamos, agora como nunca, de 
responder ao seu pedido feito com 
humildade e confiança, como ele pró-
prio disse. “Não tenhais medo! ”  

Num tempo em que nos preocu-
pam as incertezas em relação ao futu-
ro, provocada pelos problemas do 
Mundo, pelos movimentos sociais ex-
tremistas, pela secularização feroz, pela 
indiferença apática, pela negação dos 
valores, pela crise… tem de voltar a 
ressoar o “não tenhais medo”!  

Tem de voltar a ressoar um “não 
tenhais medo” que nos leve verdadei-
ramente a confiar em Deus e a buscar, 
com sabedoria e diligência, as soluções 
para os males que enfermam a nossa 
vida pessoal, familiar, comunitária, 
eclesial, social e humana!   

Não tenhais medo! 

Não tenhais medo! 

N 
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Etapas da Formação 
Igreja do Concílio Vatica-
no II, numa “renovada 
efusão do Espírito de Pen-
tecostes, amadureceu 

uma consciência mais viva da sua 
natureza missionária e ouviu de 
novo a voz do seu Senhor que a 
envia ao mundo como sacramento 
universal de salvação... Ide vós tam-
bém. A chamada não diz respeito 
apenas aos Pastores, aos sacerdo-
tes, aos religiosos e religiosas, mas 
estende-se aos fiéis leigos: também 
os fiéis leigos são pessoalmente 
chamados pelo Senhor, de quem 
recebem uma missão para a Igreja e 
para o mundo, a trabalhar na sua 
vinha... 

A vida consagrada na Igreja é 
portadora de respostas às necessi-
dades de um determinado contexto 
histórico, social e cultural, através 
das moções do Espírito Santo, sina-
lizando caminhos para Deus que 
iluminam a comunidade humana e 

apontam para a dimensão escato-
lógica e a construção do Reino de 
Deus. 

Em sua origem da palavra “for-
mar” significa dar uma forma, es-
culpir algo segundo um modelo 
preestabelecido. Os objetos copia-
dos de um modelo são iguais uns 
aos outros. Tratando-se de pessoas, 
as coisas são diferentes. Não fazer-
mos clones. Cada pessoa é única 
em seu patrimônio genético, em 
sua história, única aos olhos de 
Deus. Formar uma pessoa, no caso 
um Gabrielino, é, antes de tudo 
acompanhá-la em seu crescimento 
humano, espiritual e paulino. Será 
fundamental que se respeite seu 
ritmo próprio. Não pode forçar uma 
planta a crescer da noite para o dia. 
Será preciso dar tempo ao tempo. 
Na formação se transmitem conhe-
cimentos. A formação, no entanto, 
passa pela vida, atinge a vida e é 
vida. Requer a partilha de experiên-
cias. Uma séria e sólida iniciação à 
oração faz parte da formação. A 
pessoa precisa “domiciliar” o que 
aprendeu pelo conhecimento e 
experimentou na partilha através 

ESTATUTO 

A 
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da oração. Assim, ensino, partilha e 
oração são os elementos funda-
mentais da formação. Vale lembrar 
que a formação inicial tem como 
primeiro escopo o discernimento da 
vocação. Disto cuidarão os for-
madores. 

Na oração encontramos a soli-
dez e a fidelidade para nossa voca-
ção. A significação e importância da 
oração são grandes contribuições 
que podemos dar ao mundo secu-
larizado, mostrando que é possível 
ser contemplativo no meio do 
mundo, rezando a partir das situa-
ções vividas, iluminando-se pela 
Palavra de Deus e aprendendo a 
escutá-lo no tumulto das cidades. 
No diálogo da oração, as dificulda-
des são iluminadas pela fé no en-
contro mais pessoal com Deus, 
dando sentido à própria existência. 
Essa pedagogia da oração leva a 
transcender as vicissitudes diárias 
pelo olhar da esperança cristã e a 
ver o mundo, não pelo desencanto 

do niilismo, mas pelo louvor ao Cri-
ador e pela construção do Reino. O 
mundo é o seu convento, onde 
vivem as mesmas vicissitudes dos 
demais homens.   

As etapas da formação são divi-
didas em quatro importantes partes. 
A primeira parte o candidato aspira, 
conhece, faz o primeiro contato 
com o Instituto. Quanto tempo du-
ra? O suficiente para que o jovem 
descubra o que é o Instituto Secu-
lar, o que é a consagração com os 
votos permanecendo no mundo. 
Mantém um contato com o Institu-
to, com o Delegado Provincial, essa 
parte é chamada de Aspirantado. 

A segunda parte, depende ne-
cessariamente da primeira parte, é 
uma continuação da oração, do 
estudo sobre o Instituto e também 
sobre a Igreja. Tem uma duração 
de, pelo menos, seis meses. Essa 
parte é chamada de Postulantado.  
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A terceira parte da formação é o 
Noviciado que tem a duração de 2 
anos. Estudo do Estatuto, da Cate-
quese Paulina, de um documento 
da Igreja, e o Relatório e retiro men-
sal. Essas são, digamos, as ferramen-
tas externas para a caminhada. Cla-
ro que não pode faltar a adesão 
interior, a vivência do carisma, o 
estilo de vida próprio do Instituto.  

