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EDITORIAL
que eu perdoe sem esperar ser
perdoado. Mesmo sabendo que é
tão difícil amar verdadeiramente
no mundo moderno, que o amor
nunca deixe de ser o sentido do
meu viver.
Desperta-me, Senhor, para que
eu possa aproveitar as pequenas
coisas da vida para viver melhor e
não viver somente por viver.
Desperta-me, Senhor, da inveja,
do ciúme, da cobiça, do egoísmo,
da hipocrisia, da moleza, da vida
sem sentido.
Desperta-me, Senhor, para que
eu, antes de olhar para o erro do
outro, olhe para o meu próprio.
Desperta-me, Senhor, para que
eu não julgue ninguém, pois somente tu tens esse direito.
Desperta-me, Senhor, para que
o dia de hoje seja melhor do que
ontem e que o amanhã seja melhor ainda.
Desperta-me, Senhor, para que
minhas atitudes possam sempre
revelar aquilo que sou verdadeiramente e não aquilo que procuro
apresentar para causar boa impressão.
Desperta-me, Senhor, para que
eu mantenha sempre a paciência
nos momentos de conflitos da
vida.
Nathanael Amparo, ISGA
Noviço

Revista Institutos Paulinos

esperta-me, Senhor, para
que eu não gaste minha
vida em vão, e que eu
possa aproveitar cada
minuto de minha vida.
Desperta-me, Senhor, para que
eu possa fazer dos encontros do
dia-a-dia, momentos de paz, de
harmonia, de silêncio comigo e
com meus irmãos.
Desperta-me Senhor para que
ao encontrar-me com as pessoas,
esses encontros se tornem momentos de partilha, de comunicação de vida.
Desperta-me, Senhor, para que
minhas palavras partam do coração e não fiquem só nos lábios,
que minhas preces sejam um diálogo amoroso contigo e não simples fórmulas vazias, sem vida.
Desperta-me, Senhor, para que
eu não fique olhando só o meu
passado: o que realizei, o que deixei de realizar; mas que acima de
tudo os meus olhos passam voltarse para o amanhã na esperança
de continuar vivendo, convivendo,
servindo e de modo especial crescendo humana e espiritualmente
cada dia mais.
Desperta-me, Senhor, para que
eu não seja um egoísta que só
quer as coisas pra si.
Desperta-me, Senhor, para que
o amor ao próximo no qual acredito e que existe dentro de mim, não
seja de interesse e nem de recompensa.
Desperta-me, Senhor, para que
eu ame sem esperar ser amado,

S

Centenário das Aparições em Fátima

e no Antigo Testamento
Deus indicou os rumos ao
seu povo através dos
Profetas, no século XX ele
se serviu da própria Mãe de
Cristo que apareceu em Fátima
para anunciar ao mundo os
desígnios da Providência.

voltassem seis meses seguidos no
mesmo dia 13 de cada mês.
Na segunda aparição já
estavam presentes cerca de 50
curiosos. Nossa Senhora disse que
em breve Francisco e Jacinta iriam
para o Céu, Lúcia teria de ficar
para difundir a devoção ao
Imaculado Coração de Maria.

SEIS APARIÇÕES CONSECUTIVAS
Seriedade é o que transparecia
no celestial rosto da Virgem
Santíssima, quando Lúcia de
apenas dez anos, Francisco e
Jacinta com nove e sete anos
respectivamente, vislumbraram na
primeira aparição no dia 13 de
maio de 1917.
Segundo a própria Irmã Lúcia,
era “uma Senhora vestida toda de
branco, mais brilhante que o sol,
irradiando luz mais clara e intensa
que um copo de cristal cheio de
água cristalina, atravessado pelos
raios de sol mais ardentes”. Ela
pediu
que
os
pastorzinhos

Foi na terceira aparição, de 13
de Julho, que Nossa Senhora lhes
revelou as três partes do segredo:
A visão do Inferno, o anúncio do
castigo, e os meios para evitá-lo; e
a famosa terceira parte, sobre
cujo conteúdo e significado muito
se debate nos dias de hoje.
Em agosto a aparição se deu
no dia 15, depois de libertos, pois
o Administrador de Ourém
(cidade
portuguesa)
havia
seqüestrado os pequenos para
tentar arrancar deles o segredo.
Entre 15 e 20 mil pessoas estavam
presentes no dia 13 de setembro.
E na Sexta e última aparição, em
13 de Outubro os que acorreram á
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UM SEGREDO COM TRÊS PARTES

Cova da Iria somavam entre 50 a
70 mil pessoas. Foi então que o
sol bailou no ar, fazendo todos
exclamar “Ó milagre! As crianças
tinham razão!”
A SÉTIMA APARIÇÃO

A Santíssima Virgem anunciou
que ainda apareceria uma sétima
vez, e isto ainda não aconteceu. O
que Nossa Senhora pedirá a
humanidade? Renovará ela o
apelo á conversão por meio da
oração e da penitência? Pleiteará
que a humanidade não ofenda
mais ao Nosso Senhor?
São
perguntas que cada vez mais as
pessoas se fazem neste ano das
Aparições do Centenário de
Fátima.
Daniela dos Santos, INSA
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ESTATUTO

