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 que se sabe a respei-
to da vida humana é 
que quase não se 
sabe a respeito dela. 
Sabe-se que para me-

lhor compreendê-la, faz-se neces-
sário antes compreender o ho-
mem. Essa análise é de grande 
importância para chegarmos a um 
entendimento da vida. 

Mas aí nos deparamos com ou-
tro problema: como fazer uma 
profunda e confiante análise do 
que há no mais complexo dos se-
res? Um ser com tantas contradi-
ções e com tantos mistérios, como 
pode servir de base para enten-
dermos o que nele contém? Talvez 
aí esteja a chave, pois a vida tam-
bém é cheia de contradições e 
mistérios. Penso que uma análise 
profunda seria apenas um rebus-
camento de ideias que não nos 
levariam a muito longe, senão 
para dentro de nós mesmos. 

Foquemos, então, uma particu-
laridade do homem, este ser inse-
rido na vida. Uma das coisas que 
caracteriza o homem é a capaci-
dade de sonhar. Todos os homens, 
indiscriminadamente, sonhamos, 
temos planos que queremos al-
cançar, sonhamos com algo para 
nós. Vida, homem, sonhos: estas 
três palavras se completam. Para 
viver o homem precisa de sonhos. 
Quando estes acabam, junto aca-
ba-se o sentido de continuar vi-
vendo. Afinal, para que viver se eu 
não espero nada desta vida? Para 
que viver se nada na vida me 
atrai? É por isso que quando reali-
zamos um sonho, logo surge ou-
tro, ou outros. Quando, por fim, 
conseguimos realizar algo, imedia-
tamente brotam novos sonhos a 
realizar. Esta é a dinâmica da vida. 
Com isso, podemos chegar a uma 
tentativa de definição sobre o que 
é a vida: uma busca incessante de 
realizar sonhos e, quando eles são 

EDITORIAL 

O 
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finalmente realizados, já existem 
outros à espera, prontos para nas-
cer, crescer e tornar-se realidade. 

A partir daí, podemos reduzir o 
foco. Analisemos, pois, essa busca 
constante do homem de realizar 
seus sonhos. Parece-me que isso é 
o combustível da vida, é o que a
movimenta, é o que a torna dinâ-
mica. No entanto, a amplitude 
dessa busca se diferencia em cada 
um por fatores diversos: políticos, 
socioeconômicos, culturais, famili-
ares... São vários os fatores que 
influenciam a intensidade dessa 
busca humana de realização dos 
sonhos. Algumas pessoas desistem 
facilmente de seus sonhos e par-
tem para novas buscas, outras são 
mais persistentes e lutam até onde 
podem para tentar concretizá-los. 
Mesmo que não consigam, eles 
não desistem. Isso é o que identifi-
ca os vencedores: a sua capacida-
de de lutar sempre por seus so-
nhos e seus ideais.  

Você gosta de esportes? Nun-
ca nenhum campeão em qualquer 
modalidade chegaria à glória se 
tivesse desistido nas dificuldades 

que a ele se opuseram. Você gosta 
de música? Nenhum grande músi-
co chegaria aonde chegou se ti-
vesse abandonado seus sonhos. 
Nunca nenhum deles desistiu. 

E você, o que o alimenta a 
continuar vivendo? 

Quais os seus sonhos? 
O que, de fato, você faz para 

realizá-los? 
Essas são perguntas que deve-

ríamos nos fazer sempre, pois nos 
ajudam a dar um norte à nossa 
vida. Parta em busca dos seus so-
nhos, nunca desista. Mas não es-
queça que você é o responsável 
direto pelo sucesso ou pelo fracas-
so dessa busca. Recorde que os 
sonhos mirabolantes requerem 
mirabolantes esforços, que em 
geral o levarão à realização como 
ser humano. 

Se você sonha entregar sua vi-
da em favor dos mais necessita-
dos, se você sonha seguir mais de 
perto os passos de Jesus Cristo, 
nós repetimos as palavras do Se-
nhor, e com Ele o chamamos: 
“Vem e segue-me”. 

Nathanael Amparo, ISGA 
Noviço 
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ntre os dias 17 e 21 de 
janeiro deste ano em 
que completam 60 
anos de fundação, os 
Gabrielinos do Brasil 

estiveram reunidos no seu 7º 
Encontro e Exercícios Espirituais 
anuais, com o lema “Crescei fir-
mes como carvalho” e o tema 
“Bem-aventurado Tiago Alberio-
ne e os Institutos Paulinos de 
Vida Secular Consagrada”. 

O Encontro foi realizado na 
Comunidade Formativa de 
Campinas / SP - Brasil, da Pia 
Sociedade de São Paulo, sob a 
orientação do Padre José Carlos 
de Freitas Junior, ssp, Delegado 
Provincial. Contamos com o 
apoio do padre Erivaldo e dos 
seminaristas do propedêutico. 
Participaram os seguintes mem-
bros: Marcos Paiva – Blume-
nau/SC, Paulo Henrique – Praia 
Grande/SP, Vicente Netto – Pa-
tos/PB, Luciano Benedito – Ca-

çapava, SP, Douglas Cirino – 
Muriaé, MG, Darlei de Paula – 
São Leopoldo, RS. Outros mem-
bros não puderam participar por 
compromissos de trabalho e 
saúde.  

Vivenciamos momentos de 
estudos, reflexões, meditações, 
orações, além de momentos de 
fraternidade e convivência. 

