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EDITORIAL
felicidade, não vá plantá-la em seu
quintal todo cercado, mas sim ao
lado de um caminho frequentado,
para que muitos possam descansar à sua sombra e comer os seus
frutos, sem pagar!
E se encontrar apenas o caminho que leva a essa árvore bendita, não vá por ele sozinho, mas
fique bem à entrada dele com um
braço estendido, assim... como
uma flecha, apontando e dizendo:
“Felicidade? ...é por aqui!” Não se
incomode se ficar por último, porque todo o que passar na sua frente, vai dizer “obrigado” e dar lhe
um bom sorriso... E quando, enfim,
você chegar, depois de todos,
condecorado, iluminado de sorrisos recebidos, verá que os outros
estarão à sua espera para que você entre primeiro!

Nathanael Amparo, ISGA
Noviço
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e você precisar de descanso, não descanse muito
mais que o necessário,
porque ferro parado enferruja e água estagnada
apodrece... E, além disso, talvez
mais tarde falte tempo para terminar a tarefa da existência. E é trágico demais morrer inacabado.
Se você for alegre e feliz, não
ria alto demais, para que sua gargalhada não vá tornar mais doloroso o gemido de alguém, na casa
ao lado.
Se, nas dores, você soluçar, faça-o baixinho, bem no fundo, bem
lá dentro, para não apagar algum
sorriso no semblante de alguém,
no andar de cima.
Se você escorregar na estrada
da existência e até mesmo cair
mais de uma vez, não fique deitado no solo clamando o destino,
porque lhe falta ainda muito chão,
muito caminho para andar e, além
disso, você só vai atrapalhar a passagem dos outros, que podem
tropeçar no seu corpo caído... E, se
é triste cair, muito mais triste ainda
é arrastarmos alguém na nossa
queda.
Se algum dia, talvez, você perder a linha e der vazão ao grito, à
cólera, à revolta, com ganas de
quebrar o mundo a seu redor, não
arrebente tudo, amigo, por favor,
porque, atrás de você, vem muita
gente ainda, que deseja encontrar
o mundo inteiro e belo.
Se você encontrar uma semente ou muda do raro arbusto da

Consagrado (a) Secular X Leigo (a) Consagrado (a)

D

aquilo está no Código de Direito
Canônico, o aspecto jurídico.
O código admite três formas de
vida: a dos fiéis leigos, estatuto dos
consagrados e o estatuto dos clérigos. São três estatutos diferentes,
e que geram estados de vida,
obrigações e direitos diferentes.
Quem é consagrado tem um estatuto diferenciado do leigo. Esta
expressão: “leigo consagrado”
ficou muito ambivalente e não diz
praticamente nada.
“Eu diria o seguinte: são dois
pólos dialéticos:
· Para o consagrado secular, a
palavra substancial é ser consagrado.
· Para o leigo consagrado é o
contrário, é o estado laical, que
visa um compromisso para ser
melhor leigo, mas o ser é laical.”
O consagrado num Instituto
Secular pertence à vida consagrada e é consagrado no mundo, “in
saecula”. O mundo é uma missão,
onde o consagrado vai viver, santificar, recapitular. Mas em primeiro
lugar está o “ser consagrado”.
O leigo consagrado, a partir do
estado laical visa um compromisso
para ser melhor leigo, mas o ser é
laical.
Ambos partem do mundo, não
deixam o mundo, mas os Consagrados seculares primeiro se consagram para continuar uma tarefa
no mundo, enquanto o leigo consagrado primeiro é leigo, quer
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om Roberto Paz, Bispo
de Campos, RJ, e renomado canonista, se
colocou à disposição
para nos ajudar a esclarecer estas expressões: Consagrado (a) Secular X Leigo (a) Consagrado (a). Sintetizamos seus esclarecimentos a seguir.
Considera que hoje é difícil diferenciar as expressões que se
referem à consagração: consagração secular, consagração religiosa,
vida consagrada, leigo consagrado, consagração nas comunidades
novas, consagração das virgens e
viúvas. O universo ficou muito
diferenciado e ao mesmo tempo
confuso.
Na consagração secular há
uma transformação de estado de
vida, de estilo de vida. O leigo
consagrado e o consagrado secular não se separam do mundo, isto
é comum para os dois, mas enquanto um pertence ao estado da
vida consagrada o outro não.
Pode haver uma incompreensão no sentido de mostrar só dois
tipos de cidadãos na Igreja: os
ordenados, ou clérigos e os que
não são. Entendendo assim poderíamos chamar genericamente de
leigos a todos os que não são clérigos. Aí se poderia dizer que as
irmãs, as freiras, as monjas são
leigas. É um aspecto genérico que
coloca assim, mas tem que se ver

continuar sendo leigo, e o tipo de
compromisso não pode de alguma
forma prejudicar sua laicidade
plena.
O consagrado secular faz uma
profissão que torna diferente o seu
estado de vida na igreja. Sua consagração é vivida no mundo e a
partir do mundo, mas o substancial é que é um consagrado.
Leigo consagrado, teologicamente, é o Batizado que, sem perder sua identidade e estado de ser
leigo, assume alguns compromissos para melhor cumprir sua tarefa
laical. O leigo não é um consagrado, assume compromissos para
melhor cumprir sua identificação
laical, sua profissão.

O Instituto Secular (ou Instituto
de Vida Secular Consagrada) é, em
primeiro lugar, uma forma de consagração coletiva, que tem uma
referência comunitária, e exige,
pelo menos, vida fraterna. Há etapas definidas e pessoas responsáveis pela formação, tem direitos e
contrai deveres em relação ao
Instituto e à Igreja, e tem um vínculo jurídico com o Instituto, de
acordo com normas definidas pela
legislação canônica para os Institutos de Vida Consagrada.
Extraído do site:
http://cnisbrasil.blogspot.com.br/
Paulo Henrique, ISGA
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ESTATUTO

N

Governo e Administração

o sétimo e último capítulo do Estatuto do
Instituto São Gabriel
Arcanjo aborda os dois
tipos de Governos que
regem o instituto, são eles: Governo
Geral e Governo Provincial.
Para entendermos melhor vamos
começar pelo Governo Geral.
O governo Geral é composto pelo Superior Geral e Delegado Geral
da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos.

Revista Institutos Paulinos 6

Dia 04 de fevereiro de 2015, na
Itália, o Pe. Valdir José de Castro foi
eleito Superior Geral da Pia Sociedade de São Paulo. Com isso, nós os
Gabrielinos e toda a família Paulina,
somos agraciados por tê-lo como
sétimo sucessor do Bem Aventurado Padre Tiago Alberione.
Ao Padre Valdir, nosso Superior
Geral, é dado a faculdade de nomear o Delegado Geral, Delegado

Provincial, admitir à profissão perpétua dos Gabrielinos ou prolongar
o período da profissão temporária,
dispensar dos impedimentos, demitir um membro professo e conceder
o indulto de abandonar o Instituto.
Cabe ao Delegado Geral, Pe.
Vito Fracchiolla, velar pela observância do Estatuto, pela formação
espiritual dada aos membros e pelo
andamento do apostolado.