A quarta parte da formação não 
tem um prazo para terminar, termi-

nado o noviciado, se o candidato 
for aprovado, emite a Profissão dos 
Conselhos Evangélicos, com os vo-
tos de castidade, pobreza e obedi-
ência. Os primeiros três anos os 
votos são renovados a cada ano. 
Depois se renovam por dois anos, e, 
se admitida, faz a Profissão perpé-
tua, isto é, para sempre. 

A consagração pela Profissão 
dos Conselhos Evangélicos, como 
seguimento a Jesus Cristo, é voca-
ção especial na radicalidade batis-
mal e não entra em contradição 
com a secularidade. Jesus Cristo, o 
Consagrado do Pai, ao assumir a 
condição de homem, passou à his-
tória humana, portanto caminhou 
in saeculum: é nele e por ele que 
toda consagração a Deus ganha 
sentido. 

Os conselhos evangélicos da 
castidade, pobreza e obediência 
não são preceitos, mas dons, caris-
mas. Assim a consagração pela pro-
fissão dos conselhos evangélicos 
constitui uma ação eclesial, um 
modo de ser Igreja, que Deus con-
cede à pessoa para edificação e 
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santidade da própria Igreja. Tem 
fundamentação cristocêntrica, co-
mo seguimento de Jesus Cristo na 
sua condição histórica e humana, 
para um serviço na Igreja e no 
mundo, pelas exigências do Reino 

de Deus. Os conselhos evangélicos 
devem ser entendidos, não como 
aspectos da vida de Jesus Cristo, 
mas na dimensão constitutiva des-
de a encarnação, quando o Verbo 
se fez homem e habitou entre nós 
(Jo 1,14) até o Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito (Lc 23,46), 
pois em toda a vida de Jesus Cristo 
estão presentes: a obediência ao 
Pai, a pobreza como processo de 
Kenosis e a nova relação de amor, 
como proposta do amor Trinitário à 
humanidade, que ganha ápice pela 
sua morte e ressurreição. O Concílio 
Vaticano II ressalta a profissão dos 
conselhos evangélicos, fundamen-
tação teológica, pois, anteriormen-
te, sobressaía a emissão dos votos 

no seu aspecto jurídico que delimi-
tava a matéria desses conselhos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO VOCACIONAL GABRIELINA  

Ó Jesus Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida, nós vos louvamos porque Vós 
nos chamastes para vos seguir mais 
de perto no meio do mundo como 
Consagrados Seculares no Instituto 
São Gabriel Arcanjo. Concedei-nos 
fidelidade, perseverança e santidade 
na caminhada. Que jamais percamos 
a oportunidade de fazer o bem; com 
São Paulo possamos dizer: eu vivo, 
mas não eu, é Cristo que vive em mim! 
E na alegria de viver tão bela vocação 
nós vos suplicamos: por intercessão de 
Maria Rainha dos Apóstolos, e do 
Bem-aventurado Tiago Alberione, 
suscitai numerosas vocações para o 
nosso Instituto. Homens generosos e 
corajosos para que, imitando ao Ar-
canjo São Gabriel, anunciem a vossa 
Encarnação para toda a humanidade.  

Amém. 
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MILAGRES ATRIBUIDOS A NOSSA SENHORA APARECIDA 
ossa Senhora Aparecida foi 
protagonista de diversos 
milagres. No ano de 1748, 

um padre chamado Francisco vivia 
onde hoje localiza-se o município 
de Aparecida. Lá ele escreveu uma 
pequena história onde contava os 
muitos milagres realizados por 
Nossa Senhora Aparecida. Nestas 
histórias são contados os sofrimen-
tos e glórias dos peregrinos, estes 
que caminhavam quilômetros para 
poderem ver a Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida e receber as 
suas graças. Veremos agora os 
principais milagres atribuídos a 
Nossa Senhora Aparecida. 
 

Milagre das Velas 
Estando a noite serena, repenti-

namente as duas velas que ilumi-
navam a Santa se apagaram. Hou-
ve espanto entre os devotos, e Sil-
vana da Rocha, querendo acendê-
las novamente, nem tentou, pois 
elas acenderam por si mesmas. Este 
foi o primeiro milagre de Nossa 
Senhora. 

Milagre Caem as Correntes 
 

Este milagre aconteceu, mais ou 
menos, em 1850 quando um es-
cravo de nome Zacarias estava 
preso em uma sala com muitas 
correntes, estas eram muito gros-
sas. Quando ele estava sendo 
transportado, pede a seu feitor que 
o deixasse rezar a frente da ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida 
por um momento. Após receber a 
permissão para rezar ele se ajoe-
lhou a frente de Nossa Senhora 
Aparecida e rezou muito. Durante 
esta reza as correntes que o pren-
diam a carroça se quebraram e se 
soltaram de seus pulsos tornando o 
escravo livre. 

 
Milagre Cavaleiro e a marca da 

ferradura 
  
Este milagre conta a história de 

um Cavaleiro que passava pela 
região de Aparecida – SP   rumo a 
Minas Gerais. Ele observou a fé dos 
romeiros e cristãos que ali estavam 
e começou a dar risada da cara 

ANO 
MARIANO 

N 
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deles dizendo que toda a fé que 
eles depositavam em Nossa Senho-
ra Aparecida era uma grande bur-
rice. 

Então ele montou em seu cava-
lo e adentrou a igreja. Logo na 
entrada da Igreja de Nossa Senho-
ra Aparecida a pata de seu cavalo 
enroscou em uma pedra, com isso 
o cavalo e o cavaleiro caíram. Com 
tudo isso o cavaleiro pediu perdão 
a todos os romeiros e tornou-se um 
devoto. 