Um dos momentos de desta-
que foi a apresentação da re-
trospectiva histórica desde o 
pensamento do fundador sobre 
os Institutos aos dias atuais. No 
domingo 21, tivemos a Celebra-
ção Eucarística presidida pelo 
padre Luiz Miguel, ssp, provincial 
do Brasil, quando foram admiti-
dos os postulantes Marcos e 
Darlei a etapa formativa do No-
viciado. 

Em Cristo Mestre e Pastor! 

7º Encontro e Exercícios Espirituais dos 
Gabrielinos do Brasil 

E 
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conteceu, no curso do 
Tempo do Advento do 
Natal de 2017, o ingres-
so na etapa formativa de 
2 anos do Noviciado do 

Instituto Santa Família dos casais 
Tiago Oliveira Santos-Gessica da 
Silva dos Santos e Francisco Wag-
ner Silva Lima - Maria Helenice San-
tos Apolinário Lima. 

Ambos os Rituais foram presidi-
dos pelo Pe. Antônio Lúcio da Silva 
Lima, Delegado Provincial do Insti-
tuto Paulino de Vida Secular Con-
sagrada Santa Família. 

Residentes em Candeias-BA, 
Gessica e Tiago receberam o Sa-
cramento do Matrimônio no dia 12 
de março de 2016, tendo ingressa-
do no Instituto Santa Família em 03 
de agosto de 2016.  

O ingresso no Postulado aconte-
ceu no dia 02 de fevereiro de 2017, 
Festa da Apresentação do Senhor. 
No final da Celebração Eucarística 

do 3º Domingo do Avento, realiza-
da na noite do dia 16 de dezembro 
de 2017, na Comunidade São Ma-
ximiliano Maria Kolbe em Candeias, 
formalizaram seu ingresso na etapa 
do noviciado.  

Maria Helenice e Francisco 
Wagner, pais da pequena Gabriela, 
iniciaram sua caminhada no Institu-
to Santa Família no dia 19 de abril 
de 2016, passando à etapa do Pos-
tulado em 22 de fevereiro de 2017, 
por ocasião da comemoração da 
Cátedra de São Pedro Apóstolo. 

A 
Noviços no Instituto Santa Família 
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O ingresso no noviciado no ISF 
aconteceu no dia 20 de dezembro 
último, coincidindo com a comemo-
ração do aniversário de três anos de 
Matrimônio do casal. 
Após a solene Celebração Eucarísti-
ca presidida pelo Pe. Antônio Lúcio 
na Capela São Bento, na cidade de 
Barbalha, Ceará, Maria Helenice e 
Francisco Wagner firmaram seu 
compromisso como noviços na ca-
minhada de consagração no Institu-
to Santa Família. 

Roguemos a Maria Santíssima, 
Rainha dos Apóstolos, e ao seu glo-
rioso esposo, São José, modelos de 
fé e seguimento do Cristo, que 
acompanhem estes casais nesta 
nova etapa de sua formação e apro-
fundamento no conhecimento do 
carisma paulino, segundo os propó-
sitos e missão do Instituto. SF - Instituto Santa Família 

(jan/18) 
Seja um consagrado secular!  

Conheça-nos: 
💻💻 santafamiliabr.blogspot.com
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 Até aqui o Senhor me conduziu, 
certamente daqui pra frente Ele me conduzirá 

á quinze anos, numa 
tarde de sábado, eu 
professava meus votos 
religiosos na comuni-
dade Nossa Senhora 

Aparecida do Jardim Pedreira. 
Aquele foi um dia muito especial 
em minha vida. 

O que significa celebrar quinze 
anos de vida consagrada no Insti-
tuto Nossa Senhora da Anuncia-
ção? “Por tudo dou Graças”! Cele-
brar quinze anos de vida consa-
grada é fazer memória e, ao mes-
mo tempo, olhar para frente, res-
pondendo ao chamado de amor 
em cada momento do dia a dia. É 
um contínuo reassumir a missão no 

compromisso generoso da vida 
consagrada. É revitalizar o com-
promisso de discípula e comunica-
dora de Jesus: Mestre, Caminho, 
Verdade e Vida. É dizer como São 
Paulo Apóstolo: “Já não sou eu que 
vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 
2,20). 

 “A vocação, como a própria fé, 
é um tesouro que trazemos em 
vasos de barro, que nunca deve ser 
roubado ou perder a sua beleza. A 
vocação é um dom que recebemos 
do Senhor, que fixou seu olhar 
sobre nós e nos amou, chamando-
nos a segui-lo mediante a vida con-
sagrada, como é também uma res-
ponsabilidade para quem a 
recebeu".

15 Anos de Consagração 

H 



Revista In
stitu

to
s Pau

lin
o

s 9 

Consagrar-se é tornar-se sagra-
do, tornar-se santo. É ser feliz! Feliz 
por viver em diálogo com o Deus 
da Providência. Tudo pertence a 
Ele e sem Ele a nossa vida não tem 
condições de existir. Somos sua 
criação predileta e queremos tes-
temunhá-Lo no mundo em que 
vivemos. E, com isso, “transparecer 
a alegria e a beleza de viver o 
Evangelho e de seguir a Cristo” 
(Carta Apostólica do Papa Francis-
co às pessoas consagradas, 2014). 

A vida consagrada é a vida de 
entrega total a Deus a serviço dos 
irmãos, pois a vida só tem sentido 
quando doada na gratuidade e na 
alegria. Revivencio com alegria a 
minha vocação e celebro estes 
quinze anos com o coração repleto 
de gratidão. Viver a vida consagra-
da é deixar-se tocar pelo olhar de 
ternura de Jesus Cristo que nos 
chama. É ousar segui-lo num 
abandono total, sem medo das 
dificuldades, porque Ele é – como 
já frisei – o Caminho, a Verdade e a 
Vida. 