Pe. Valdecir Uveda, Pe.José Carlos, Pe. Luiz Miguel Duarte, superior provincial, Pe. Antônio
Lúcio e Pe. Paulo Bazaglia

Esse ano tivemos a graça de ser
acompanhados pelo nosso querido
Padre Vittorio que cumpriu brilhantemente sua missão de Delegado
Provincial, e a partir do dia primeiro
de junho de 2017 o Padre José Carlos de Freitas Júnior assumiu como
o novo Delegado do Instituto São
Gabriel Arcanjo.
A sua missão é dirigir o Instituto
na Província com os seus grupos,
promover a observância do Estatuto, estar presente nos exercícios
espirituais anuais, visitar os grupos,
recomendar a animação vocacional
e cuidar da
formação dos
noviços, nomear o Responsável e o Vice
Responsável
pelo
grupo,
nomear
um
Responsável de
Zona e enviar
ao
Superior
Geral e aos Su-
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No Governo Provincial
No dia 31 de março de 2015, o
Padre Valdir, nomeou o Padre Luiz
Miguel Duarte Superior Provincial
do Brasil para os próximos quatro
anos. Com isso, compete a ele a
faculdade de: admitir os candidatos
ao noviciado, admitir à profissão
temporária dos Conselhos Evangélicos, ouvido o parecer do Delegado
Provincial com o seu Conselho, demitir, por justa causa, um noviço.
O Superior Geral, após proposta
do Superior Provincial e consulta
aos membros, no- meará para o
Instituto
um
Delegado Provincial, que deverá ser um
sacerdote
da
Pia Sociedade
de São Paulo,
que permanecerá no cargo
por seis anos e
poderá ser renovado.
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perior Provincial o relatório anual do e permanecem no cargo por
sobre o andamento do Instituto.
cinco anos.
O instituto tem capacidade de
possuir bens móveis e imóveis próprios, com objetivo de poder servirse deles para fins apostólicos, salvando sempre as disposições do
direito civil do lugar onde o mesmo
Instituto opera.
Quando falecer um membro do
Instituto, o Delegado Provincial
procurará informar os membros da
Província para que ofereçam sufrágios. Em particular cada grupo
celebrará uma Santa Missa em suXIV Capítulo Provincial Programático
frágio do defunto, os membros de
Há também o Conselho Provin- todos os grupos participarão, logo
cial do Instituto, formado por seis que seja recebida a notícia do faleprofessos de votos perpétuos que cimento do membro, numa celecolaboram com o Delegado Provin- bração eucarística e rezarão o rosácial no comprimento das suas fun- rio à Virgem do Sufrágio.
A observância do estatuto é
ções: examina a idoneidade dos
candidatos, verifica o andamento cumprir a vontade de Deus para
econômico do Instituto, propõe ao que possamos viver com alegria a
Superior Geral as despesas extraor- nossa vocação para estarmos semdinárias do Instituto, examina os pre com o Senhor.
Quanto a interpretação autênticasos saídas e demissões e estuda a
solução para as necessidades parti- ca do Estatuto é reservada à Santa
Sé e qualquer mudança deve ser
culares dos membros.
Os membros, Responsável e Vice por ela autorizada.
Responsável, ambos de votos perNathanael Amparo, ISGA
pétuo são nomeados pelo Delega-

ANO LAICATO
Entrevista com Dom Frei Severino Clasen, OFM
Igreja do Brasil iniciou
entendo disso. É um grande equíno dia 26 de novembro
voco. Leigo é tão importante e rico
o “Ano do Laicato” no
diante de Deus quanto os consaqual a CNBB (Conferêngrados e os ordenados. Não exiscia Nacional dos Bispos
tem duas categorias de cristãos,
do Brasil) está desenvolvendo, em
um considerado superior e outro
todas as dioceses e prelazias do
inferior. Diante de Deus somos
Brasil, várias iniciativas que pretentodos iguais.
dem estimular o protagonismo dos
Luciano Santos - Porque os bispos
cristãos leigos e leigas. Para que
do Brasil decidiram criar o Ano do
possamos melhor compreender o
Laicato? Qual é o objetivo dessa
que é e quais são os principais obiniciativa?
jetivos do Ano do Laicato, entrevisDom Frei Severino - Os Bispos do
tamos Dom Severino Clasen, OFM,
Brasil acolheram as súplicas dos
bispo da diocese de Caçador-SC e
cristãos leigos e leigas para uma
presidente da Comissão Episcopal
maior reflexão e debate sobre o ser
Especial para o Ano do Laicato.
cristão. Temos uma multidão de
Luciano Santos - Olá Dom Severino,
cristãos leigos e leigas como pais
nossa saudação paulina de graça e
de família, que tem preparo acapaz! Primeiramente, gostaria que o
dêmico, são doutores em teologia
e honram o ser cristão leigo e leiga.
senhor nos explicasse: o que é um
Há leigos e leigas solteiros, que
“cristão leigo”?
Dom Frei Severino - Pela graça do
testemunham com o mesmo vigor,
batismo, nos tornamos cristãos
a vocação cristã. A Comissão Episleigos e leigas. Portanto, todos os
copal de Pastoral para o Laicato, se
cristãos nascem como leigos. A
uniu a esse clamor dos cristãos
maioria absoluta continua leigos e
leigos e leigas. Nos encontros nacileigas até a morte. Outros, optam
onais, a comissão do laicato, que
pela vida consagrada (religiosos e
conta com membros do clero e de
religiosas), outros, ordenados (diáleigos e leigas, apresentou a proconos, padres e bispos). Estes sãos
posta para os Bispos, o episcopado
considerados os cristãos consagraacolheu, aprovou o documento
dos e consagradas e cristãos orde105 na Assembleia Geral de 2016
nados. Importante destacar que
sobre os cristãos leigos e leigas, “Sal
todos continuam sendo cristãos.
da terra e luz do mundo”. Nesse
Devemos superar o preconceito do
documento, os bispos, entenderam
termo leigo. É infeliz a expressão
e acataram o desejo da comissão
“sou leigo no assunto”, ou seja, não
para um Ano Nacional do Laicato.

A
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O objetivo é celebrar a presença e
a organização dos cristãos leigos e
leigas no Brasil; aprofundar a sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão; testemunhar Jesus
Cristo e seu Reino na sociedade.