E

Saída e Demissões
que não se enquadre nas regras
ratificadas no estatuto.
Outras causas que levam a
demissão são as que expõem
motivos
graves,
externos,
imputáveis
e
juridicamente
provadas, são: a negligência das
obrigações da vida consagrada e
para com o instituto, o desrespeito
e as violações repetidas dos
vínculos sagrados, a desobediência
as determinações e orientações dos
Superiores,
escândalo
grave
proveniente
de
procedimento
culpável, apoio ou a propaganda
de doutrinas condenadas pelo
magistério da Igreja, adesão pública
a
ideologias
derivadas
de
materialismo ou ateísmo, presentes
nos cânones (573 § 2, 599- 601,
662- 664, 1371, 1374).
Essas
atitudes demostram que o professo
se desencaminhou da vida fraterna
e das orientações do instituto, o
mesmo
não
pretende
mais
evidenciar a vida consagrada em
plena unidade com os irmãos de
caminhada.
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m nosso estatuto no
capitulo sexto, está de
maneira clara e objetiva
as situações que um
membro
professo
temporário ou perpetuo poderá sair
ou ser demitido e automaticamente
afastado de suas responsabilidades
canônicas para com o instituto,
essas normativa estão de comum
acordo com o Código de Direito
Canônico (CDC 688 § 2, 692, 694,
695, 696, 1398), que explicita e dá
as
devidas
orientações
e
procedimentos legais.
O comportamento do membro
professo temporário e perpétuo
deve ser incorrupto, caminhar com
os moldes evangélicos e seguir as
orientações do fundador para que
não ocorra situações humilhantes e
degradantes
que
levem
as
demissões automáticas e ou
obrigatórias.
E
automaticamente
serão
convidados a deixarem o instituto
os que tenha publicamente negado
a fé católica, busque ou almeje
contrair matrimônio mesmo que
civilmente, e não tenha participado
ativamente, durante dois anos
consecutivos da vida do instituto,
sem dar as devidas justificativas aos
seus superiores. Tais atitudes
desabona a conduta do professo
perante o instituto, que está
amparado legalmente, podendo
encaminhar
o
pedido
de
afastamento de qualquer professo

E o professo poderá ser demitido
do instituto quando este vivenciar
os seguintes atos abomináveis a
vida: Se o membro tiver cometido:
homicídio
doloso,
o
rapto,
sequestro, violência ou fraude e
mutila gravemente uma pessoa,

Vicente Netto, ISGA
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pratica o aborto obtendo o efeito e
que incorre na excomunhão. Estes
pontos encontram se respaldo nos
cânones (1397 e 1398). E se após
orientações, exortações e atitudes
de
correção
fraternal
estes

mantiverem condutas indignas
devem ser notificados a deixarem o
instituto.
E após colhida todas as in
formações
necessárias
os
inqueridos membros do Isnstituto
podem ser demitidos, mas se
exporem e demostrarem provas em
sua defesa, e este direito de defesa
pode ser exercitado e examinado, o
Superior Geral da Pia Sociedade de
São Paulo emitirá declaração para
que o ato conste juridicamente.
Compete também ao Superior
Geral da Pia Sociedade de São
Paulo conceder aos membros de
votos temporários o indulto de
abandonar o instituto.
Tais normativas presentes
no nosso estatuto busca inibir
práticas e atos que maculem a
conduta dos membros, ou venha a
desabonar a prática e vivencia
evangélica do Instituto São Gabriel
Arcanjo – ISGA.

ANO
MARIANO
Origem da Imagem Histórica de Aparecida
pequenina imagem de
Em 1967, por ordem expressa
Nossa Senhora da Condo Cardeal Arcebispo de Apareciceição que se venera no
da, Dom Carlos Carmelo de VasSantuário Nacional de
concelos Mota, a imagem histórica
Aparecida, desde o seu
foi submetida a análise rigorosa de
miraculoso encontro em 1717,
críticos e peritos da arte para exaaguçou a curiosidade e pesquisas
miná-la em todos os detalhes de
sobre sua origem. O documento
sua escultura, cor e matéria e defimais antigo, de 1743, redigido pelo
ni-la no tempo e no espaço, classifiPadre José Vilela, já dizia: “João
cando sua confecção artística. A
Alves, lançando sua rede de rasto
conclusão foi esta: não se tratava
tirou o corpo da imagem, sem a
de uma imagem rústica e que pucabeça. E lançando mais abaixo
desse ter sido feita por qualquer
outra vez a rede, tirou a cabeça da
pessoa.
mesma Senhora, não se sabendo
A imagem revela características
nunca quem ali a lançasse...”
muito delicadas. Pequenina, ape-

A
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Fotografia rara mostra como era originalmente a imagem de Nossa Senhora Aparecida antes do
atentado de 1978 (esquerda) e fotografia da imagem após a restauração (direita). Notam-se algumas
diferenças nas dobras do manto. Sendo a maior diferença nos cabelos: antes curtos e agora longos.