A consagrada é uma voz profé-
tica que anuncia, denuncia, pro-
move, incentiva, acolhe, solidariza, 
sustenta e colabora para que o 
bem seja propagado e Jesus se 
torne conhecido, é ser portadora 
de seu cuidado amoroso e terno 
para com toda a humanidade. 
Neste mundo em revolução, como 
é possível viver o Evangelho? Vi-
vemos num contexto sócio/cultural 
muito complexo e difícil de ser as-

similado. A cultura do consumo 
afeta as relações e o modo de ser 
das pessoas. As pessoas são bom-
bardeadas a todo o momento por 
informações que impõem a ideia 
de que obter determinada marca 
torna-as mais felizes. Nessa absolu-
ta necessidade de mudança, as 
relações se fragilizam e são facil-
mente descartáveis. “A vida consa-
grada deve caminhar exatamente 
contra essa cultura do provisório”. 
Temos, porém, que correr o risco 
de perseguições por testemu-
nharmos o Cristo, na coragem de 
sermos sal e luz no mundo. 

Agradeço ao bom Deus, por minha 
vocação, e por pertencer à Família 
Paulina, fundada pelo padre Tiago 
Alberione. E, como família, deve-
mos transmitir a Palavra de Deus à 
humanidade como proposta de 
libertação, transformação e profe-
tismo. Que nossa vida seja o pere-
ne espelho da verdade.  
Assim seja! 

Regina, INSA 
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osé Luís Sánchez nasceu 
em Sahuyo, México em 
28 de março, de 1913, 
filho de Macario Sánchez 
e Maria Del Rio. 

Foi assassinado brutalmente aos 
14 anos de idade por proclamar a 
fé cristã. Com apenas 10 anos de 
idade, já ensinava os seus compa-
nheiros a louvar a Virgem de Gua-
dalupe e bem dizer o seu Filho Je-
sus Cristo Nosso Senhor.  

No ano de 1926 a igreja Mexi-
cana sofreu forte perseguição do 
governo do presidente Plutarco 
Elias Calles. Neste tempo, começou 
um período grande de ataques e 
perseguições contra os católicos 
mexicanos, uma guerra chamada 

“guerra cristera” travada pelos cató-
licos mexicanos como reação ás leis 
anticristãos que pretendiam elimi-
nar os elementos básicos da vida 
cristã da sociedade civil.  

Devido à pouca idade de José 
apenas 13 anos, o mesmo não 
conseguiu se alistar no exército 
junto aos seus irmãos, mas diante 
de muita insistência conseguiu se 
alistar como primeiro ajudante de 
campo e, depois, como porta-
bandeira e tocador de trombeta no 
grupo do General Luís Guizar Morfim.  

Sua vocação se confirmou 
quando com 14 anos, foi visitar o 
túmulo do beato Anacleto Gon-
zalez Flores, assassinado como 

José Luís Sánchez – Exemplo de Vida Cristã 

J 
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mártir por proclamar abertamente 
a sua fé. Diante do túmulo, sua 
oração foi muito clara: “Quero ter a 
coragem de dar testemunho da 
verdade do Evangelho a ponto de 
estar disposto a oferecer comple-
tamente a minha vida”...  

Esse propósito o acompanhou 
por toda a sua vida, José Luís Sán-
chez proclamou o Evangelho todos 
os dias de sua vida, até o seu últi-
mo suspiro.  

Sendo torturado, espancado e 
insultado, não deixou de proclamar 
o Evangelho e também não se dei-
xou influenciar por falsas promes-
sas gritando sempre: “Viva Cristo 
Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! 
Na noite anterior a sua morte, con-
segui receber pela última vez a 
Eucaristia, alimento que o sustenta-
ria até o seu último dia de vida.  

José Luiz Sánchez foi morto com 
um tiro de pistola na cabeça e 
momentos antes de morrer gritou 

novamente: “Viva Cristo Rei! Viva a 
Virgem de Guadalupe!”.  
“Santidade não tem a ver com ida-
de: é um dom da fé!”.  

Que São José Luís Sánchez dian-
te do seu testemunho seja também 
para nós fonte de coragem para 
levarmos o Evangelho de Cristo a 
todos os povos, sem medo.  

“São José Luís Sánchez, rogai 
por nós.”  

Renata E. Quintiliano, INSA 
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“Eis aqui a serva do Senhor! 
Faça-se em mim segundo a tua palavra.”Lc 1,38 

 
stas palavras assinalam o 
início da divina aventura 
de Maria. O anjo acaba de 
lhe revelar o projeto que 
Deus lhe tinha reservado: 

ser mãe do Messias. Antes de dar o 
seu consentimento, Maria quis certi-
ficar-se de que aquela era realmente 
a vontade de Deus e quando en-
tendeu que era isso que Deus dese-
java, aderiu plenamente a esse pro-
jeto, sem a mínima hesitação. Daí 
em diante, Maria continuou aban-
donando-se completamente à von-
tade de Deus, mesmo nos momen-
tos mais dolorosos e trágicos. 

Por ter cumprido não a sua von-
tade, mas a vontade de Deus, por 
ter confiado plenamente naquilo 
que Deus lhe pedia, todas as gera-
ções a proclamam bem-aventurada 
(cf. Lc 1,48); e ela se realizou plena-
mente, a ponto de tornar-se a Mu-
lher por excelência. 