  
Milagre da menina cega  

Um casal de Jaboticabal, São 
Paulo, tinha uma filha que nasceu 
cega, esta que ouvia muito bem o 
que todos falavam. A menina cega 
tinha uma imensa vontade de visi-
tar a igreja de Nossa Senhora Apa-
recida, porém era muito difícil de 
chegar até a igreja. 

Com muita fé e sofrimento a 
mãe e a filha da família Vaz de Ja-
boticabal chegaram até as famosas 
escadarias da igreja de Nossa Se-
nhora Aparecida quando surpre-
endentemente sua filha cega disse 
“Mãe, esta igreja é muito linda! ”. 

Daquele momento em diante a 
menina que até então era cega 
começa a enxergar tudo perfeita-
mente. 
 

Milagre do menino no rio 
Era um dia muito perigoso, a 

correnteza estava muito forte. Pai e 
Filho decidiram pescar, até que por 
um leve descuido o menino caiu 

dentro do rio. Este menino não 
sabia sequer nadar, a correnteza o 
levava cada vez mais rápido para 
dentro do rio. Seu pai rezou deses-
peradamente para Nossa Senhora 
Aparecida, pedindo a ela que o 
salvasse. De repente o menino pa-
rou no rio, como se tivesse enros-
cado em algo até que a correnteza 
acalmou. Então o seu pai o salvou. 
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omo é cediço, ao longo do 
mês de agosto, a Igreja Cató-
lica dedica atenção particular 

às vocações: sacerdotal, diaconal, 
familiar, religiosa, leiga e catequis-
ta, exortando seus membros a in-
tensificarem a reflexão e a oração 
pelas vocações e os ministérios. 

Em particular, no curso da se-
gunda semana do mês de agosto, 
a Igreja propõe a reflexão acerca 
da importância da família no coti-
diano das pessoas. 

Em que pese ter transcorrido 
mais de uma década da virada do 
século, a família cristã precisa estar 
como nunca atenta aos embates 
decorrentes dos desafios do novo 
milênio. 

Nas linhas seguintes tentaremos 
abordar como a família deve en-
frentar e responder a esses desafi-
os, preservando sua integridade. 

Na realidade, a crise de valores 
que permeia nossos tempos, nota-
damente os acontecimentos que 
assolam nosso país, já havia sido 
antevista pelo apóstolo Paulo, con-
forme se verifica no seguinte tre-
cho da 2ª Carta a Timóteo: “Sabe, 
porém, isto: que nos últimos dias 
sobrevirão tempos trabalhosos. 
Porque haverá homens amantes 
de si mesmos, avarentos, presunço-
sos, soberbos, blasfemos, desobe-
dientes a pais e mães, ingratos, 
profanos, sem afeto natural, irre-
conciliáveis, caluniadores, inconti-
nentes, cruéis, sem amor para com 
os bons, traidores, obstinados, or-
gulhosos, mais amigos dos deleites 

do que amigos de Deus…” (2Tm 
3,1-4).  

E como reverter ou retificar esta 
situação e postura? Curiosamente, 
o próprio Apóstolo, dirigindo-se à 
comunidade de Corinto nos dá 
uma diretriz segura e eficaz: “E se o 
meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar 
a minha face, e se converter dos 
seus maus caminhos, então eu ou-
virei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra” (2Cr 
7,14). 

. 
Ou seja, em se tratando de famí-

lia, urge a necessidade de se resga-
tar ou incrementar a o valor e im-
portância da oração em família. 

Em outra citação dirigida a Ti-
móteo, que pode ser também es-
tendida a todos aqueles que acre-
ditam na família como projeto de 
Deus, encontramos outra diretriz 
de conduta: “Tu, porém, permane-
ce naquilo que aprendeste…” (1Tm 
3,14a). Ou seja, resistindo aos mo-
delos e costumes ditados pelo 
comportamento deste início de 

OS DESAFIOS DA FAMÍLIA CRISTÃ  

C  
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século, as famílias cristãs devem 
empenhar-se em preservar os prin-
cípios de Deus, em especial aqueles 
estabelecidos para a família em Sua 
Palavra.  

Devemos ter em mente que os 
projetos de Deus são perfeitos por 
natureza. Assim, o matrimônio, tal 
como estabelecido pelo Criador, 
além de imutável, detém por natu-
reza uma certa couraça de origem 
à prova das intempéries advindas 
do comportamento humano. No 
entanto, é necessário as famílias 
façam sua parte, não abrindo mão 
de princípios e, através de aposto-
lado do exemplo motivar os relaci-
onamentos sadios e encher de es-
perança tantos outros que estão 
lutando para superar as crises, por-
que acreditam na família como 
Deus a projetou. 

 
Mas, sem dúvida alguma, as in-

vestidas contra as famílias que cla-
mam uma maior atenção por atin-
girem com maior facilidade e de 
maneira sorrateira tem origem nos 

canais midiáticos que literalmente 
se desenvolvem à velocidade da 
luz. 