Virgem da Conceição do século
XVII, em diversas igrejas de São
Paulo, chega-se à conclusão de
terem a mesma procedência histórica. Em uma conferência realizada
em Aparecida, a 13 de abril de
1967, confirma o Dr. Pedro: “Tenho
a firme convicção de que a imagem
de Nossa Senhora Aparecida é
paulista, de arte erudita, feita provavelmente na primeira metade do
século XVII, por discípulo do beneditino frei Agostinho da Piedade,
muito provavelmente frei Agostinho de Jesus”. (Cf. Jubileu de Ouro
e Rosa de Ouro, págs. 173 a 186 –
Ed. 1970, Aparecida - SP).

"Santanna de Parnaíba - MONUMENTO A FREI
AGOSTINHO DE JESUS A MOLDAR A IMAGEM"

O beneditino frei Agostinho da
Piedade foi o mais celebre ceramista do século XVII, de origem portuguesa, professou solenemente no
mosteiro de São Bento, em Salva-
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nas trinta e sete centímetros, pesando 4.350 gramas, isso sem contar o pedestal de dois centímetros
que lhe foi acrescentado. É feita de
terra cota (provavelmente tirada de
Santana do Parnaíba – SP), barro
cinza que tomou a cor marrom,
mais morena do que escura. Rosto
cheio. Quando encontrada, devido
à cabeça estar separada do corpo,
parecia de cabelos cortados até
que em 1978, quando a imagem
foi restaurada lhe foram acrescentados cabelos sobre os ombros e
riscados até a cintura. Na cabeça, 3
flores de 5 pétalas. Uma na fronte
com três pétalas, duas acima das
orelhas e uma em cada ombro.
Simbolismo da Mulher coroada de
doze estrelas.
O vestido de gola cavada com
rendas arredondadas, cai em pregas cobrindo-lhe os pés. O manto
deixa aparecer quase toda a frente
do vestido e é preso pelos antebraços da imagem que tem as mãos
postas, encostadas ao peito. A
imagem tem o porte ereto. Olhar
voltado para os homens. A meia
lua serve de pedestal. No meio da
lua, que deixa só ver as pontas arredondadas, está a cabeça de um
anjinho com duas asas abertas ao
lado da cabeça.
Quem teria sido o escultor dessa
imagem? A resposta nos é dada
pelo estuário Dr. Pedro de Oliveira
Ribeiro Neto, após minucioso estudo comparativo da imagem de
Nossa Senhora Aparecida com
tantas outras celebres imagens da

Será a imagem de Aparecida
uma reprodução, em escultura, da
imagem de Guadalupe, miraculosamente pintada na capa do índio
mexicano, São Juan Diego? É certo
que frei Agostinho de Jesus foi

testemunha da devoção do povo
português a Nossa Senhora pela
prodigiosa aparição no México em
1531. De fato, reproduções dessas
imagens de Guadalupe espalharam-se rapidamente na Europa
através desses países que dominavam as Américas.

O grande estudioso do milagre
de Aparecida, Paulo Seabra, diz
que a imagem de Nossa Senhora
Aparecida é uma cópia em barro
do retrato de Nossa Senhora de
Guadalupe. Ele argumenta: “Comparada com a Virgem de Guadalupe, a imagem de Aparecida é de
semelhança impressionante: a
mesma posição do querubim e da
lua sob os pés, idêntico aspecto das
vestes e das mãos. Há, incontestavelmente, uma diversidade na posição da cabeça, mas a imagem de
Aparecida foi pescada no rio Paraíba do Sul com a cabeça separada
do tronco, a qual nunca se colou
direito. O véu sobre a cabeça está
desfigurado, parecendo que numa
das sucessivas e piedosas tentativas
de consolidar a emenda da imagem, foi transformado em cabelos
soltos, pois subsiste, nítido e só
assim compreensível, o vestígio da
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dor, em 1610. Consta que ele nunca saiu da Bahia, onde faleceu em
1661. Sua grande atividade foi entre 1630 e 1642. Deixou inúmeras
e primorosas imagens. Frei Agostinho de Jesus, discípulo de frei
Agostinho da Piedade, com o qual
trabalhou no mosteiro de São Bento na Bahia, era carioca de nascimento, tendo estudado em Portugal, ordenou-se em 1628. Ali se
aperfeiçoou como ceramista e pintor, trazendo de volta ao Brasil os
ensinamentos aprendidos na Europa, onde por toda a parte se seguiam as escolas espanholas e flamengas, já barrocas, exuberantes e
movimentadas. Trabalhou na Bahia, com frei Agostinho da Piedade;
esteve depois no Rio de Janeiro e,
finalmente, em São Paulo, onde se
encontra o maior número de suas
artes.

cabeleira sobre a orelha. Faltam os
raios de sol... Convenhamos, aliás,
era praticamente impossível reproduzir em uma estatueta de barro os
raios de sol.” (Cf. Paulo Seabra, O
Retrato de Nossa Senhora, Ed. Vozes, 1954 – pág. 47-48).
Embora não haja perfeita identidade entre as imagens de Aparecida e de Guadalupe, profundas
são as semelhanças e as circunstâncias históricas fazem aceitar tal
motivação na mente do escultor,

Nossa Senhora desceu do céu
na América Central e docemente
ofereceu o seu retrato para todos
os seus filhos das Américas. Assim,
porque ama e estende o seu manto maternal a todos os que a dignificam, preparou os caminhos por
GUADALUPE para ser APARECIDA
no Brasil.