Com efeito, é exatamente este o 
fruto do cumprimento da vontade 
de Deus; realizar a nossa personali-
dade, adquirir a nossa plena liber-
dade, alcançar o nosso verdadeiro 
ser. Pois desde sempre nós estive-
mos no pensamento de Deus; Ele 
nos amou desde toda a eternidade; 
desde sempre temos um lugar no 
seu coração. Deus quer revelar 
também a nós, como fez com Maria, 
tudo aquilo que Ele projetou para 
um de nós, quer dar-nos a conhecer 

a nossa verdadeira identidade. É 
como se nos dissesse: “Quer que eu 
faça de você e de sua vida uma obra 
prima? Siga o caminho que eu lhe 
mostro e você se tornará aquilo que 
desde sempre você é no meu cora-
ção. Pois desde toda a eternidade 
eu o imaginei e amei, pronunciei o 
seu nome. Quando eu lhe digo a 
minha vontade, estou lhe revelando 
o seu verdadeiro eu”. 

É por isso que a vontade d’Dele 
não é uma imposição que nos 
oprime; é a manifestação do seu 
amor por nós, do projeto que Ele 
preparou para nós. A sua vontade é 
sublime como o próprio Deus, fasci-
nante e extasiante como a sua face: 
é Ele mesmo que se doa. A vontade 
de Deus é um fio de ouro, uma tra-
ma divina tecendo toda a nossa 
vida na terra e mais além; vai desde 

O melhor projeto 

E 
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a eternidade até toda a eternidade; 
primeiro na mente de Deus, depois 
nesta terra e enfim no Paraíso. 

Mas, para que o desígnio de 
Deus possa cumprir-se na sua pleni-
tude, Deus pede a minha e a sua 

adesão, tal como a pediu a Maria. Só 
assim será possível realizar a palavra 
que Ele pronunciou para mim, para 
você. Então também nós, como 
Maria, somos chamados a dizer: 

“Eis aqui a serva do Senhor! Aconteça-me  
segundo a tua palavra.” 

É verdade que a vontade d’Ele 
nem sempre é clara para nós. Assim 
como Maria, também nós teremos 
que pedir mais luz para entender 
aquilo que Deus quer. É preciso 
escutar bem a sua voz dentro de 
nós, com plena sinceridade, aconse-
lhando-nos, se necessário, com al-
guém que nos possa ajudar. Porém, 
uma vez compreendida a sua von-
tade, queremos dar-lhe imediata-
mente o nosso sim. De fato, tendo 
entendido que a sua vontade é o 

que de maior e de mais bonito po-
de existir na nossa vida, nossa ati-
tude não será de resignação, de 
“ter que fazer” a vontade de Deus; 
mas será uma alegria “poder fazer” 
a vontade de Deus e seguir o seu 
projeto, de modo que se realize 
aquilo que Ele pensou para nós. É a 
coisa melhor e mais inteligente que 
podemos fazer. 

As palavras de Maria “Eis aqui a 
serva do Senhor” são, portanto, a 
nossa resposta de amor ao amor de 
Deus. Elas nos mantêm sempre ori-
entados a Ele, numa posição de 
escuta, de obediência, com o único 
desejo de cumprirmos a sua vonta-
de para sermos tais como Ele nos 
quer. 

No entanto, às vezes pode pare-
cer absurdo o que Ele nos pede. 
Podemos achar que seria melhor 
agir de outra forma, gostaríamos 
nós mesmos de tomar em mãos a 
nossa vida. Gostaríamos até de 
aconselhar a Deus, de sermos nós a 
dizer-lhe o que deve ser feito e o 
que não. Mas se eu acredito que 
Deus é amor e se confio n’Ele, eu sei 
que tudo o que Ele predispõe na 
minha vida e na vida de todos os 
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que estão ao meu lado é para o 
meu bem, para o bem deles. Então 
eu me entrego a Ele, abandono-me 
com plena confiança à sua vontade, 
desejando-a com todo o meu ser, a 
ponto de me tornar um com ela, 
sabendo que acolher a sua vontade 
significa acolher a Ele, abraçá-lo, 
nutrir-se d’Ele. 

Temos que acreditar que nada 
acontece por acaso. Nenhuma 
ocorrência alegre, indiferente ou 
dolorosa, nenhum encontro,   
a

nenhuma situação de família, de 
traba-lho, de escola, nenhuma 
condição de saúde física ou moral 
é algo sem sentido. Mas cada 
coisa - aconteci-mentos, situações, 
pessoas - é por-tadora de uma 
mensagem da parte de Deus; cada 
coisa contribui à rea-lização do 
desígnio de Deus, que 
descobriremos pouco a pouco, dia 
após dia, fazendo, como Maria, a  
vontade de Deus. 

“Eis aqui a serva do Senhor! Aconteça-me 
segundo a tua palavra.” 

Como podemos, então, viver esta 
palavra? O nosso sim à Palavra de 
Deus significa concretamente fazer 
bem, integralmente, a cada momen-
to, aquela ação que a vontade de 
Deus nos pede. Significa fazer de 
corpo e alma aquela atividade, eli-
minando qualquer outra coisa, re-
nunciando a pensamentos, desejos, 
lembranças ou ações que se refe-
rem a outra coisa. 

Diante de cada vontade de Deus, 
seja ela dolorosa, alegre ou indife-
rente, podemos repetir: «Aconteça-
me segundo a tua palavra» ou, co-
mo Jesus nos ensinou no “Pai Nos-
so”: “seja feita a vossa vontade”. 
Digamos isso antes de cada ação 
nossa; “Aconteça”, “Seja feita”. E 
estaremos compondo, momento 
após momento, pedrinha após pe-
drinha, o maravilhoso, único e irre-
petível mosaico da nossa vida que o 

Senhor desde sempre imaginou 
para cada um de nós. 
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ocê já viu um passarinho 
dormindo num galho ou 
num fio, sem cair? 