 
Não é exagero afirmar que des-

de o final do século passado a mí-
dia televisiva tem contribuído de 
maneira negativa para a desestru-
turação da família no mundo. No 
caso do Brasil, os programas de 
maior audiência veiculam e exal-
tam tudo aquilo que compromete 
o bem-estar da família e incentiva 
tudo o que a Bíblia, como Palavra 
de Deus, condena: adultério, pros-
tituição, homossexualismo, uso de 
drogas, violência, pornografia, 
ocultismo, satanismo, feiticismo etc. 
E o que é pior, disputando a audi-
ência as emissoras e responsáveis 
pelos meios de comunicação tra-
vam uma competição por um 
“aperfeiçoamento” na exploração 
destes assuntos polêmicos, que 
invariavelmente extrapolam os 
limites da razão.  
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Cabe aqui uma outra diretriz, 
extraída dos escritos de S. Paulo 
que se aplica a todas as famílias 
que desejam fazer a diferença nes-
te novo milênio: “Por isso, retirai-
vos do meio deles, separai-vos, diz 
o Senhor; não toqueis em coisas 
impuras; e eu vos receberei, serei 
vosso Pai, e vós sereis meus filhos e 
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 
Tendo, pois, ó amados, tais pro-
messas, purifiquemo-nos de toda 
impureza, tanto da carne, como do 
espírito, aperfeiçoando a nossa 
santidade no temor de Deus” (2Cor 
6,17-18;7,1).  

Em resumo, o novo milênio pode 
ter introduzido ou agravado, de 
maneira sorrateira, os achaques à 
estrutura das famílias ao redor do 
mundo. No entanto, as armas que 
as famílias cristãs têm à sua disposi-
ção permanecem enraizadas na 
oração e nos princípios inegociá-
veis e imutáveis da Palavra, viva e 
eficaz. 
 

(Baseado em artigo publicado 
no portal amofamilia.com.br)  

 
 

Eduardo e Malú  
ISF - Instituto Santa Família 



 

Revista In
stitu

to
s Pau

lin
o

s 14 

AREA DE DIFUSÃO 
 apostolado ou a missão da 
Família Paulina, fundada pelo 
bem-aventurado Pe. Tiago 

Alberione, composta por cinco Con-
gregações e cinco Institutos de Vida 
Secular Consagrada, há cem anos 
presente no mundo, têm a mesma 
espiritualidade e fim apostólico: “Viver 
e dar a Jesus Cristo, Caminho, Verdade e 
Vida ao mundo com todos os meios, segun-
do o próprio carisma de cada instituição, 
com particular sensibilidade em relação aos 
meios de comunicação social” (Juan Ma-
nuel Galaviz. O “carro” paulino). 
Com esse fim, os paulinos, por meio 
da editora PAULUS, vivem e realizam a 
missão deixada pelo fundador, a servi-
ço dos homens e mulheres de nosso 
tempo e da Igreja, falando de tudo 
cristãmente, a exemplo de São Paulo 
Apóstolo e sob a proteção da Rainha 
dos Apóstolos. O apostolado paulino 
compreende três etapas distintas: a 
edição, a produção e a difusão. A ter-
ceira etapa, a difusão, tem a tarefa de 
fazer chegar aos destinatários da mis-
são paulina os subsídios à evangeliza-
ção e à formação humana. Hoje, no 
Brasil, os paulinos contam com 30 
livrarias e uma loja virtual, onde se 
divulga toda a editoria da PAULUS. 
Além disso, a PAULUS tem o seu site 
organizacional 
(https://www.paulus.com.br/portal/) e 
institucional 
(http://www.paulinos.org.br/home/) onde 
se encontram publicações em diversas 
editorias, inclusive onde você, leitor, 
pode conhecer melhor sobre a missão 
apostólica dos paulinos. 
Com a intenção de falar de tudo cris-
tãmente, a PAULUS, por meio do Cen-

tro Paulino de Difusão (CEPAD), for-
mado pelo Departamento Comercial e 
respectivos setores de Vendas, Divul-
gação e Logística, tem o compromisso 
de promover “os valores humanos, 
resgatando o quanto possível a digni-
dade humana ferida, procurando 
atingir também cristãos não-católicos, 
não-cristãos e não-crentes”, consoante 
a exortação do bem-aventurado Tiago 
Alberione aos paulinos: “Não tratar 
somente de religião, mas falar de tudo cris-
tãmente; à semelhança de uma Universida-
de Católica que, se for completa, leciona 
teologia, filosofia, letras, medicina, econo-
mia, política, ciências naturais etc.; tudo, 
entretanto, apresentado de maneira cristã”. 
Assim, a PAULUS responde à sua mis-
são na atualidade.  
Buscando responder à exortação do 
fundador, a PAULUS está inserida nos 
diversos campos do saber, a partir dos 
quais apresenta o que há de mais 
atual em Bíblia, catequese, ciências 
sociais, comunicação, devocional, 
dicionários, documentos da Igreja, 
educação, hagiografia, história da 
Igreja, literatura infantojuvenil, liturgia, 
motivação, pastoral, psicologia, teolo-
gia, vocação e vida religiosa, com a 
intenção de oferecer ao ser humano 
conteúdos que o ajudem a se desen-
volver plenamente como pessoa na 
sua busca de crescimento intelectual, 
físico e espiritual. 
Essa missão “ultrapassa a soma dos meios 
e produtos. É mais abrangente, é a cultura 
religiosa/humana da PAULUS que se realiza 
com o trabalho e a dedicação de cada cola-
borador, especialmente a sua”. 
 