Luciano Santos - Qual é a situação
geral do laicato no Brasil atualmente? Há muitos cristãos leigos e leigas que vivem afastados da comunidade de fé e que deixaram de
viver os ensinamentos de Jesus
Cristo? O Ano do Laicato pode
contribuir para que esses cristãos
leigos e leigas voltem às suas origens na fonte batismal e busquem
novamente a participar com empenho e dedicação da vida da comunidade e a dar seu testemunho
cristão na sociedade? De que maneira?
Dom Frei Severino - Belas perguntas, ou constatações. E agora, como responder, ou, como motivar,
encaminhar, ou mobilizar? Esse é o
desafio de todos nós batizados. A
comissão para o Laicato tem essa
consciência e constatação. Precisamos unir forças, dialogar, ouvir,
respeitar, atrair para o caminho do
bem. Seguir a pedagogia de Jesus
é a grande saída, e resolve. Jesus
atraía as pessoas com ensinamen-
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Luciano Santos - A CNBB está sempre em profunda sintonia com o
Papa Francisco. Notamos isso também no Ano do Laicato quando
vemos o tema escolhido: “Cristãos
leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja
em saída’, a serviço do Reino”. Assim, eu lhe pergunto: por quê precisamos ser “Igreja em saída”? Como os cristãos leigos e leigas podem ser essa “Igreja em saída”?
Dom Frei Severino - De fato, a
CNBB está em profunda sintonia
com o Papa Francisco. Ele veio
confirmar o desejo da Igreja do
Brasil para ser testemunho na sociedade. Ser mais fermento na massa. Está latente no pensamento dos
cristãos leigos e leigas a estarem
em sintonia com o Papa Francisco.
Eis o grande motivo de aderir e
testemunhar o ser Igreja no mundo
da família, na empresa, no comér-

cio, nas escolas e universidades, na
agricultura, nos escritórios, no poder público, na arte e no esporte.
Por isso, uma Igreja em saída, ir em
todos esses espaços onde os cristãos vivem e atuam para que sejam
ambientes de fé, de respeito, de
sensibilidade cristã que Jesus veio
nos ensinar. Ser Igreja vai além dos
templos, somos Igreja onde estivermos. Eis o motivo porque os
cristãos leigos e leigas devem assumir a “Igreja em saída”.

tos sólidos, convincentes e vivia em
profunda sintonia e coerência com
aquilo que ensinava. Cabe a nós,
que somos cristãos, imitar esse jeito
de viver e conviver entre nós. Jesus
é o caminho que traz de volta os
afastados e anima os que estão em
comunhão com a mensagem da
alegria do Evangelho. A tônica do
Ano Nacional do Laicato tem esse
objetivo, animar, atrair e envolver
os cristãos leigos e leigas em atividades, momentos de formação,
retiros, cursos para que o bem
maior prevaleça. Em Jesus Cristo
encontramos o bem absoluto, que
nos une e nos salva.
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Luciano Santos - Dom Frei Severino, o senhor está concedendo uma
entrevista para uma revista que é
totalmente elaborada por consagrados seculares da grande Família
Paulina (a saber: Instituto São Gabriel Arcanjo, para rapazes; Instituto Nossa Senhora da Anunciação,
para moças; Instituto Jesus Sacerdote, para padres e bispos diocesanos; Instituto Santa Família, para

casais),
fundada
pelo
BemAventurado Tiago Alberione. Professamos os votos de pobreza, castidade e obediência, segundo os
estatutos dos nossos Institutos, e
vivemos nossa consagração no
meio da sociedade. A comunicação
é a essência do nosso carisma e
apostolado, como o foi na vida de
nosso Pai São Paulo Apóstolo. Assim sendo, de que forma nós, consagrados seculares da Família Paulina, podemos contribuir para que
o Ano do Laicato alcance o seu
objetivo e produza muitos frutos?
Dom Frei Severino - Muito me alegro em poder conceder essa entrevista e sentir a preocupação e entusiasmo de vocês em querer participar das programações do Ano
Nacional do Laicato. Esse é o primeiro passo. A força do desejo faz
os projetos acontecerem e se realizarem. A mística da união da grande família paulina, com seus diversos Institutos, com a vida consagrada, enfim, o grande movimento
do carisma de vocês é muito importante para que as propostas ofere-

Luciano Santos - Finalizando nossa
entrevista gostaria que o senhor,
Dom Frei Severino, deixasse uma
mensagem para nós, membros dos
Institutos Paulinos de Vida Secular
Consagrada e para todos quantos
nossa revista chegar.
Dom Frei Severino - Ser sal da terra
e luz do mundo, convoca o ser
humano a ser fermento na massa
que é esse mundo sem gosto e sem
brilho. A família dos Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada e
a todos que lerem essa entrevista
se sintam como ramos ligados ao
tronco que é Jesus Cristo. Assim
mudaremos a face da terra e a luz
de Deus brilhará com mais intensi-

dade na mente de toda as pessoas
de boa vontade. Unimo-nos para
que a figura do sal da terra devolva
o gosto de viver em todas as pessoas. Que a luz brilhe para que
iluminados pela sabedoria do
Evangelho, encharquemos esse
mundo com o amor, a paz e a justiça, frutos dos ensinamentos e
mensagem de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
O Deus Uno e Trino abençoe a
todos e a todas, Feliz Ano Nacional
do Laicato!
Luciano Santos - Muito obrigado
Dom Frei Severino. Que o Divino
Mestre lhe abençoe em sua missão
à frente da Diocese de Caçador-SC
e que, por intercessão da Rainha
dos Apóstolos sua diocese obtenha
muitas e santas vocações!
Dom Frei Severino - Amém e que

Deus seja louvado!
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cidas pela Comissão Especial para o
Ano do Laicato cheguem a bom
termo. A mídia é o grande, se não
o maior instrumento para que tudo
seja lindo, útil e oportuno. Não
podemos nos omitir em divulgar as
coisas bonitas que nossa fé nos
proporciona. Conto com vocês nos
mais diversos momentos propostos
como, ajudar e a divulgar os dias
de formação, de romarias, de seminários, de retiros, semana missionária. Sei que a força de vocês
está baseada e sustentada na verdade que o Evangelho nos atrai e
nos impulsiona como encorajou
Paulo, o grande, o maior missionário que a Igreja formou em toda a
sua história. Unimo-nos e façamos
acontecer o grande e magnífico
Ano Nacional do Laicato.