Viva a Mãe de Deus e nossa,
sem pecado concebida!
Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida!
Luciano Santos, ISGA
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habilidoso artista e interprete da
devoção mariana em seu tempo.

Matrimônio e Família a luz da Sagrada Escritura

O

Catecismo da Igreja
Católica nos lembra
que “a sagrada Escritu-

O sacramento do Matrimônio
insere a família cristã na Igreja
donde se alimenta e onde exercita
seu múnus sacerdotal que é santificar-se e santificar a comunidade
cristã e o mundo.
O futuro da evangelização depende fundamentalmente da igreja familiar que a inaugura no Batismo dos seus membros, e recebe
nova força pela graça sacramental
do Matrimônio.
Numa vida familiar bem vivida,
ecoam em alta voz as virtudes que
emanam do reino de Deus.
A Igreja doméstica torna-se então o ambiente onde ocorre a autêntica catequese, a catequese familiar.
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ra abre-se com a criação do homem e da
mulher à imagem e semelhança de
Deus e se fecha com as “núpcias do
Cordeiro” (Ap 19,7.9). De um extremo ao outro, a Escritura fala do
casamento e de seu “mistério”, de
sua instituição e do sentido que lhe
foi dado por Deus, da sua origem e
do seu fim, das suas realizações ao
longo da história da salvação, de
suas dificuldades provenientes do
pecado e de sua renovação “no
Senhor” (1Cor 7,39), na nova aliança de Cristo e da Igreja. ”

É através da leitura da Bíblia, entre outros canais, que Deus revela
aos casais o que devem fazer para
ter um casamento e família de sucesso, nos moldes da Sagrada Família de Nazaré.
Mediante o hábito de orar a
Deus por seu casamento e por sua
família diariamente, e ler as escrituras sagradas com a mesma assiduidade, os cônjuges são inspirados pelo Espírito Santo a agir da
melhor maneira a fim de proteger
e fortalecer o seu casamento.
Na esteira do mês dedicado pela
Igreja Católica ao estudo da Bíblia,
relacionamos nas linhas seguintes,
sem a pretensão de esgotar a matéria, dez passagens bíblicas que,
destacando a importância da família, merecem ser examinadas e vivenciadas no âmbito da catequese
familiar visando o fortalecimento e
santificação de seus membros.

1.

3.

4.

5.
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2.

Desfrute a vida com a mulher a
tude. Como é feliz o homem que
quem você ama, todos os dias destem a sua aljava cheia deles! (Salta vida sem sentido que Deus dá a
mos 127,3-5)
você debaixo do sol; todos os seus 6.
Os vivos, somente os vivos, te
dias sem sentido! Pois essa é a sua
louvam, como hoje estou fazendo;
recompensa na vida pelo seu áros pais contam a tua fidelidade a
duo trabalho debaixo do sol. (Ecleseus filhos. (Isaías 38,19)
siastes 9:9).
7.
Não os esconderemos dos
nossos filhos; contaremos à próxima geração os louváveis feitos do
Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. (Salmos 78,4).
8.
Filhos obedeçam aos seus pais
no Senhor, pois isso é justo. “Honra
teu pai e tua mãe”, este é o primeiro mandamento com promessa:
“para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”.
(Efésios 6,1-3).
Honra teu pai e tua mãe, a fim 9.
Mas, se uma viúva tem filhos
de que tenhas vida longa na terra
ou netos, que estes aprendam prique o Senhor, o teu Deus, te dá.
meiramente a pôr a sua religião em
(Êxodo 20,12)
prática, cuidando de sua própria
Instrua a criança segundo os
família e retribuindo o bem recebiobjetivos que você tem para ela, e
do de seus pais e avós, pois isso
mesmo com o passar dos anos não
agrada a Deus. (1Timóteo 5,4)
se desviará deles. (Provérbios 22,6)
Roguemos pelas famílias, para
Ouça, meu filho, a instrução de
que a leitura e meditação da palaseu pai e não despreze o ensino de
vra de Deus as cumulem de ânimo
sua mãe. Eles serão um enfeite pae serenidade para a vivência cristã.
ra a sua cabeça, um adorno para o
seu pescoço. (Provérbios 1,8-9)
Referências:
Os filhos dos filhos são uma
1. Exortação Apostólica Familiariscoroa para os idosos, e os pais são
Consortio - São João Paulo II
o orgulho dos seus filhos. (Provér2. http://www.semprefamilia.com.br
bios 17,6)
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.
Como flechas nas mãos do guerreiEduardo e Malú
ro são os filhos nascidos na juvenISF - Instituto Santa Família