Pe. Benedito Antônio B. de Almeida, ssp 

APOSTOLADO PAULINO 

O
  

https://www.paulus.com.br/
http://www.paulinos.org.br/
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Anunciação: “Maria não 
temas, pois achaste graça 
diante de Deus. A de con-
ceber no teu seio e dar à 

luz um filho, ao qual porás o nome 
de Jesus” (Lc 1,30-31). Maria escu-
ta, no mais íntimo do seu coração, 
o apelo de Deus que a chama a ser 
a mãe de Jesus, ela é a mulher do 
SIM, ela não duvida, acredita que 
Deus quer o seu bem e o bem de 
toda a Humanidade. Que bela 
missão! O sim dado por Maria 
permitiu o nascimento de Jesus, 
ela está atenta aos apelos de Deus, 
é mulher de oração.  

 
A Visitação: “Maria pôs-se a cami-
nho e dirigiu-se à pressa para a 
montanha”. Vai apressadamente 
ao encontro de Santa Isabel, ela 
sabe que sua prima está precisan-

A MULHER DO SIM 

A 

Neste 3º Domingo de Agosto que dedicamos a Nossa Senhora, convido-te a 
refletir sobre alguns passos da Sua vida. Ela viveu numa época e numa cultura 
muito concretas, era uma jovem diferente, Maria é a cheia de graça! 



 

Revista In
stitu

to
s Pau

lin
o

s 16 

do de ajuda. Ali permanece o tem-
po necessário.   

 
 
O Nascimento: Chegado o momen-
to, Maria não encontra lugar, nin-
guém a recebe, assim, Jesus nasce 
numa pobre gruta de animais, mo-
mento muito difícil! Mas ela não 
vacila na fé, acolhe a vontade de 
Deus, que se manifesta deste mo-
do.. 

  
 
O acompanhamento: Ao longo da 
vida de Jesus, Maria foi acompa-
nhando o Seu crescimento. Um dia 
o Mestre foi convidado para umas 
bodas e com Ele foi sua mãe. No 
meio da agitação e da festa, quando 
todos comem e bebem, Maria está 

atenta e preocupa-se com esta famí-
lia, pois o vinho está a faltar. Então 
“a mãe de Jesus disse-lhe ‘eles não 
têm mais vinho!’ ” (Jo 2,3) e disse 
aos serventes “fazei tudo o que Ele 
vos disser” (Jo. 2,5). Deu-se o mila-
gre, a água foi transformada em 
vinho de boa qualidade. 

 
 
Junto à Cruz: Que dor a desta mu-
lher que vê Jesus ser maltratado, 
morto, crucificado entre dois la-
drões. Toda a vida de Maria foi uma 
entrega contínua a Deus e ao Seu 
Reino. Que ela nos ensine um pou-
co do seu modo de ser e estar! Que 
a minha e a tua vida sejam vividas 
de acordo com os valores do Evan-
gelho.   
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a manhã de 24 de julho 
de 2013, 4 anos atrás, o 
Papa Francisco presidiu a 

celebração eucarística no Santuá-
rio Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, no âmbito de sua 
viagem apostólica ao Rio de Ja-
neiro por ocasião da 28ª Jornada 
Mundial da Juventude. 

Antes da missa, o Pontífice 
venerou a Imagem da Virgem de 
Aparecida na Sala dos 12 Apósto-
los do Santuário Nacional. 

Vamos recordar alguns tre-
chos da homilia do Papa Francis-
co que começou assim: 

“Quanta alegria me dá vir à 
casa da Mãe de cada brasileiro, o 
Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida. No dia seguinte à 
minha eleição como Bispo de 
Roma fui visitar a Basílica de San-
ta Maria Maior, para confiar a 
Nossa Senhora o meu ministério. 
Hoje, eu quis vir aqui para supli-
car à Maria, nossa Mãe, o bom 
êxito da Jornada Mundial da Ju-

ventude e colocar aos seus pés a 
vida do povo latino-americano.” 

A seguir, o Papa recordou que 
no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida realizou-se, 
em 2007, a V Conferência Geral 
do Episcopado da América Latina 
e do Caribe. 

“Aquela Conferência foi um 
grande momento de vida de 
Igreja. E, de fato, pode-se dizer 
que o Documento de Aparecida 
nasceu justamente deste encon-
tro entre os trabalhos dos Pasto-
res e a fé simples dos romeiros, 
sob a proteção maternal de Ma-
ria. A Igreja, quando busca Cristo, 
bate sempre à casa da Mãe e 
pede: ‘Mostrai-nos Jesus’. É de 
Maria que se aprende o verda-
deiro discipulado.”  

“Assim, de cara à Jornada 
Mundial da Juventude que me 
trouxe até o Brasil, também eu 
venho hoje bater à porta da casa 
de Maria, que amou e educou 
Jesus, para que ajude a todos 
nós, os Pastores do Povo de 
Deus, aos pais e aos educadores, 
a transmitir aos nossos jovens os 
valores que farão deles constru-
tores de um País e de um mundo 
mais justo, solidário e fraterno.” 

A seguir, o Papa chamou a 
atenção para três posturas que o 
cristão deve ter. A primeira, con-
servar a esperança. 