Por Luciano Santos, ISGA

Advento: Tempo de Vigilância e Conversão

O

Natal de Jesus está
chegando,
trazendo
novamente a cada um
uma grande oportunidade celebrar o Mistério da Encarnação do Verbo que se
torna Pessoa e assume a condição
humana.
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E para bem celebrar o Mistério
que inaugura a redenção da humanidade, a liturgia que permeia o
Tempo do Advento, aliada ao término do ano civil, nos apresenta
um tempo propício a um balanço
de nossa vida pessoal, familiar e
comunitária, a uma reflexão do
nosso empenho no crescimento e
aprofundamento de nossa espiritualidade desde o último Natal.
O Ano Litúrgico “A” que ora se
inicia, dedicado ao estudo do
Evangelho de São Mateus, mostra,
na passagem reservada para o 1º
Domingo do Advento (Mt 24,3744), o vigilante dono da casa, na

expectativa escatológica do Filho
do Homem que virá arrematar a
história e julgar toda a existência,
em data e hora que ninguém conhece.
Deste modo, já na primeira semana do Advento, somos chamados a prestar atenção a tudo que
nos envolve e em nossas vidas, em
nossas atitudes, no nosso cotidiano. Somos chamados a nos contrapor a nossa caminhada. Devemos estar vigilantes, porque não
sabemos nem o dia e nem a hora
que o Senhor virá ao nosso encontro.
Do ponto de vista espiritual, pode-se dizer que nossa vida se equipara a um castelo que necessita de
sentinelas, dia e noite, para não
cair nas mãos do inimigo.
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Santo Inácio de Loyola dizia que
o inimigo tem algumas estratégias
muito curiosas. Uma delas é que
ele não entra pela porta da frente,
mas escolhe a porta fraca, aquela
onde nos deparamos com nossas
maiores dificuldades. Para alguns,
pode ser o dinheiro; para outros a
ambição, o poder, a vaidade, a
sexualidade, o orgulho, os prazeres, a comida, os olhares, dentre
outras.
Na realidade, todos nós temos
uma “porta fraca” onde devemos
colocar a melhor sentinela, pois é
preciso vigiar esta porta fragilizada
com afinco para que o inimigo não
entre e não tome conta de toda a
casa.
Neste Natal, e ao longo do novo ano que se descortina em nossas vidas, em qual(is) porta(s) necessitamos fortalecer nossa vigilância e empenho para aprimorarmos
nossa vida cristã?
Contemplando o Menino Deus
nos braços de sua Mãe no presépio, roguemos a Maria Santíssima,
modelo de fé e seguimento do
Cristo, que nos auxilie no fortalecimento de nossos propósitos e perseverança no seu cumprimento.

(Baseado em reflexões publicadas
no portal Catequese Católica e no
“minisermão” do Pe. Joãozinho divulgado em 13/11/17).

Eduardo e Malú
ISF - Instituto Santa Família

A Mãe Santíssima Na Vida De Jesus

A
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vida de Maria é testemunho de como trilhar um caminho de
paz em plena comunhão com o Senhor,
sempre à luz da oração. Diversas
ilustrações de Maria nos remetem
a um semblante dócil, frágil, tranquilo. Observando algumas citações sobre Maria na Sagrada Escritura percebe-se que suas atitudes
não lembram esse semblante. Maria tem presença ativa no plano de
salvação. Ela se faz presente em
diversas passagens da Sagrada
Escritura: no AT, em diversas profecias sobre as promessas de nossa
salvação; no NT, quando essas
profecias se cumprem, e a tornam
presença viva na tradição da Igreja.
Destacamos 3 passagens do AT que relacionam a Mãe com a promessa
de salvação de Deus através de seu Filho: Gn 3,15 mostra que a mulher é
Maria e sua linhagem é seu filho, Jesus. Em Is 7,14 é profetizado que, por
Maria, se concretizará o plano de Deus, pois concebeu em seu ventre e
deu a luz a Jesus. Mq 5, 1-2 dá detalhes de como surgirá o Salvador. A referência à mãe nos leva à profecia de Isaías.
E as profecias se cumprem no NT. Deus nos manda seu filho Jesus para
nos revelar seu mistério: a Santíssima Trindade, cujo papel é que Deus Pai
seja revelado através de Sua Palavra, o Verbo Encarnado - Jesus, por intermédio da ação amorosa do Espírito Santo. E Maria contribui ativamente
nessa revelação através de diversas atitudes.
O Plano de Deus começa a ser cumprido através do sim de Maria, dado
não somente a Deus através do anjo, mas um sim dado à Trindade. O trecho Lc 1,28-31 mostra a relação com Deus Pai, quando Maria, através do
anjo Gabriel, recebe a mensagem de Deus; mostra a relação com DeusFilho, onde o sim de Maria lhe dá relação direta com Jesus, seu filho. E a
relação com Deus- Espírito Santo, que a impregna totalmente, para conceber e gerar o Filho de Deus.
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A primeira atividade missionária e
apostólica de Maria é a visita à sua prima
Isabel. Aí tem início o seu itinerário espiritual de fé. É possível afirmar que Maria é a
arca da nova aliança, o lugar incorruptível
da presença do Senhor ou o primeiro sacrário da história.
O papel de Maria, mãe, é mostrado
quando Ele, com 12 anos, decidiu permanecer em Jerusalém por 03 dias, sem
comunicar nada. Após muita procura,
seus pais o encontraram no templo. Maria
precisou compreender a missão de Jesus.
Mas nem por isso deixa de cumprir seu
papel de Mãe. Por isso sempre está presente ao seu lado.
Maria se faz presente no início da vida
pública de Jesus, ocorrido em um casamento em Caná. Maria nada pede. Apenas apresenta a dificuldade. Apesar da
primeira negativa de Jesus não emudece
nem se detém. Como se soubesse o que iria acontecer, dá as devidas orientações. Jesus, então, faz o milagre, que é fruto da fé e da confiança de
Maria.
Maria esteve presente também
no final da vida pública d´Ele, perto
de Sua cruz. Jesus, então, vendo
sua mãe e, perto dela o discípulo a
quem amava, forma o elo de amor
entre mãe - Filho - discípulo.
Que Maria seja nossa mestra,
guia e intercessora. E que tenhamos a coragem e determinação que
teve, sempre entregue a Deus, à luz
da oração.
.