FEIRA VOCACIONAL

N

o último final de semana do mês de agosto na cidade de Praia
Grande-SP realizou-se a 11ª Feira Vocacional promovida pela Paróquia de Santo Antônio, Diocese de Santos. Participaram do evento
mais de 20 instituições entre congregações, ordens, institutos seculares e comunidades de vida e aliança. Também na semana que
antecede a feira houve uma semana missionária com a participação de alguns
membros participantes da feira dentre os quais a Ir. Terezinha, pddm.
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A Família Paulina esteve presente com a participação dos Gabrielinos, Pastorinhas, Pias Discípulas do Divino Mestre e Paulinas. Durante o evento fomos
convidados ao palco e nos apresentarmos, cada um se apresentou bem como a
instituição a qual pertence, a Ir. Maria José, fsp durante a apresentação citou as
demais instituições da Família Paulina que não estavam presentes e exclamou:
“Onde possui um membro da Família Paulina, aí está toda a Família Paulina presente espiritualmente!”, e juntos como família cantamos a canção Família Paulina com o quadro do fundador.

U

DEUS É COMO AÇÚCAR
A sabedoria não está no conhecimento, mas na experiência de
Deus em nossas vidas. Experimentando o uma vez, dele sempre vamos querer mais. Experimentando-o
uma vez, os outros “adoçantes” já
não nos satisfarão.

Lembre-se de colocar “o Açúcar”
em sua vida...
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m certo dia, a professora querendo saber
se todos tinham estudado a lição de catecismo, perguntou as
crianças quem saberia explicar
quem é Deus?
Uma das crianças levantou o
braço e disse:
- Deus é o nosso Pai, Ele fez a terra, o mar e tudo que está nela; nos
fez como filhos dele.
A professora querendo buscar
mais respostas, foi mais longe:
- Como vocês sabem que Deus
existe, se nunca O viram?
A sala ficou toda em silêncio...
Pedro, um menino muito tímido,
levantou a mãozinha e disse:
- A minha mãe me disse que
Deus é como o açúcar no meu leite
que ela faz todas as manhãs. Eu não
vejo o açúcar que está dentro da
caneca no meio do leite, mas se ela
o tira, o leite fica sem aquele sabor
que eu gosto tanto. Deus existe, e
está sempre no meio de nós, só que
não O vemos, mas se Ele sair de
perto, nossa vida fica... sem aquele
sabor especial.
A professora sorriu, e disse:
- Muito bem Pedro, eu ensinei
muitas coisas a vocês, mas você me
ensinou algo mais profundo que
tudo o que eu já sabia. Eu agora sei
que Deus é o «nosso açúcar» e que
está todos os dias adoçando a nossa
vida!
Deu-lhe um beijo e saiu surpresa
com a resposta daquela criança.

A PALAVRA DO PAPA
Papa afirma que a Cruz é “um mistério de amor”
a celebração da manhã
que isso. É aquele que, sem saber,
do dia 14/09/2017 na
talvez Nicodemos buscava. É uma
capela da Casa de Sandas tentações. Sim, Jesus que bom
ta Marta, o Papa Frano mestre, mas… sem cruz, Jesus.
cisco e dedicou a homiQuem os encantou com esta imalia à Exaltação da Cruz, festa celegem? A raiva de Paulo. Jesus Cristo
brada neste dia.
apresentado, mas não crucificado”,
O Papa advertiu sobre duas tenacrescentou.
tações espirituais que acontecem
ante a Cruz de Cristo: 1ª a de pensar em Jesus sem cruz e fazer dele
um “mestre espiritual”; 2ª de uma
cruz sem Cristo, isto é, não ter esperança, em uma espécie de “masoquismo” espiritual.
Francisco assinalou que a cruz é
Outra tentação “é a cruz sem
um “mistério de amor”. “Somente
Cristo, a angústia de permanecer lá
com a contemplação se vai avante
embaixo, com o peso do pecado,
neste mistério de amor”, afirmou.
sem esperança. É uma espécie de
“Jesus desceu do Céu para levar
„masoquismo‟ espiritual. Somente a
todos nós a subir ao Céu” e “este é
cruz, mas sem esperança, sem Criso mistério da cruz”.
to”.
Ao comentar a leitura de São
E a cruz sem Cristo seria “um
Paulo da liturgia do dia, disse: “Esta
mistério trágico”, como as tragédias
é a descida de Jesus: até embaixo,
pagãs. “Mas a cruz é um mistério
à humilhação, esvaziou a si mesmo
de amor, a cruz é fiel, a cruz é nopor amor. E por isso, Deus o exalbre. Hoje podemos tirar alguns
tou e o fez subir. Somente se nós
minutos e cada um fazer uma perconseguirmos entender esta descigunta: para mim, o Cristo crucificada até o fim, podemos entender a
do é mistério de amor? Eu sigo
salvação que nos oferece este misJesus sem cruz, um mestre espiritutério do amor”.
al que nos enche de consolação,
O Papa recordou que os Gálatas
de bons conselhos? Sigo a cruz
caíram em “uma ilusão de um Crissem Jesus sempre me lamentando,
to sem cruz ou de uma cruz sem
com este „masoquismo‟ do espírito?
Cristo”. “Estas são as duas tentaDeixo-me levar por este mistério do
ções” às quais o Papa se referiu.
abaixamento, esvaziamento total e
“Um Cristo sem cruz que não é o
exaltação do Senhor?”.
Senhor: é um mestre, nada mais
Fonte: Acidigital
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Experiência da bondade e da ternura de
Deus