A PALAVRA DO PAPA 

N 
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“Quantas dificuldades na vida 
de cada um, no nosso povo, nas 
nossas comunidades, mas, por 
maiores que possam parecer, 
Deus nunca deixa que sejamos 
submergidos. Frente ao desâni-
mo que poderia aparecer na vi-
da, em quem trabalha na evan-
gelização ou em quem se esforça 
por viver a fé como pai e mãe de 
família, quero dizer com força: 
Tenham sempre no coração esta 
certeza! Deus caminha a seu la-
do, nunca lhes deixa desampa-
rados! Nunca percamos a espe-
rança!”  

Sobre a segunda postura, dei-
xar-se surpreender por Deus, o 
Papa disse: 

 
“A história deste Santuário 

serve de exemplo: três pescado-
res, depois de um dia sem con-
seguir apanhar peixes, nas águas 
do Rio Parnaíba, encontram algo 
inesperado: uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição. 
Quem poderia imaginar que o 
lugar de uma pesca infrutífera, 
tornar-se-ia o lugar onde todos 
os brasileiros podem se sentir 
filhos de uma mesma Mãe? Deus 
sempre surpreende, como o vi-

nho novo, no Evangelho que 
ouvimos. Deus sempre nos reser-
va o melhor.”  

Na terceira e última postura, 
viver na alegria, o Papa ressaltou: 

“O cristão é alegre, nunca está 
triste. Deus nos acompanha. Te-
mos uma Mãe que sempre inter-
cede pela vida dos seus filhos, 

por nós, como a rainha Ester na 
primeira leitura. Jesus nos mos-
trou que a face de Deus é a de 
um Pai que nos ama.” 

 
 
 
  

(MJ) 
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e 21 a 23 de abril em São Pau-
lo no Centro de Formação 
Humana Sagrada Família, 

ocorreu o I Encontro Nacional da 
Juventude Consagrada Secular 
promovido pela Conferência Nacio-
nais dos Institutos Seculares – CNIS, 
com o TEMA: “O mistério da Encar-
nação como fundamento da Secula-
ridade no dinamismo do tempo e 
das mudanças históricas." E o LEMA: 
Juventude Consagrada Secular: 
nosso chão, nossa missão. Estiveram 
assessorando Fr. Emerson 
O.F.M.Cap. que em sua tese em 

Roma dedicou um capítulo sobre a 
vida consagrada secular, Moema 
Muricy autora do livro Institutos 
Seculares da editora Paulus e fun-
dadora do Instituto Secular Murial-
do e também João Clemente do 
Instituto Catequético São José, esti-
verem presentes jovens de 12 insti-
tutos de diversos estados brasileiros, 
entre eles o Paulo Henrique do Insti-
tuto Paulino de Vida Secular Consa-
grada São Gabriel Arcanjo, que 
também fazia parte do grupo de 
trabalho organizador do evento.  

ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE 
CONSAGRADA SECULAR 

D 
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Entre as palestras realizadas refle-
tiu-se sobra a vida oculta de Jesus 
de seu nascimento até os 30 anos 
no qual viveu na secularidade, sen-
do, modelo para todos os Consa-
grados Seculares que vivendo no 
século (mundo) sem sinais exterio-
res buscando no dia a dia serem 
presença de Deus no meio dos ho-
mens, dando testemunho qualifica-
do, ou seja, colocando a sua vida 
em Cristo e colocando amor em 
tudo o que fazem. Nossa consagra-
ção secular tem como bases teolo-
gais: a-) Consagrar significa tornar 
algo sagrado; b-) Dedicação somen-
te a Deus; c-) Sinal da radicalidade 
da fé batismal; d-) Missão profética a 
serviço do mundo; e-) Vivência fra-
terna -> base fundamental“. Com 
isso todos saberão que vocês são 
meus discípulos, se vocês se ama-
rem uns aos outros" (Jo 13,35).  

A consagração secular é plena e 
se dá no meio do mundo, na moda-

lidade externa. Em nada se difere da 
consagração dos religiosos que a 
vivem de maneira interna, vida co-
munitária, sendo apenas a modali-
dade diferente.  

“Os consagrados seculares preci-
sam ser muito bem preparados, pa-
ra ter a disposição de descerem ao 
inferno e pegar o diabo pelo chifre” 
(Frei Eurico de Mello O.F.M.Cap., 
fundador do Instituto Franciscano 
Seara) 

(Paulo Henrique do Instituto São Gabriel Ar-
canjo, João Clemente do Instituto Catequético 
São José e Luciano Oliveira do Instituto Volun-
tários com Dom Bosco).  
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naquele momento o Senhor 
quis que eu existisse. Maravi-
lha das maravilhas, a vida 

outra vez venceu. A vida se reno-
vou, a vida se manifestou, a vida 
simplesmente existiu. Nada mais do 
que a vontade divina e eis que exis-
ti. Neste simples gesto, nesta sim-
ples atitude do Deus da vida, passei 
a fazer parte do mundo, passei a 
fazer parte da história, passei a fa-
zer parte do universo. Simplesmen-
te, como em todos os gestos cria-
dores, o Senhor me moldou, o Se-
nhor me gerou, o Senhor me fez 
pertencer à sua criação. Por mais 
que eu agradeça, por mais que eu 
louve e glorifique o Criador, sem-
pre estarei aquém daquilo que Ele 
merece, estarei longe do que lhe é 
devido. Pois “a Ele e somente a Ele 
devo toda honra, toda glória e o 
louvor para sempre” (cf. Ap 5,11-
13). 