Nathanael Amparo, ISGA

s

Minha Caminhada no Instituto Jesus Sacerdote
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ou Pe. Alberto Dionísio
Santos, presbítero da
Diocese de Bonfim, Bahia, nascido aos 4 de
março de 1966, em Itiúba, BA. Desde adolescente, sempre
tive grande paixão pelos meios de
comunicação social e fiz deles presença constante em minha vida. Em
2006, por meio da revista Vida Pastoral, editada pela Paulus Editora,
tomei conhecimento da existência
do Instituto Jesus Sacerdote, agregado à Congregação dos Padres e
Irmãos Paulinos. Procurei informações junto ao delegado provincial,
Pe. Vitorio Sarraceno, ssp e iniciei a
caminhada, fazendo o postulantado
e entrando em noviciado no final
do mesmo ano. Após o tempo do
noviciado, emiti os primeiros votos
no dia 31 de janeiro de 2010, na
Paróquia Santo Inácio, Vila Mariana,
São Paulo. Nos anos seguintes, conforme as normas do Estatuto, renovei os votos, até chegar a última
etapa, aguardando dois anos antes
de pedir a emissão dos votos definitivamente. Depois de Pe. Vitorio,
acompanhou-me na formação Pe.
Abramo Parmegianni, ssp e, ultimamente, Pe. Antônio Lúcio da Silva, ssp.
Procurei ser fiel aos compromissos assumidos ao longo desse período. Em um certo momento, senti a
necessidade de um tempo maior
para refletir sobre a continuidade
no Instituto. Depois de um tempo
de oração e discernimento, percebi

que estava no rumo certo e dei continuidade à caminhada formativa e
espiritual.
Pertencer a esse Instituto, para
mim, é causa de alegria e engrandecimento da minha vida de presbítero diocesano, uma vez que no
Instituto encontro elementos que
favorecem cada vez mais a minha
vocação e missão. Exerço meu apostolado como pároco de uma paróquia na cidade de Barreiras, Ba. Estou colaborando nessa diocese desde fevereiro de 2014, conforme
autorização do meu bispo diocesano. No meu trabalho procuro utili-

zar os meios de comunicação para
evangelizar. Incentivo sempre meus
paroquianos a buscarem meios que
os levem a uma formação sempre
mais completa e sólida por meio de
livros, revistas, jornais, sites da internet que promovam os bons valores
do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho consciência que, como membro do IJS, posso colaborar estreitamente com a missão dos padres e
irmãos paulinos, divulgando seus
livros e demais materiais e iniciativas
na área da comunicação. Nesses 16
anos de sacerdócio, não obstante
minhas fragilidades, tenho procurado ser fiel à missão recebida e promover com os meios que disponho,
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a divulgação da Palavra de Deus e o
conhecimento da doutrina católica.
Como lema de ordenação, escolhi a
frase “Eis que ponho minhas palavras em tua boca” (Jr 1,9b). Como
membro do IJS, de modo definitivo,
não medirei forças para continuar
sendo incentivador do conhecimento das coisas de Deus e de Jesus
Cristo, por parte dos fiéis que me
forem confiados.
Manifesto, assim, minha alegria
em fazer parte deste Instituto e o
meu desejo de pertencer a ele definitivamente. Torço para que muitos
padres diocesanos descubram esse
caminho e que venhamos a formar,
no futuro, uma grande comunidade
que, mesmo vivendo no século, estejamos ligados pela fraternidade
sacerdotal e pela espiritualidade
paulina. Estou ciente de minha fragilidade e de meus limites, mas confio na graça divina que me sustenta
e anima a permanecer ao chamado
do Senhor. Espero contar com as
preces solidárias dos meus irmãos
de Instituto, bem como de todos os
membros da Família Paulina, especialmente dos padres e irmãos paulinos a quem estamos ligados mais
profundamente. Desde já, colocome à disposição desta Congregação, colaborando com aquilo que
me for solicitado, dentro de minhas
possibilidades.

Pe. Alberto-Dionísio Santos, IJS

A PALAVRA DO PAPA
Pelos 300 anos de Aparecida
uerido povo brasileifraterno abraço nesse momento de
ro!!! Queridos devotos
festa.
de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira
do Brasil!!!
Minha saudação e minha bênção especial para todos vocês que
estão vivendo em Cristo Jesus o
Ano Mariano do Jubileu dos 300
anos do encontro da Imagem da
Virgem Mãe Aparecida nas águas
do Rio Paraíba do Sul.
Em 2013, na ocasião de minha
primeira viagem apostólica internacional, tive a alegria e a graça de
estar no Santuário de Aparecida e
rezar aos pés de Nossa Senhora,
confiando-lhe o meu pontificado e
lembrando o povo brasileiro com a
acolhida tão calorosa, que vem do
seu abraço e coração generoso.
Naquela ocasião, inclusive, manifestei meu desejo de estar com
vocês no ano jubilar; mas a vida de
Em Aparecida – e repito aqui as
um Papa não é fácil. Por isso, quis
palavras
que proferi em 2013 no
nomear o Cardeal Giovanni Battista
altar do Santuário Nacional –
Re como Delegado Pontifício para
aprendemos a conservar a espeas celebrações do dia 12 de outurança, a deixar-nos surpreender
bro. Confiei a ele a missão de gapor
Deus e a viver na alegria. Esperantir assim a presença do Papa
rança,
querido povo brasileiro, é a
entre vocês!
virtude
que deve permear os coraAinda que não esteja fisicamenções
dos
que creem, sobretudo,
te presente, quero entretanto, por
quando ao nosso redor as situameio da Rede Aparecida de Coções de desespero parecem querer
municação, manifestar meu carinos desanimar. Não se deixem
nho por este povo querido, devoto
vencer pelo desânimo. Não se deida Mãe de Jesus. O que deixo aqui
xem vencer pelo desânimo. Confisão simples palavras, mas desejo
em em Deus, confiem na intercesque vocês as recebam como um
são de nossa Mãe Aparecida. No

Q
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gria que irradia dos seus corações
transborde e alcance cada canto
do Brasil, especialmente as periferias geográficas, sociais e existenciais
que tanto anseiam por uma gota
de esperança. O singelo sorriso de
Maria, que conseguimos vislumbrar
em sua imagem, seja fonte do sorriso de cada um de vocês diante
das dificuldades da vida. O cristão
jamais pode ser pessimista! O cristão jamais pode ser pessimista!
Por fim, agradeço ao povo brasileiro pelas orações que diariamente
me oferecem, especialmente durante as celebrações da Santa Missa. Rezem pelo Papa e tenham certeza de que o Papa sempre reza
por vocês. Juntos, de perto ou de
longe, formamos a Igreja, Povo de
Deus. Cada vez que colaboramos,
ainda que de maneira simples e
discreta, com o anúncio do Evangelho, tornamo-nos, assim como
Maria, um verdadeiro discípulo e
missionário. E, o Brasil, hoje, necessita de homens e mulheres que,
cheios de esperança e firmes na fé,
deem testemunho de que o amor,
manifestado na solidariedade e na
partilha, é mais forte e luminoso
que as trevas do egoísmo e da corrupção.
Com saudades do Brasil, com
saudades do Brasil, concedo-lhes a
Bênção Apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós!
Assim seja.
Fonte: Acidigital
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Santuário de Aparecida e em cada
coração devoto de Maria podemos
tocar a esperança que se concretiza na vivência da espiritualidade,
na generosidade, na solidariedade,
na perseverança, na fraternidade,
na alegria que, a sua vez, são valores que encontram a sua raiz mais
profunda na fé cristã.
Em 1717, quando foi retirada
das águas pelas mãos daqueles
pescadores, a Virgem Mãe Aparecida já os inspirou a confiar em
Deus que sempre nos surpreende.
Peixes em abundância, graça derramada de modo concreto na vida
dos que estavam temerosos diante
dos poderes estabelecidos. Deus os
surpreendeu. Pois. Aquele que nos
criou com amor infinito, nos surpreende sempre! Deus nos surpreende sempre!
Nesse Jubileu festivo em que
comemoramos os 300 anos, daquela surpresa de Deus, somos
convidados a sermos alegres e
agradecidos. “Alegrai-vos sempre
no Senhor” (Fl4,4). E que essa ale-

Vamos descer da árvore?