O

dadeiro sentido da misericórdia,
devemos por nos à escuta da Palavra de Deus para compreende-la e
assumi-la como uma forma de vida.
Nós somos convidados a fazer a
experiência de abrir nossos corações e ir ao encontro dos que estão
nas mais distintas periferias existenciais, onde o mundo globalizado faz
questão de esquece-los. Somos convidados a cuidar das feridas e tratalas com amor e com um olhar misericordioso. Que os gritos dos oprimidos seja também nosso grito para
que juntos possamos derrubar as
barreiras que continuam gerando
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lhando verdadeiramente
para Cristo, reconhecemos e experimentamos a
misericórdia de Deus.
Dentro dessa perspectiva,
convidamos você, leitor, a conhecer
a respeito da misericórdia e da entrega total de amor que nos leva ao
reino de Deus.
O Papa Francisco, em seu Documento “Misericordiae Vultus – O
Rosto da Misericórdia”, apresenta a
Misericórdia como sendo o verdadeiro caminho que une o ser humano a Deu. Dessa forma, temos e
experimentamos a certeza de sermos acolhidos para sempre por esse
mesmo Deus, apesar de nossas limitações e dos nossos pecados.
“É o Próprio Deus quem usa a
misericórdia e nisto se manifesta de
modo especial sua onipotência”,
afirmava Santo Tomas de Aquino.
Deus nos fala que jamais nos abandonará. Ele sempre permanecerá ao
nosso lado, agindo de forma misericordiosa. Jesus afirma que a misericórdia é natural de Deus e Ele não
escolhe e nem usa critérios para
amar, simplesmente nos ama de
forma verdadeira e sem fim.
O Ano Jubilar de 2015/2016 foi
marcado pela intervenção de viver a
luz da Palavra de Deus: Misericordiosos como o Pai. O ensinamento de
Jesus é abordado pelos evangelistas
que afirmam: “Sede misericordiosos,
como vosso Pai é misericordioso” (Lc
6, 36). Assim, para encontrar o ver-

ainda mais indiferenças, hipocrisias
e egoísmos em nossa sociedade.
Que nosso grito seja de justiça e
de misericórdia e não simplesmente
de comprimento da lei. Diante de
uma justiça que julga separando e
dividindo as pessoas em justos e
pecadores, em puros e impuros,
devemos olhar para Jesus que vem
apresentar o verdadeiro dom da
misericórdia do Pai, que não exclui e
nem condena, mas oferece o perdão e a salvação de todos. A justiça
de Deus torna-se a libertação para
todos os que estão oprimidos e
sendo escravizados pelo pecado. A
justiça de Deus é o seu perdão (cf. Sl
50,11-16).
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seu peso. Carregamos em nossos
ombros o peso da contradição, a
consequência dos resíduos dos nossos pecados que, mesmo sendo
apagados por Deus, ainda deixam
marcas negativas em nossos pensamentos e comportamentos. Apesar da grande força que o mal tem
em nossa vida, a misericórdia de
Deus é mais forte. Ela nos faz agir
na caridade e crescer no amor em
vez de recair no pecado.
Falar da misericórdia e não falar
em Maria, a grande Mãe misericordiosa de Cristo e nossa, é esquecer
tudo que antes já tratamos. Maria é
o modelo mais perfeito para apresentar a profundidade da misericórdia de Deus por nós. Ela é o santuário divino que acolhe o Cristo, misericordioso e seu mistério de amor.
Maria é escolhida e preparada no
amor do Pai, para ser a arca viva da
aliança que nos une a Deus.
Maria apresenta em seu itinerário de vida o perdão e a misericórdia infinita de Deus que não conhece limites. Sua vida foi credível e
autentica no anuncio da misericórdia de Deus. Ela nos introduz ao
grande mistério que é a contemplação do rosto misericordioso de Cristo. Assim, convidamos você para
viver a misericórdia, fundamentada
na Sagrada Escritura. Que esta posTodos nós , apesar de nossas li- sa favorecer nosso encontro pessomitações e dos nossos pecados, al, com Jesus Cristo, o verdadeiro
somos chamados a perfeição (cf. Mt rosto da Misericórdia!
5,48), mesmo que ainda sintamos

s

SÃO JERONIMO EMILIANI
"Um leigo a serviço dos pobres"