Como é que ele con-
segue isso? 

Se nós tentássemos dormir assim, 
iríamos cair e quebrar o pescoço. 

O segredo está 
nos tendões das 
pernas do passari-
nho. Eles são cons-
truídos de forma 
que, quando o joe-
lho está dobrado, o 
pezinho segura fir-

memente qualquer coisa. 
Os pés não irão soltar o galho 

até que ele desdobre o joelho para 
voar. 

O joelho dobrado é o que dá ao 
passarinho a força para segurar 
qualquer coisa. 

É uma maravilha, não é? 
Que desenho incrível que o Cria-

dor fez para segurar o passarinho. 
Mas, não é tão diferente em nós. 
Quando nosso “galho” na vida fi-

ca precário, quando tudo está ame-
açado de cair, a maior segurança, a 
maior estabilidade nos vem de um 
joelho dobrado - dobrado em ora-
ção. 

Se você algumas vezes, se vê 
num emaranhado de problemas 
que fazem você perder a fé, desa-
nimar de caminhar; não caminhe 
mais sozinho, Jesus quer fortalecer 
você e caminhar com você por toda 
sua vida! 

É Ele quem renova suas forças e 
sua fé. E se Ele cuida assim de um 
passarinho, imagina o que não fará 
por você, seu filho amado! Basta 
você crer. 

Em momento oportuno, feche os 
olhos e entre num mundo sem fron-
teiras materiais, sem limites reais. 
Sinta tudo, e perceba como você faz 
parte do todo. Você faz parte do 
todo harmonioso criado desde 
sempre pelo Senhor do Universo. 
Pelo pensamento, pela meditação e 
pela reflexão você pode ir onde 
quiser, pode fazer o que quiser, es-
pecialmente aquilo que convém 
para o seu crescimento pessoal. Não 
se limite! 

Crie, sinta, viva.... Ouça o que o 
mundo tem a lhe dizer, perceba 
com os sentidos que o Criador lhe 
deu. Contemple o universo, entre 
no templo mágico da natureza, e 
pergunte... Pergunte de coração o 
que quer saber, e sinta a resposta 
brotar tanto de dentro de você, 
quanto do ambiente que o acolhe. 

A busca da felicidade pode estar 
sendo confundida. O mundo mo-
derno é um caos e isso pode estar 
invertendo os valores das pessoas. 

O Pássaro e a Oração 

V 
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Criamos realidades que nos sufo-
cam, e não percebemos que esta-
mos nelas por nossa vontade. 

Pare, reflita, escolha e decida 
qual caminho seguir! Ajude as pes-
soas a se encontrarem nas coisas 
mais simples. Deixe o amor fluir, e 
acredite nele. Faça a paz acontecer. 

Evolua nas suas palavras, nas su-
as ações, deixe seu espírito livre, 
ajude e deixe-se ajudar. 

Assim moldaremos a melhor rea-
lidade para todos. Alguns de vocês 
se perguntarão: Tudo ilusão?! Uto-
pia?... Quem sabe! Pode ser... Mas 
eu crio a minha própria realidade, 
plena de realização e felicidade, e se 
outros começarem a acreditar nisso, 
será cada vez mais real. 

 
 

Oração 
Concede-nos, Senhor do Univer-

so, a força da criação para sermos 
teus co-criadores. Que com tua luz e 
tua bondade possamos ser colabo-

radores eficientes e eficazes na 
construção do mundo feliz, do 

mundo de paz e de justiça, onde 
reinará a fraternidade e onde todos 
seremos irmãos. Ensina-nos, ó mes-
tre divino a trilhar as tuas sendas da 
verdade, do amor e da vida. Assim 

seja. 
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Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2018

“Porque se multiplicará a 
iniquidade, vai resfriar o amor de 
muitos” (Mt 24, 12). 

Amados irmãos e irmãs! 
Mais uma vez vamos encontrar-

nos com a Páscoa do Senhor! 
Todos os anos, com a finalidade de 
nos preparar para ela, Deus na sua 
providência oferece-nos a 
Quaresma, “sinal sacramental da 
nossa conversão”,[1] que anuncia e 
torna possível voltar ao Senhor de 
todo o coração e com toda a nossa 
vida. 

Com a presente mensagem 
desejo, este ano também, ajudar 
toda a Igreja a viver, neste tempo 
de graça, com alegria e verdade; 
faço-o deixando-me inspirar pela 
seguinte afirmação de Jesus, que 
aparece no evangelho de Mateus: 
“Porque se multiplicará a 
iniquidade, vai resfriar o amor de 
muitos” (24, 12). 

Esta frase situa-se no discurso 
que trata do fim dos tempos, 

pronunciado em Jerusalém, no 
Monte das Oliveiras, precisamente 
onde terá início a paixão do 
Senhor. Dando resposta a uma 
pergunta dos discípulos, Jesus 
anuncia uma grande tribulação e 
descreve a situação em que 
poderia encontrar-se a 
comunidade dos crentes: à vista de 
fenómenos espaventosos, alguns 
falsos profetas enganarão a muitos, 
a ponto de ameaçar apagar-se, nos 

A PALAVRA DO PAPA 
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corações, o amor que é o centro de 
todo o Evangelho. 

Os falsos profetas 
Escutemos este trecho, 

interrogando-nos sobre as formas 
que assumem os falsos profetas? 