N

desistir (ou até desistir). Ao subir na
figueira, de imediato, Jesus falou:
“Desça depressa, Zaqueu, porque
hoje preciso ficar na sua casa”. Ele
desceu sem demora.
Jesus quis e desejou entrar na
casa de Zaqueu. Ele também quer e
deseja fazer morada no nosso coração e no das pessoas que direta ou
indiretamente são por nós acompanhadas ou orientadas. Por isto, cabe
aqui perguntar, como nós nos acolhemos uns aos outros, sabendo
que todos somos chamados a ser a
morada de Jesus? Como recebemos
Jesus nos que conosco convivem na
comunidade e na sociedade? Como
nós acolhemos o outro em sua totalidade? Cristo acolheu Zaqueu em
sua totalidade? Jesus o convidou,
contudo “deu tempo ao tempo”
para que Zaqueu se tornasse hospitaleiro. É importante notarmos também a simplicidade de Zaqueu. Ele
reconheceu suas falhas, sua prepotência e após este encontro com
Cristo, ressignificou a situação. Ele,
igualmente, pôs-se a trabalhar em
seu processo de mudança. Se, por
um lado, ele desce imediatamente
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ão podemos negar que
vivemos num mundo em
constante
movimento,
rápido e imediato. Portanto, um mundo imediatista, que nos pede respostas instantâneas. Dessa maneira, corremos o
risco de não termos tempo para
esperar, para apreciar, para perceber os detalhes da criação divina. Se
pararmos para pensar, no entanto,
observaremos que tudo na vida
exige tempo. Da concepção até o
nascimento do filho são normalmente nove meses. Leva tempo do
primeiro choro até o olhar atento,
desde que aprendemos a sugar até
soltar o sorriso espontâneo... engatinhar, ir à escola, aprender a ler,
escrever, enfim. Alguns processos
são rápidos, outros são lentos e outros podem nos acompanhar até a
morte.
Não vou me ater à teologia nem
fazer uma profunda reflexão bíblica,
mas me vem à memória a história
de Zaqueu (Lc 19, 1-10). Zaqueu era
um chefe, superior, tinha poder, era
rico. Provavelmente, fez muitos chorar, sofrer, desanimar, pensar em

tinham a capacidade de se aperfeiçoar no caminho. Ele os acolheu
com suas limitações, e com suas
potencialidades. Ele certamente
sabia, ou tinha a confiança de que
aqueles homens seriam capazes de
se superar, de crescer e assumir a
missão que lhes reservava. Mas para
isto, Jesus teve que ter também paciência, teve que insistir com alguns
deles para que assumissem o processo de mudança e para que assimilassem sua mensagem. Se Ele
percebeu as fraquezas humanas
daqueles homens, por outro lado,
levou em consideração que, apesar
destas limitações, o Pai, que a todos
quer bem, também concede a todos
os dons necessários para realizar a
bom termo a obra iniciada.
Concluindo, certamente, Jesus
nos convida agora, já: “Desça, depressa”. Desçamos depressa para
sermos hospitaleiros e acolhermos o
outro em sua totalidade. Desçamos
depressa para ouvir, apenas ouvir a
partilha do outro, se possível, chorar, sorrir e celebrar com ele.
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da árvore, certamente levou bastante mais tempo para assimilar o novo
estilo de vida que o encontro com
Cristo exigiu dele.
Jesus chama a todos, como podemos ver nos Evangelhos. E como
acabamos de ver, até Zaqueu é
chamado a descer tanto da árvore,
quanto de sua prepotência. Jesus
chama, e exige que os chamados
entrem num processo de mudança
e adaptação ao seu estilo de vida e
à mensagem do Reino, que veio
proclamar. Jesus se identifica com
os pequeninos: “Quem der, ainda
que seja apenas um copo de água
fria a um desses pequeninos, por ser
meu discípulo, eu garanto a vocês:
não perderá a sua recompensa” (Mt
10,42). Se Jesus tivesse se identificado com os grandes, os grandiosos,
os nobres, os elevados, os que não
estão à margem da sociedade, com
certeza, não precisaríamos pôr em
prática os ensinamentos do Evangelho, uma vez que bastaria apenas
nossa prepotência: “só eu falo, você
escuta”; “faça o que eu mando”...
Se Jesus quisesse seguidores
acomodados, não teria exigido mudanças de vida, mudanças de profissão, mudanças de casa, mudanças
de todo tipo. Se Jesus quisesse seguidores acomodados, não teria
pedido a Mateus que deixasse de
ser coletor de impostos, não teria
pedido a Pedro e companheiros
para deixar de ser pescadores, não
teria solicitado a Zaqueu que descesse da árvore. Ele quis seguidores,
que não eram perfeitos, mas que

F

Santa Faustina
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austina nasceu na aldeia
de Glogowiec, distrito de
Turek, prefeitura de Poznan (atualmente Swinice
Warckie, principado de
Konin), na Polônia, no dia
25/08/1905. Ela é a terceira de dez
filhos do casal Estanislau Kowalska
e Mariana Babel. Foi batizada com
o nome de Helena Kowalska.
A vida espiritual de Helena começara cedo. Em seu Diário escreve: “Quando eu tinha sete anos
ouvi pela primeira vez a voz de
Deus na minha alma”.
Em 1920 e 1922 a jovem lhes
pede permissão para entrar no
convento, mas os pais o recusam.
Não possuem recursos para lhe dar
o dote necessário, estão mergulhados em dívidas – e, acima de
tudo, estão muito ligados à filha.
O desejo de se consagrar totalmente a Deus lhe acompanhava,
mas, perante as dificuldades, por
um tempo Helena desiste da ideia.
Entrega-se, então, à “vaidade da
vida”, aos “passatempos”, como
anos depois escreveria em seu Diário.
Deus, porém, não volta atrás.
Estando um dia num baile com sua
irmã, uma visão de Cristo Sofredor
interpela a jovem Helena: “Até
quando hei de ter paciência contigo e até quando tu Me desiludirás?
” (Diário, 9). Decide entrar no convento. Bateu em várias portas até
ser acolhida no dia 01 de agosto
de 1925 na clausura do convento
da Congregação das Irmãs de Nos-

sa Senhora da Misericórdia, em
Varsóvia. Foi tentada a deixar essa
comunidade várias vezes, mas Jesus lhe apareceu e exortou: “Chamei-te para este e não para outro
lugar e preparei muitas graças para
ti” (D. 19).