aumentando, abriu para eles uma
casa perto da igreja de São Basílio,
que mais tarde transferiu perto da
igreja de São Roque, em Veneza.
A fama de sua atividade caritativa se espalhava. Alguns de seus
amigos, entre eles Bispos, convidaram-no a desenvolver sua ação em
favor dos pobres, além dos limites
de Veneza. Jerônimo aceitou o
convite e o iniciou, em 1532, um
longo caminho de caridade, que
desenvolveu em diversas cidades
do Véneto e do Lombardía (Milão,
Bérgamo,…), onde abriu orfanatos.
Aos órfãos, o Santo ao mesmo
tempo ensinava os primeiros elementos do conhecimento e os
fundamentos da fé cristã. Além
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ão Jerônimo Emiliani (ou
Miani) os 1486 nasceu em
Veneza. Órfão de pai, foi
educado sabiamente na fé
Cristã pela mãe, Dionora
Morosini, mulher de sentimentos
muito elevados. Em 1506, incorporou a vida pública, dedicando-se
principalmente ao exercício das
armas. Tornou-se soldado da república “a sereníssima”, e em 1511 foi
vencido e feito prisioneiro na fortaleza de Castelnuovo de Quero,
situada à beira do rio Piave. Libertado milagrosamente no Santuário
de “Santa Maria Maior” em Treviso,
Jerônimo deposita as correntes e
inicia um caminho de libertação
interior.
Ao retornar a Veneza, distribuiu suas riquezas aos pobres e tornase membro atuante da companhia
do Amor Divino, que dedicava-se a
uma vida de espiritualidade e de
serviço aos pobres, especialmente
aos “pacientes incuráveis”.
Também contraiu, neste serviço, uma grave doença, que superou graças a sua fibra robusta, e
com energias novas retornou ao
serviço da caridade.
Seu coração, muito sensível a
todas as misérias humanas ficou
impressionado
profundamente
pela condição deplorável de muitas
crianças. Começou a acolher os
órfãos, em sua própria casa; e depois, sendo que o número estava

Sua festa litúrgica é comemorada dia 8 de fevereiro, dia de seu
trânsito para o céu.

Paulo Henrique, ISGA
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disso abriu escolas profissionalizantes, de modo que pudessem se
preparar melhor para a sociedade
e entrar nela como com dignidade
e como pessoas de fé.
Para este trabalho de caridade encontrou colaboradores valiosos,
assim que surgiram a Companhia
dos Servos dos Pobres, conhecidos,
hoje como Religiosos Somascos.
Somascos vem de Somasca, aldeia
que o Fundador escolheu como
sede da Congregação, chamada
por ele como “lugar de paz”. Morreu como mártir da caridade pois
morreu em 8 de fevereiro de 1537,
após ter contraído a peste cuidando dos enfermos e sepultando os
mortos. Deixou o seguinte testamento: “Amem-se uns aos outros,
sigam o caminho do Crucificado,
sirvam os pobres”.
Consta de forma equivocada
em alguns escritos contemporâneos que São Jerônimo Emiliani foi
sacerdote. Muito pelo contrário!
Como disse o beato João Paulo II,
Jerônimo foi "leigo animador de
leigos". Certamente que dentre a
Companhia dos Servos dos pobres,
os presbíteros assumiram o serviço
de zelar pela orientação espiritual
dos irmãos, mas o objetivo de vida
era o mesmo: a reforma da própria
vida.
Foi beatificado pela Igreja em
1747, foi declarado Santo em 1767.
O papa Pio XI proclamou-o “Patrono universal dos órfãos e da juventude abandonada”.

P

Vida, louca Vida, admirável Vida

Se Deus dissesse logo o que Ele
quer, não correríamos o risco de
fazer coisas erradas, porque já saberíamos logo qual seria a coisa
certa. Assim, poderíamos deixar o
mundo muito mais bonito, sem
tantas coisas erradas que estragam
a beleza da harmonia do universo.
Por que será que Deus faz tanto mistério acerca da vida? Sequer
sabemos como foi que surgiu a
vida e por que morremos. Deus

deve ser alguém muito brincalhão
que adora charadas e adora ver as
pessoas lutando para tentar decifrá-las.
Essa era a reflexão que Nathanael fazia consigo mesmo certo dia
de agosto. Nesse dia, Nathanael foi
à missa e o padre falou na homilia
acerca das vocações. Dizia que
vocação é um dom que Deus dá a
cada um quando ele nasce. Que a
vocação é estritamente pessoal,
que cada um recebe de Deus uma
série de dons que vão ajudá-lo a
viver a sua vocação.
A essa altura Nathanael estava
começando a ficar preocupado,
pois percebeu que não sabia quais
dons Deus havia destinado a ele, e
por consequência não poderia
saber qual a sua vocação.
Mas o padre continuou falando, e disse que Deus não diz a ninguém o que ele quer. Pelo menos
não diz de maneira explícita. Ele
deixa mensagens de diversas formas e em diferentes lugares, e essas mensagens têm de ser decifradas para que se descubra a vocação. Por exemplo, disse o padre,
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or que será que a nossa
vida tem tantos mistérios?
Mistérios que nem sempre conseguimos captar?
Às vezes dá a impressão
que Deus está brincando conosco.
Porque se Ele fez a gente para viver
aqui na terra somente uma vez,
não seria tudo mais fácil se Ele definisse logo de cara o que é que Ele
quer que façamos? Podia não ser
muito mais fácil para Ele, mas para
nós com certeza seria.
Se Deus dissesse logo a missão
que Ele quer de nós, com certeza
poderíamos desfrutar mais da vida,
porque não teríamos mais a preocupação de descobrir a própria
vocação. Ela já viria definidinha
desde o nascimento.