Uns assemelham-se a “encan-
tadores de serpentes”, ou seja, 
aproveitam-se das emoções huma-
nas para escravizar as pessoas e 
levá-las para onde eles querem. 
Quantos filhos de Deus acabam 
encandeados pelas adulações dum 
prazer de poucos instantes que se 
confunde com a felicidade! 
Quantos homens e mulheres vivem 
fascinados pela ilusão do dinheiro, 
quando este, na realidade, os torna 
escravos do lucro ou de interesses 
mesquinhos! Quantos vivem 
pensando que se bastam a si 
mesmos e caem vítimas da solidão! 

Outros falsos profetas são 
aqueles «charlatães» que oferecem 
soluções simples e imediatas para 
todas as aflições, mas são remédios 
que se mostram completamente 
ineficazes: a quantos jovens se 
oferece o falso remédio da droga, 
de relações passageiras, de lucros 
fáceis mas desonestos! Quantos 
acabam enredados numa vida 
completamente virtual, onde as 
relações parecem mais simples e 
ágeis, mas depois revelam-se 
dramaticamente sem sentido! Estes 
impostores, ao mesmo tempo que 
oferecem coisas sem valor, tiram 
aquilo que é mais precioso como a 
dignidade, a liberdade e a 
capacidade de amar. É o engano 

da vaidade, que nos leva a fazer a 
figura de pavões para, depois, nos 
precipitar no ridículo; e, do ridículo, 
não se volta atrás. Não nos 
admiremos! Desde sempre o 
demónio, que é “mentiroso e pai 
da mentira” (Jo 8, 44), apresenta o 
mal como bem e o falso como 
verdadeiro, para confundir o 
coração do homem. Por isso, cada 
um de nós é chamado a discernir, 
no seu coração, e verificar se está 
ameaçado pelas mentiras destes 
falsos profetas. É preciso aprender 
a não se deter no nível imediato, 
superficial, mas reconhecer o que 
deixa dentro de nós um rasto bom 
e mais duradouro, porque vem de 
Deus e visa verdadeiramente o 
nosso bem. 

 
Um coração frio 
Na Divina Comédia, ao 

descrever o Inferno, Dante Alighieri 
imagina o diabo sentado num 
trono de gelo;[2] habita no gelo do 
amor sufocado. Interroguemo-nos 
então: Como se resfria o amor em 
nós? Quais são os sinais 
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indicadores de que o amor corre o 
risco de se apagar em nós? 

O que apaga o amor é, antes de 
mais nada, a ganância do dinheiro, 
“raiz de todos os males” (1 Tm 6, 
10); depois dela, vem a recusa de 
Deus e, consequentemente, de 
encontrar consolação n’Ele, 
preferindo a nossa desolação ao 
conforto da sua Palavra e dos 
Sacramentos.[3] Tudo isto se 
permuta em violência que se abate 
sobre quantos são considerados 
uma ameaça para as nossas 
“certezas”: o bebé nascituro, o 
idoso doente, o hóspede de 
passagem, o estrangeiro, mas 
também o próximo que não 
corresponde às nossas expetativas. 

A própria criação é testemunha 
silenciosa deste resfriamento do 
amor: a terra está envenenada por 
resíduos lançados por negligência 
e por interesses; os mares, também 
eles poluídos, devem infelizmente 
guardar os despojos de tantos 
náufragos das migrações forçadas; 
os céus – que, nos desígnios de 
Deus, cantam a sua glória – são 
sulcados por máquinas que fazem 
chover instrumentos de morte. 

E o amor resfria-se também nas 
nossas comunidades: na Exortação 
apostólica Evangelii gaudium 
procurei descrever os sinais mais 
evidentes desta falta de amor. São 
eles a acédia egoísta, o pessimismo 
estéril, a tentação de se isolar 
empenhando-se em contínuas 
guerras fratricidas, a mentalidade 
mundana que induz a ocupar-se 

apenas do que dá nas vistas, 
reduzindo assim o ardor 
missionário.[4] 

Que fazer? 
Se porventura detetamos, no 

nosso íntimo e ao nosso redor, os 
sinais acabados de descrever, 
saibamos que, a par do remédio 
por vezes amargo da verdade, a 
Igreja, nossa mãe e mestra, nos 
oferece, neste tempo de 
Quaresma, o remédio doce da 
oração, da esmola e do jejum. 

Dedicando mais tempo à 
oração, possibilitamos ao nosso 
coração descobrir as mentiras 
secretas, com que nos enganamos 
a nós mesmos,[5] para procurar 
finalmente a consolação em Deus. 
Ele é nosso Pai e quer para nós a 
vida. 

A prática da esmola liberta-nos 
da ganância e ajuda-nos a 
descobrir que o outro é nosso 
irmão: aquilo que possuo, nunca é 
só meu. Como gostaria que a 
esmola se tornasse um verdadeiro 
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estilo de vida para todos! Como 
gostaria que, como cristãos, 
seguíssemos o exemplo dos 
Apóstolos e víssemos, na 
possibilidade de partilhar com os 
outros os nossos bens, um 
testemunho concreto da 
comunhão que vivemos na Igreja. 
A este propósito, faço minhas as 
palavras exortativas de São Paulo 
aos Coríntios, quando os convidava 
a tomar parte na coleta para a 
comunidade de Jerusalém: “Isto é o 
que vos convém” (2 Cor 8, 10). Isto 
vale de modo especial na 
Quaresma, durante a qual muitos 
organismos recolhem coletas a 
favor das Igrejas e populações em 
dificuldade. Mas como gostaria 
também que no nosso 
relacionamento diário, perante 
cada irmão que nos pede ajuda, 
pensássemos: aqui está um apelo 
da Providência divina. Cada esmola 
é uma ocasião de tomar parte na 
Providência de Deus para com os 
seus filhos; e, se hoje Ele Se serve 

de mim para ajudar um irmão, 
como deixará amanhã de prover 
também às minhas necessidades, 
Ele que nunca Se deixa vencer em 
generosidade?[6] 

Por fim, o jejum tira força à 
nossa violência, desarma-nos, 
constituindo uma importante 
ocasião de crescimento. Por um 
lado, permite-nos experimentar o 
que sentem quantos não possuem 
sequer o mínimo necessário, 
provando dia a dia as mordeduras 
da fome. Por outro, expressa a 
condição do nosso espírito, faminto 
de bondade e sedento da vida de 
Deus. O jejum desperta-nos, torna-
nos mais atentos a Deus e ao 
próximo, reanima a vontade de 
obedecer a Deus, o único que sacia 
a nossa fome. 