Nesta condição de 
criatura, de filho que-
rido de Deus Pai, 
Humildes criaturas, 

queridas por Deus posso ter diver-
sas atitudes. No entanto, meu mo-
do de ser e existir deve ser único, 
deve ser fiel, constante e perseve-
rante, adaptado ao projeto de 
Deus a meu respeito. Minha exis-
tência há de ser uma busca perene 
da vontade do Pai. Há de ser uma 
constante renovação da vida no 
Espírito Santo que me anima. 

Há de ser uma perseverante 
conquista dos bens do alto, se-
guindo o exemplo de Jesus o Filho, 

que sempre fez a vontade do Pai. 
Minha existência há de ser, portan-
to, um contínuo exercício de fideli-
dade, uma louca vontade de des-
cobrir e viver o projeto divino para 
mim, em minha comunidade, na 
sociedade, no mundo de hoje.  

 
De fato, os seres humanos, dian-

te do Criador, têm atitudes muito 
diversas e encaram sua condição 
criatural de diferentes maneiras. 
Uns se acham mais prendados e 
por isto se julgam mais dignos que 
os demais. Outros consideram-se 
especiais e deixam-se dominar pela 
soberba, chegando até a esquecer 
a sua condição de criaturas. Há 
também os que olham para o Cria-
dor como o Todo Poderoso, e jul-
gando-se à imagem e semelhança 
dele, dominam e pisam no próximo 
para subir na vida, para triunfar 
neste mundo. Estes esquecem que 
o Criador, além de Todo Poderoso, 
talvez seja muito mais Todo Amor, 
Todo Misericórdia, Todo Perdão. É 
claro que outros tantos, senão a 
grande maioria dos seres huma-
nos, percebem em si os dons rece-
bidos, acolhem-nos com humildade 
e reconhecimento e colocam-nos à 
disposição daqueles que o Senhor 
pôs ao seu lado, para juntos cons-
truírem um mundo melhor, para 
juntos caminharem rumo à Terra 
Prometida, para juntos alcançarem 
o paraíso definitivo. 

E 
HUMILDES CRIATURAS, QUERIDAS POR DEUS 
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Voltando-me outra vez à minha 
condição de criatura, noto que o 
Senhor da Vida um dia me moldou. 
Segundo a linguagem figurativa da 
Bíblia, o Senhor, de um bocado de 
terra moldou o ser humano: “Então 
o Senhor Deus formou o corpo do 
homem com o pó da terra e insu-
flou nele um sopro de vida; e o 
homem tornou-se um ser vivo” (cf. 
Gn 2,6-8). E esta ação criadora re-
pete- se continuamente. 

Sempre de novo o Senhor toma 
cuidado de sua obra. Sempre de 
novo Ele volta a modelar este bo-
cado de terra, que insiste em tomar 
a figura própria, negando-se a ser a 
obra prima do artista maior. 

Tantas vezes me percebo resis-
tindo diante dos apelos do Senhor. 
Ele me pede que eu seja um vaso 
de uso nobre e eu quero simples-

mente ser um de 
uso comum. Ele 
me pede que eu 
seja uma peça im-
portante na obra 

toda, porém, por mim seria somen-
te uma peça de decoração. Ele me 
quer como ânfora plena de água 
para saciar a sede dos passantes, 
todavia a água em mim apodrece, 
pois optei por ser uma ânfora inal-
cançável. Ele me pede que eu seja 
uma cerâmica fina que alegra o 
ambiente, contudo, prefiro ser ce-
râmica tosca e sem serventia para 
evitar qualquer serviço. Ele me pe-
de que eu seja um tijolo resistente 
que garanta a firmeza da constru-
ção, no entanto eu, em minha au-

tosuficiência egoísta, prefiro ter 
minha própria textura e composi-
ção, pondo em risco a minha pró-
pria vida e a de minha comunida-
de. Ele me pede que eu preste um 
serviço digno, mas eu prefiro nem 
me envolver. Todas estas são resis-
tências comuns aos seres huma-
nos, criados para serem felizes. 
Além destas, existem outras mais 
que impendem a renovação da 
vida, o desabrochar das vocações, 
o desenvolvimento da missão con-
fiada a cada ser humano, a revela-
ção plena dos mistérios divinos em 
nossa realidade. 

Uno-me aqui ao Profeta Isaías, 
que tão bem retrata a nossa condi-
ção de criaturas, ao comparar-nos 
ao barro nas mãos do oleiro, o 
Oleiro que molda o barro confor-
me melhor convém. “Ai do homem 
que luta contra o seu Criador! Será 
que o vaso de barro se põe a ar-
gumentar contra o oleiro que o 

fabricou? Já alguma 
vez se viu o barro a 
disputar com aquele 
entre cujas mãos 
está a ser moldado, 
e dizer: «Eh! Pára aí! 
Isso não é assim que 
se faz!»” (cf. Is 45,8-

10). Fomos criados para ser felizes, 
somos chamados à felicidade, mas 
quantas e quantas vezes compli-
camos as coisas, revoltamo-nos 
sem razão, deixamos de compre-
ender que a vida é bem curta e 
que neste curto espaço de tempo é 
que deixaremos a «nossa marca». 
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Tendo escolhido bem a vocação e 
sendo fiéis ao chamado do Senhor, 
estaremos indo pelo caminho que 
nos conduzirá à nossa realização 
pessoal. Realizados, seremos capa-
zes de oferecer o melhor de nós 
para cumprir a missão da humani-
dade, que é viver plenamente o 
amor trinitário, manifestado por 
Cristo Jesus em sua mensagem, sua 
vida, morte e ressurreição. 