você pode estar indo para casa e
encontrar um morador de rua
abandonado e se compadecer dele, e resolver dedicar a sua vida aos
sofredores de rua. Isso é um sinal
de que você está decifrando a
mensagem de Deus.
Além disso, continuou o padre,
a maioria das pessoas chega ao fim
da vida sem ter a certeza absoluta
de que viveu plenamente a sua
vocação. Isso porque não há certezas, e sim mistérios.

a missão de cada um porque Ele
quer deixar à pessoa o privilégio da
escolha. Cada um é livre para escolher dizer sim ou não ao projeto de
Deus. Assim, se Ele definisse logo, a
resposta seria sim e Deus estaria
tirando a nossa liberdade.
Além disso, Deus quer uma coisa sim, e isso está bem claro na sua
mensagem dos Evangelhos: Deus
quer que amemos. Esta é a vocação de todos: amar. Quando fala
nos Evangelhos em amor, Jesus
está pedindo que amemos às pessoas, amemos o universo, amemos
a nós mesmos e amemos a Deus.
Se conseguirmos fazer isso, fica
mais fácil descobrir qual a vocação
específica que é dom de cada um.

Nathanael ficou intrigado com
essa fala do padre. Ao término da
missa voltou para casa com a cabeça cheia das reflexões que coloquei
no começo da história. Não sabia o
que fazer, nem que rumo tomar,
depois de ouvir a homilia do padre.
Afinal, por que tanto mistério para
se entender a vontade de Deus?
No dia seguinte, Nathanael
não aguentou mais e foi procurar o
padre, colocando as suas preocupações. Depois de uma longa e
agradável conversa, Nathanael
saiu dali com um monte de dúvidas, mas com algumas respostas.
Nathanael chegou à conclusão
de que Deus não define logo qual

Nathanael Amparo, ISGA
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Viu como é fácil entender vocação?

59 anos do Instituto São Gabriel Arcanjo

N

o dia em que se festeja o santíssimo nome de Maria, o Bem
Aventurado Tiago Alberione, deu vida ao Instituto São Gabriel Arcanjo em 12 de setembro de 1958 com a entrada
em noviciado dos primeiros noviços. Vejamos o relato de
Odo Nicoletti que fez parte do grupo fundacional. “ Em 8
de setembro de 1958, o Fundador disse a meditação introdutória a um
grupo de jovens que iniciaram os Exercícios Espirituais em Albano (Roma) em preparação para o noviciado que os introduzirá ao Instituto. Em
12 de setembro, os Exercícios Espirituais terminam com o rito da entrada
do noviciado dos seguintes jovens: Antonio C., Francesco L., Ezio M.,
Odo Nicoletti, Luigi P., Daniele Pennati, Walter T. Nesta data, 12 Setembro de 1958, o Instituto "São Gabriel Arcanjo" foi fundado”.
Estamos em preparação para a grande festa de celebração de 60
anos de fundação. Além do Instituto São Gabriel Arcanjo, também foram
fundados no mesmo ano os Institutos Nossa Senhora da Anunciação e
Jesus Sacerdote, cada um em uma data diferente.

Paulo Henrique, ISGA
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Albano Laziale, 12.09.1958
Don Giacomo Alberione posa con i giovani che iniziano il primo Noviziato dei
Gabrielini: Luigi Patat, Odo Nicoletti, Daniele Pennati, Francesco Leonardi.

Conheça a oração do Sínodo dos Jovens

P

repara-se porque em 2018 você é o centro das atenções! No
próximo ano acontece o Sínodo dos Jovens, em Roma. O Papa
Francisco se reunirá com os bispos para discutir a realidade e o
futuro da juventude católica a partir de dados coletados em
dioceses de todo o mundo. A partir daí a Igreja tomará
consciência sobre o tema, rezando e ofertando um olhar de carinho aos
jovens.
Para essa ocasião
existe
uma
oração
especial pelos jovens.
Desde já, podemos pedir
a intercessão para que o
Espirito Santo ilumine os
bispos nas decisões a
serem tomadas.

Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os a responder à
chamada que Tu diriges a cada um deles, para realizar o próprio projeto
de vida e alcançar a felicidade. Mantém aberto o seu coração aos grandes
sonhos tornando-os atentos ao bem dos irmãos.
Como o Discípulo amado, também eles permaneçam ao pé da Cruz
para acolher a tua Mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam
testemunhas da tua Ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado
deles anunciando com alegria que Tu és o Senhor.
Amém.
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Senhor Jesus, a tua
Igreja a caminho do
Sínodo dirige o olhar a
todos os jovens do
mundo. Pedimos-te que,
com coragem, assumam a própria vida, olhem para as realidades mais
bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração livre.