REVELAÇÕES
Dentro da Congregação, Helena recebeu o hábito e o nome de
Irmã Maria Faustina, em 1926. Dois
anos depois faria a primeira profissão dos votos religiosos. Em sua
vida exterior nada deixava transparecer da sua profunda vida espiritual, que haveria de incluir as graças extraordinárias da contemplação infusa, o conhecimento da

misericórdia divina, visões, aspirações, estigmas escondidos, o dom
da profecia e discernimento, e o
raro dom dos esponsais místicos
(D. 1056). Um sonho a movia –
viver plenamente o mandamento
do amor:
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“Ó meu Jesus, Vós sabeis que
desde os meus mais tenros anos eu
desejava tornar-me uma grande
santa, isto é, desejava amar-Vos
com um amor tão grande com que
até então nenhuma alma Vos tinha
amado” (D. 1372).
O Senhor a escolhe para uma
missão especial. Depois de atravessar pela “noite escura” das provações físicas, morais e espirituais, a
partir de 22/02/1931, em Plock, o
próprio Senhor Jesus Cristo começa a se manifestar à Irmã Faustina
de um modo particular, revelando
de um modo extraordinário a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo e a história– presente em todo o agir divino, particularmente na Cruz Redentora de Cristo – e novas formas
de culto e apostolado em prol desta sua divina misericórdia. Descreve
esta primeira visão:

“Da túnica entreaberta sobre o
peito saíam dois grandes raios, um
vermelho e outro pálido. (…) Logo
depois, Jesus me disse: Pinta uma
Imagem de acordo com o modelo
que estás vendo, com a inscrição:
Jesus, eu confio em Vós” (D. 47).
Segundo um dos mais famosos
estudiosos do mesmo, Pe. Ignacy
Rózycki, no Diário – e numa das
Cartas de Santa Faustina – encontramos, dentre outros, 83 revelações particulares especiais sobre o
mistério e o culto da Divina Misericórdia. Ao longo do Diário descobrimos que Jesus a escolhe como
secretária, apóstola, testemunha e
dispensadora da divina misericórdia (nn. 965; 1142; 400; 570). Já
pode ser considerado como um
dos clássicos da espiritualidade
católica, ao lado de História de
uma alma, A prática do amor a
Jesus Cristo, Filotéia e outros.

PÁSCOA
Assim como na vida de Santa
Teresinha, Jesus pede também à
Santa Faustina que se ofereça como vítima pelos pecadores. Na
Quinta-feira Santa de 1934, Jesus

CANONIZAÇÃO
O processo informativo para a
canonização da Irmã Faustina se
iniciou em 1965. O Cardeal Karol
Wojtyla o encerra com uma sessão
solene no dia 20/09/1967. Anos
depois (1978) Karol Wojtyla se tornaria o Papa João Paulo II, e por
suas mãos Irmã Faustina seria beatificada (1993) e canonizada
(2000), tornando-se assim a primeira santa canonizada no III Milênio
cristão. O milagre que permitiu a
sua canonização foi a cura do Pe.
Romualdo P. Pytel que sofria de
“estenose aórtica predominante,
calcificada e localizada na bicúspide, com insuficiência aórtica associada, e descompensação cardíaca
esquerda” (in Laria, Raffaele, Santa
Faustina e a Divina Misericórdia,
Paulus, Apelação, 2004, p. 84). A
data de sua celebração litúrgica é o
dia 5 de outubro, que marca seu
nascimento para o céu.
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lhe revela o seu desejo que se entregue pela conversão dos pecadores. A este desejo Irmã Faustina
respondeu prontamente com um
ato de consagração no qual se
oferece voluntariamente pelos pecadores.
Nos últimos anos de sua breve
vida aumentaram os seus tormentos interiores e os padecimentos do
organismo. Desenvolve-se uma
tuberculose que lhe atacou os
pulmões e os intestinos.
No dia da sua morte ela recebe
o viático do Pe. Andrasz. Pede, mas
logo recusa uma injeção, dizendo:
“Deus exige sacrifício”. Plenamente
unida a Deus, na presença da irmã
Ligoria, erguendo os olhos para o
céu, Irmã Faustina falece com fama
de santidade às 22h45min do dia
5/10/1938, com apenas 33 anos
de vida. O seu corpo foi depositado
no cemitério do convento em Cracóvia-Lagiewniki.

T

Uma Forma Sincera de Amar

udo que aqui Ele deixou…”
Um certo dia a vida se
transformou em alegrias,
quando, a Palavra de
Deus deixou de ser somente de
profetas “iluminados” e passou a
pertencer a todos os seres, à humanidade. Tamanha a perfeição
desta Palavra que se tornou Carne,
como todos os homens, e ainda
viveu sua santidade, fazendo a
vontade do “Pai”, seu Criador.
“… Não passou e vai sempre
existir.”

“... Flores nos lugares que passou…”
É importante, hoje, vivermos intensamente esta prova do amor de
Deus em todas as nossas ações,

“… Um caminho novo a seguir.”
A prova do amor de Deus já foi
dada na pessoa de Jesus Cristo. E,
como diz a Física: “toda ação tem
uma reação”, então, chegou o
momento de darmos nossa resposta seguindo os exemplos deste
nosso salvador. A maneira mais
correta de reagir a este amor é
acreditar que esta foi, sim, a grandiosa ação de Deus para nós, Humanos. Pratiquemos e demonstremos em nosso agir diário (conversas, lazer, trabalhos, orações, estudos, pastorais…) o amor que temos
ao nosso Pai e a nossos irmãos,
nascidos do mesmo amor divino. E
não esqueçamos nunca: “Antes
que existisse a ideia de nosso existir, Deus já nos AMAVA”!
Nathanael Amparo, ISGA
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Passou-se um tempo e essa Palavra encarnada foi crucificada pelos erros e pela falta de fé de seus
semelhantes, os seres humanos.
Gerações e gerações adiante, esta
palavra que esteve viva no coração
e entre os homens, ainda continua
viva na esperança desta sociedade
sofredora.

glorificando está maravilhosa forma que Deus achou de demonstrar
sua preocupação conosco, mandando seu Filho Jesus Cristo, para
viver entre nós.

Oração Vocacional Gabrielina
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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
Arcanjo São Gabriel, anunciem a vossa Encarnação para toda a humanidade.