Creio que é chegado o momen-
to de permitir que Senhor da Histó-
ria retome o rumo da minha vida, 
retome o destino da humanidade, 
e faça assim, da nossa, a história da 
salvação. 

Para isto cada um de nós é 
chamado por Deus a entregar-se, a 
doar-se e oferecer-se como o barro 
nas mãos do oleiro. 

Como vocacionados, como 
chamados por Deus, entreguemos 
em suas mãos a nossa vida, as nos-
sas preocupações, nossas vonta-
des, desejos e aspirações. Certa-
mente, nesta entrega humilde e 
sem condições, Ele fará grandes 
coisas em nós. 

Como vocacionados somos cha-
mados por Deus a doar-nos sem 

reservas, para realizar a missão que 
Ele quer nos confiar. Nesta doação 
certamente seremos felizes, pois 
estaremos dentro dos planos do 
Pai, vivendo segundo seus sagra-
dos desígnios para conosco. 

Como vocacionados ofereçamos 
ao Deus da vida a nossa própria 
vida. Este é o gesto, este é o ofere-
cimento que de fato podemos co-
locar no altar do Senhor. A vida 
que dele recebemos, por pura gra-
ça e bondade, a Ele oferecemos em 
atitude de humilde adoração e 
gratidão.  

Seres criados para a felicidade, 
sejamos sempre este barro que se 
deixa moldar. Evitemos a dureza, a 
secura, a resistência e todo fecha-
mento que nos tornam soberbos, 
auto-suficientes e impenetráveis 
até mesmo para a ação criadora e 
renovadora de Deus. Permitamos 
ao Senhor, que nos criou de forma 
tão original, que Ele retire de nós 
os excessos, cubra nossas deficiên-
cias, preencha nossos vazios e faça 
sempre mais brilhar nossas quali-
dades, dons que de sua bondade 
infinita e de forma totalmente gra-
tuita recebe-
mos desde as 
origens para 
a sua glória 
sem fim. 
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enhuma vocação nasce 
por si, nem vive para si.” 
Papa Francisco. 

Agosto é um mês muito especial na 
Igreja, somos convidados a rezar 
mais intensamente pelas vocações, 
ao fazer isso, nos tornamos mais 
atentos/as à voz do Senhor que fala 
em nós e nos chama a segui-Lo e a 
sermos suas testemunhas no mun-
do. Ser Santos... 
Vocação é chamado… e não um 
chamado qualquer de uma pessoa 
qualquer. É o chamado para um 
encontro e quem chama é o próprio 
Jesus. 
Com a expressão Vida Religiosa 
Consagrada nos referimos a certos 
cristãos; homens e mulheres – que 
vivem uma forma especial de segui-
mento a Jesus Cristo. Vivem em fra-
ternidade ou no mundo sem ser do 
mundo, vivem na família ou sozi-
nhos, cultivam a oração. Meditam a 
Palavra de Deus. E participam na 
missão evangelizadora da Igreja, 
com especial atenção aos que foram 
os preteridos de Jesus; pobres, en-
fermos, pequenos… Os que abraçam 
essa forma de vida, não casam, vi-
vem pobremente, e obedecem a 
regra e constituições próprias do 
Instituto a que pertencem. 
Olhando mais de perto. A Vida Con-
sagrada é uma forma de pertença a 
Deus e a Cristo, uma adesão amoro-
sa ao Evangelho e ao Reino de 
Deus. Pode parecer estranho, mas a 
iniciativa dessa escolha não é da 
pessoa, mas de Deus. A pessoa sen-
te-se chamada, atraída, envolvida 
pelo amor de Deus que a solicita. E a 
certa altura a pessoa se dá conta 
que esse amor é tudo, vale tudo, 
merece tudo, está acima de tudo. E 

então “se rende”. Entrega-se, deixa-
se conduzir, coloca-se ao seu dispor: 
“Senhor, que queres de mim”? 
Este processo – que tem sabor de 
enamoramento, mas também de 
luta crucial culmina na consagração, 
no Instituto.  A consagração, mais 
do que gesto humano, e gesto de 
Deus, dom de sua graça, obra de 
seu amor. A ponto de o consagrado 
e a consagrada poder dizer como 
Jeremias: “Tu me seduziste, Senhor, 
e eu me deixei seduzir. Foste mais 
forte do que eu e me venceste no 
teu amor! ” (Jr 20,7). 
Vida Consagrada e, pois, vida no 
seguimento de Cristo, que implica 
partilha de sua vida, seus riscos e 
esperanças, suas preocupações, seu 
projeto existencial, suas atitudes 
vitais e totais, entre elas, a da casti-
dade, pobreza e obediência. Não 
pensemos que é fácil a vida de con-
sagrado e consagrada, em um mun-
do totalmente descontrolado... 
Mas é só observar o Santo Evange-
lho de nosso Senhor Jesus Cristo e 
seguir suas pegadas. E as pegadas 
de Jesus levam na direção do povo, 
exercitam na convivência fraterna, 
no trabalho social, no seio da família, 
na missão apostólica, na prática da 
misericórdia. 
“A vocação é fruto que amadurece 
no terreno bem cultivado do amor 
de uns aos outros, que se faz serviço 
recíproco, no contexto de uma vida 
eclesial autêntica”. 
 

Regina Melo - INSA 
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