Gostaria que a minha voz 
ultrapassasse as fronteiras da Igreja 
Católica, alcançando a todos vós, 
homens e mulheres de boa 
vontade, abertos à escuta de Deus. 
Se vos aflige, como a nós, a difusão 
da iniquidade no mundo, se vos 
preocupa o gelo que paralisa os 
corações e a ação, se vedes 
esmorecer o sentido da 
humanidade comum, uni-vos a nós 
para invocar juntos a Deus, jejuar 
juntos e, juntamente conosco, dar 
o que puderdes para ajudar os 
irmãos! 

 
O fogo da Páscoa 
Convido, sobretudo os membros 

da Igreja, a empreender com ardor 
o caminho da Quaresma, apoiados 
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na esmola, no jejum e na oração. 
Se por vezes parece apagar-se em 
muitos corações o amor, este não 
se apaga no coração de Deus! Ele 

sempre nos dá novas ocasiões, 
para podermos recomeçar a amar. 

Ocasião propícia será, também 
este ano, a iniciativa “24 horas para 
o Senhor”, que convida a celebrar 
o sacramento da Reconciliação 
num contexto de adoração 
eucarística. Em 2018, aquela terá 
lugar nos dias 9 e 10 de março – 
uma sexta-feira e um sábado –, 
inspirando -se nestas palavras do 
Salmo 130: “Em Ti, encontramos o 
perdão” (v. 4). Em cada diocese, 
pelo menos uma igreja ficará 
aberta durante 24 horas 
consecutivas, oferecendo a 
possibilidade de adoração e da 
confissão sacramental. 

Na noite de Páscoa, reviveremos 
o sugestivo rito de acender o círio 
pascal: a luz, tirada do «lume 
novo», pouco a pouco expulsará a 
escuridão e iluminará a assembleia 
litúrgica. “A luz de Cristo, 
gloriosamente ressuscitado, nos 

dissipe as trevas do coração e do 
espírito”,[7] para que todos 
possamos reviver a experiência dos 
discípulos de Emaús: ouvir a 
palavra do Senhor e alimentar-nos 
do Pão Eucarístico permitirá que o 
nosso coração volte a inflamar-se 
de fé, esperança e amor. 

Abençoo-vos de coração e rezo 
por vós. Não vos esqueçais de rezar 
por mim. 

 
Vaticano, 1 de Novembro de 

2017 
Solenidade de Todos os Santos 
 
FRANCISCO 
 [1] Missal Romano, I Domingo 

da Quaresma, Oração Coleta. 
[2] «Imperador do reino em dor 

tamanho / saía a meio peito ao 
gelo baço» (Inferno XXXIV, 28-29). 

[3] «É curioso, mas muitas vezes 
temos medo da consolação, medo 
de ser consolados. Aliás, sentimo-
nos mais seguros na tristeza e na 
desolação. Sabeis porquê? Porque, 
na tristeza, quase nos sentimos 
protagonistas; enquanto, na 
consolação, o protagonista é o 
Espírito Santo» (Angelus, 
7/XII/2014). 

[4] Nn. 76-109. 
[5] Cf. Bento XVI, Carta enc. Spe 

salvi, 33. 
[6] Cf. Pio XII, Carta enc. Fidei 

donum, III. 
[7] Missal Romano, Vigília 

Pascal, Lucernário. 
Da Redação, com Boletim da 

Santa Sé 
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Ó Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, 
nós vos louvamos porque Vós nos chamas-
tes 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 Após-
tolos, e do Bem-aventurado Tiago Alberio-
ne, suscitai numerosas vocações para o 
nosso Instituto. Homens generosos e cora-
josos para que, imitando ao Arcanjo São 
Gabriel, anunciem a vossa Encarnação pa-
ra toda a humanidade. 

Amém. 

Oração  Vocacional Gabrielina 
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Recordando... Queridos irmãos e 
irmãs vamos iniciar o mês de 
Fevereiro fazendo memória de Ir. 
Tecla Merlo, que partiu para a casa 
do pai no ano de 1964. Uma 
mulher de grande fé e audácia 
apostólica. Uma vida doada a 
serviço da comunicação do 
Evangelho, por meio da 
Congregação das Irmãs Paulinas. 

Uma história alicerçada no amor 
a Deus e as pessoas, uma vida 
destemida e serena com pés firmes 
no chão, se envolvia na realidade 
social de sua época. Com um olhar 
sempre a sua frente, que a 
impulsionava a transformar a 
palavra, o som, os meios para 
comunicar ao mundo a notícia 
maravilhosa, a beleza de ser de 

Deus e viver para Deus, comunicar 
o amor supremo: Jesus Cristo. 