Amém.

Bem Aventurado Padre Tiago Alberione

N

Sacramento e, na luz de Deus, projeta o seu futuro. Uma “luz especial” veio ao seu encontro, desprendendo-se da Hóstia e a partir daquele momento ele se sentiu “profundamente comprometido a fazer
alguma coisa para o Senhor e para
as pessoas do novo século”: “o
compromisso de servir à Igreja”,
valendo-se dos novos meios colocados à disposição pelo progresso.
No dia 29 de junho de 1907 foi
ordenado sacerdote. Como passo
seguinte, uma breve, mas significativa experiência pastoral em Narzole (Cuneo), na qualidade de vice
pároco. Lá encontrou o bem jovem
José Giaccardo, que para ele será o
que foi Timóteo para o Apóstolo
Paulo. Ainda em Narzole, Padre
Alberione amadureceu sua reflexão sobre o que pode fazer a mulher incluída no apostolado.
No Seminário de Alba desempenhou o papel de Diretor Espiri-
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o dia 27 de abril de
2003 o papa João
Paulo II declarou Tiago Alberione bemaventurado!
Padre Tiago Alberione, Fundador da Família Paulina, foi um dos
mais carismáticos apóstolos do
século XX. Nasceu em San Lorenzo
di Fossano (Cuneo, Itália), no dia 4
de abril de 1884. Recebeu o batismo já no dia seguinte. A família
Alberione, constituída por Miguel e
Teresa Allocco e por seis filhos, era
do meio rural, profundamente cristã e trabalhadora.
O pequeno Tiago, o quarto filho, desde cedo passa pela experiência do chamado de Deus: na
primeira série do ensino primário,
quando a professora Rosa perguntou o que seria quando se tornasse
adulto, ele respondeu: Vou tornarme padre! Os anos da infância se
encaminham nessa direção.
Com 16 anos, Tiago foi recebido
no Seminário de Alba. Desde logo
se encontrou com aquele que para
ele foi pai, guia, amigo e conselheiro por 46 anos: o cônego Francisco
Chiesa.
No final do Ano Santo de 1900,
já estimulado pela encíclica de
Leão XIII Tametsi futura (Ainda que
se trate de coisas futuras), Tiago
viveu a experiência decisiva de sua
existência. Na noite de 31 de dezembro de 1900, noite que dividiu
os dois séculos, pôs-se a rezar por
quatro horas diante do Santíssimo

tual dos seminaristas maiores (filósofos e teólogos) e menores (estudantes do ensino médio), e foi professor de diversas disciplinas. Dispôs-se a pregar, a catequizar, a dar
conferências nas paróquias da diocese. Dedicou também bastante
tempo ao estudo da realidade da
sociedade civil e eclesial do seu
tempo e às novas necessidades
que se projetavam.
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Concluiu que o Senhor o convocava para uma nova missão:
pregar o Evangelho a todos os
povos, segundo o espírito do Apóstolo Paulo, usando os modernos
meios da comunicação. Justificam
essa direção os seus dois livros:
Apontamentos de teologia pastoral
(1912) e A mulher associada ao
zelo sacerdotal (1911-1915).
Essa missão, para ser desenvolvida com carisma e continuidade,
devia ser assumida por pessoas
consagradas, considerando-se que

“as obras de Deus se edificam por
meio das pessoas que são de
Deus”. Desse modo, no dia 20 de
agosto de 1914, quando, em Roma
morria o sumo pontífice, Pio X, em
Alba, o Padre Alberione dava início
à “Família Paulina” com a fundação
da Pia Sociedade São Paulo. O começo foi marcado pela extrema
pobreza, em conformidade com a
pedagogia divina: “inicia-se sempre
no presépio”.
A família humana – na qual o
Padre Alberione se inspira – é
constituída por irmãos e irmãs. A
primeira mulher a seguir o Padre
Alberione foi uma jovem de vinte
anos, de Castagnito (Cuneo): Teresa Merlo. Com o apoio dela, Alberione deu início à congregação das
Filhas de São Paulo (1915) – Irmãs
Paulinas. Pouco a pouco, a “Família” cresceu, as vocações masculinas e femininas aumentaram, o
apostolado tomou seu curso e assumiu sua forma.
Em 1918 (dezembro) registrouse o primeiro envio das “filhas” para
Susa: iniciou-se uma história muito
corajosa de fé e de empreendimento, que gerou também um estilo
característico, denominado (estilo)
“paulino”.
Em 1923, quando o Padre Alberione adoeceu gravemente e o
diagnóstico médico não sugeriu
um quadro de esperanças, o Fundador, milagrosamente, retomou o
caminho com saúde e afirmou: “Foi
São Paulo quem me curou”. A partir daquele período apareceu nas

Arcanjo, Nossa Senhora da Anunciação, Jesus Sacerdote e Sagrada
Família. Dez Instituições (inclusive
os Cooperadores Paulinos) unidas
entre si pelo mesmo ideal de santidade e de apostolado: viver e
anunciar Jesus Cristo Caminho,
Verdade e Vida.
Nos anos de 1962-1965, o Padre
Alberione foi protagonista silencioso, mas atento do Concílio Vaticano II, de cujas sessões ele participou, diariamente.
No dia 26 de novembro de
1971 deixou a terra para assumir o
seu lugar na Casa do Pai. Padre
Alberione viveu 87 anos. Em 25 de
junho de 1996 o papa João Paulo
II assinou o Decreto por meio do
qual eram reconhecidas as virtudes
heroicas de Alberione.
Foi beatificado por João Paulo II,
no dia 27 de abril de 2003, na Praça de S. Pedro, em Roma.
Bem-aventurado Tiago Alberione, rogai por nós!
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capelas paulinas a inscrição que
em sonho ou em revelação o Divino Mestre Jesus Cristo dirigiu ao
Fundador: Não temam – Eu estou
com vocês – Daqui quero iluminar
– Arrependam-se dos pecados.
Em 1924, veio à luz a segunda
congregação feminina: as Pias Discípulas do Divino Mestre, para o
apostolado eucarístico, sacerdotal e
litúrgico. Para orientá-las na nova
vocação, Padre Alberione chamou
a jovem Úrsula – Irmã M. Escolástica Rivata.
Em outubro de 1938, Padre Alberione fundou a terceira congregação feminina: as Irmãs de Jesus
Bom Pastor ou “Pastorinhas”, que
se dedicam ao apostolado pastoral
destinado a auxiliar os Pastores.
A Família que foi se completando em 1954, com a fundação da
quarta congregação feminina, o
Instituto Rainha dos Apóstolos para
as Vocações (Irmãs Apostolinas) e,
em 1960, dos Institutos de vida
secular consagrada: São Gabriel