Recordando... Seus últimos anos 
de vida foram como uma oferta ao 
Pai, não se cansava de oferecer a 
própria vida pelo êxito da missão 
paulina e por cada Filha de São 
Paulo. “No dia 28 maio de 1961, 
em Ariccia (Itália), durante os 
Exercícios, na festa da Santíssima 
Trindade, Mestra Tecla ofereceu a 
vida para que todas as Filhas de 
São Paulo sejam santas. No dia 16 
de Junho de 1963 foi atingida por 
um espasmo cerebral. Foi 
hospitalizada em Albano (Itália)”. 
Todas as Filhas de São Paulo 
sentiam fortemente sua serenidade 
e tão grande carinho que dedicava 
a cada uma. Não é por acaso que 
ela proferiu as seguintes palavras: 
“Se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu 
daria por causa do Evangelho”. 

Recordando... Irmã Tecla retoma 
suas atividades e o seu desejo de 
fazer ainda mais pelo anúncio do 
Evangelho cresce dentro dela. “No 
dia 7 de julho do mesmo ano, 
restabelecida, volta para Roma 
para uma breve visita; reúne todas 
as irmãs na Via Antonino Pio para 
saudá-las e agradecê-las pela sua 
cura”. 

“A sua serenidade e o 
abandono em Deus comovem a 
todas. 

Em 22 agosto de 1963 
experimenta grande alegria pelo 
encontro com o papa Paulo VI, na 

Irmã Tecla Merlo: Uma vida pelo Evangelho 
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visita à casa de saúde Regina 
Apostolorum, de Albano Laziale. 

Em 22 novembro de 1963 foi 
acometida  por um novo e mais 
grave espasmo cerebral. Pe. 
Alberione lhe administrou  a unção 
dos enfermos.” 

Recordando... E chega a hora de 
nossa querida irmã se despedir 
desse mundo, ela já havia 
cumprido sua missão aqui na terra, 
agora Deus a chamava para estar 
com Ele no paraíso. “Em 5 fevereiro 

de 1964 morreu em Albano, na 
casa de saúde Regina 
Apostolorum, após uma 
hemorragia cerebral. Foi assistida 
espiritualmente por pe. Alberione. 
Era uma quarta-feira”. Assim, mais 
um anjo foi povoar o céu, ser uma 
estrela a iluminar todas as Filhas de 
São Paulo e demais membros da 
Família Paulina aqui na terra. 

 
Ir. Gizely Pinheiro, 

 melhor projeto 
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Religiosos e religiosas se reuniram na Basílica de São Pedro para celebrar 
com o Papa o 22º Dia Mundial da Vida Consagrada 

aminhar contra corrente, 
reavivar o encontro com 
Jesus, procurar o 
encontro entre profecia e 
memória. Estes foram 

pedidos do Papa Francisco a 
religiosos de todo o mundo nesta 
sexta-feira, 2, Dia Mundial da Vida 
Consagrada. O Santo Padre 
presidiu a Missa na Basílica 
Vaticana por ocasião da Festa da 
Apresentação do Senhor, dia em 
que a data dos consagrados é 
celebrada.  
 O Papa destacou que a 
apresentação de Jesus no templo 
mostra o encontro entre dois pares 
humanos: os jovens Maria e José e 
os anciãos Simeão e Ana. Maria e 
José encontram ali as raízes do 
povo e as raízes da fé; já os anciãos 
recebem Jesus, sentido da sua vida. 
“Naquele encontro, os jovens veem 
a sua missão e os anciãos realizam 
os seus sonhos; e tudo isto porque, 
no centro do encontro, está Jesus”. 
Francisco trouxe essa reflexão para 
o contexto da vida consagrada, 
lembrando que tudo começou 
pelo encontro com o Senhor. A 
partir do chamado de Deus, disse, 
nasceu o caminho de consagração, 
que deve ser recordado. No 
templo, Maria e José observam as 
prescrições da Lei, ao passo que os 
anciãos profetizam. 

“A juventude dum instituto [de 
vida consagrada] encontra-se indo 
às raízes, ouvindo as pessoas 
anciãs. Não há futuro sem este 
encontro entre anciãos e jovens; 
não há crescimento sem raízes, e 
não há florescimento sem novos 
rebentos. Jamais profecia sem 
memória, jamais memória sem 
profecia; mas que sempre se 
encontrem!”. 

Francisco constatou que a vida 
agitada induz a fechar as portas ao 
encontro, mas isso não deve 
acontecer na vida consagrada, que 
nasce e renasce do encontro com 
Jesus como é: pobre, casto e 
obediente. 

Dia Mundial da Vida Consagrada 

C 
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“Deste modo, enquanto a vida 
do mundo procura acumular, a 
vida consagrada deixa as riquezas 
que passam, para abraçar Aquele 
que permanece. A vida do mundo 
corre atrás dos prazeres e ambições 
pessoais, a vida consagrada deixa o 

afeto livre de qualquer propriedade 
para amar plenamente a Deus e 
aos outros. A vida do mundo 
aposta em poder fazer o que se 
quer, a vida consagrada escolhe a 
obediência humilde como 
liberdade maior”, ressaltou o Papa. 
Francisco frisou ainda aos 
consagrados que deixar-se 
encontrar por Jesus e fazer 
encontrar Jesus é o segredo para 
manter viva a chama da vida 
espiritual. Trata-se de um jeito de 
não deixar prevalecer as queixas e 
amarguras. “O coração, se 
encontrar cada dia Jesus e os seus 
irmãos, não se polariza para o 
passado nem para o futuro, mas 
vive o ‘hoje’ de Deus em paz com 
todos”. 
“Desejo que hoje mesmo possais 
reavivar o encontro com Jesus, 
caminhando juntos para Ele: isto 
dará luz aos vossos olhos e vigor 
aos vossos passos”, concluiu o 
Pontífice. 
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