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EDITORIAL
viver em cada situação os sentimentos que tinha Jesus Cristo.
A propósito do mês vocacional de
agosto deste ano, o papa Francisco,
em maio último em visita aos participantes de um simpósio sobre a
Vida Consagrada interveio de forma livre e espontânea, recorrendo a
uma expressão latina para chamar
atenção aos religiosos e religiosas
sobre uma tentação que hoje ataca
a todos: a Ars bene moriendi, ou
seja, a “eutanásia espiritual” que
atinge o coração do consagrado
que não aguenta mais os problemas da vida, que não tem coragem
de seguir o Senhor, que não faz
próprios os conselhos evangélicos
e, portanto, fecha-se em si mesmo
numa atitude de sobrevivência e
acaba por se anestesiar e morrer
sem deixar fruto. O papa sugere,
então, três atitudes para contrariar
esta tentação: oração, pobreza e
paciência.
No Brasil, a Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), como subsídio para
vivência deste momento, elaborou
materiais para colaborar na dinâmica de experiência vocacional com o
tema: “Vocações para uma grande
missão” e o lema: “Ide e anunciai”
(Mt 11,4b).
Nathanael Amparo, ISGA
Noviço
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omo é atestado pelas
Sagradas Escrituras, Jesus se preocupou com o
cansaço e o desgaste dos
trabalhadores e trabalhadoras do Reino. No entanto, há
necessidade de tempo para atender
os doentes e necessitados. Os discípulos não têm tempo nem para
comer. Jesus então convida para
sair um pouco do trabalho e os leva
a um lugar calmo e tranquilo. De
vez em quando é necessário parar e
se refazer.
Em meio a esta correria, o Papa
Francisco desponta como um dos
críticos da atual realidade. O pontífice tem falado da chaga do “martalismo”, do ativismo, produzido pela
presunção de quem se ilude que
pode contar unicamente com os
próprios recursos, estruturas, de
quem se apoia nas rebuscadas estratégias organizativas que sabe pôr
em campo, esquecendo a insubstituível necessidade da graça de
Deus.
O Papa Francisco tem criticado a
maneira burocrática e formal, que
leva muitos no ministério a viver
como meros empregados, empenhados compulsivamente na elaboração de projetos, a redigir programas, e implacavelmente obcecados
pelo cálculo das entradas e saídas,
confundindo a eficiência técnica
com a eficácia evangélica, trocando
a urgência das muitas coisas a fazer,
com a prioritária importância de

Catequese Paulina

Q
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Personalidade Espiritual de Padre Alberione
uando falamos da Caminho (diálogo com a Palavra) e
espiritualidade
de Vida (orando com a Palavra).
Padre Alberione, não Tinha uma grande devoção pela
podemos deixar de Virgem Maria, tudo a ela confiava,
mencionar
o
seu entregava. Como filho obediente
grande amor e fervor pela oração.
nunca deixava de rezar e agradecer
Percebemos que toda a vida de a Mãe por tudo.... Um carinho
Padre Alberione a oração esteve imensurável por sua Mãe. Via em
sempre em primeiro lugar. Inde- Maria o grande modelo de mulher,
pendente de como tinha sido o seu aquela que aceitou a ação do Espídia nunca deixava de realizar suas rito Santo em sua vida, aquele que
orações.
deu Jesus Cristo ao mundo e para
Vemos que Padre Alberione sempre toda a humanidade.
foi um grande homem de Deus e Padre Alberione um grande hoassim permaneceu até a sua morte. mem de Deus, aquele que tudo
Nem um dia sequer se descuidava depositou os pés da Virgem Maria e
da oração. Recomendava a seus de Jesus e sempre cuidou com muifilhos, sede zelosos e assuídos na to amor todos os membros da Famíoração.
lia Paulina, e deixou seu modelo de
“A Família Paulina deseja viver inte- vida espiritual como herança mais
gralmente o Evangelho de Jesus preciosa para os seus filhos.
Cristo, Caminho, Verdade e Vida,
no espírito de São Paulo, sob o
olhar da Rainha dos Apóstolos”.
A oração é o centro, o núcleo da
espiritualidade que estimula cada
filho de Padre Alberione, no esforço
concreto e na completa doação de
si a serviço da evangelização.
Padre Alberione era um homem
contemplativo, acordava muito cedo, permanecia em oração de quatro a seis horas todos os dias.
Á tarde precedia seus filhos na visita
eucarística: uma hora de adoração,
oração para viver segundo seu método por ele proposto, denominado: Verdade (escuta da Palavra),
Renata Escalari Quintiliano, INSA

Primeira Profissão

N

o dia 15 de setembro,
Memória de Nossa Senhora das Dores, o Pe.
Luiz Antônio Reis Costa,
da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, concluiu a etapa formativa do Noviciado e emitiu
os Primeiros Votos Religiosos no
Instituto Paulino de Vida Secular
Consagrada Jesus Sacerdote.
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A solene Celebração Eucarística
foi presidida pelo Pe. Antônio Lúcio
da Silva Lima, Delegado Provincial
do Instituto Jesus Sacerdote, às
19h30, no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora das Graças,

na cidade de Catas Altas da Noruega, Minas Gerais.
O Pe. Luiz Antônio nasceu no
dia 17 de setembro de 1970, na
cidade de Ouro Preto, Minas Gerais.
Foi ordenado Presbítero pela Oração da Igreja e pela imposição das
mãos de Dom Luciano Mendes de
Almeida, SJ, no dia 12 de maio de
2000. Ingressou no Instituto Jesus
Sacerdote no dia 03 de julho de
2014. Na Solenidade de São José,
dia 19 de março de 2015, ingressou
no Postulado e, em 12 de abril de
2016, no Noviciado.

aproveito da oportunidade para
cumprimentá-lo pelo seu aniversário natalício no próximo dia 17: 48
anos! Que você realmente se ofereça ao Instituto Jesus Sacerdote „de
todo o coração, para que, com a
graça do Espírito Santo e por intercessão de Maria, Mestra e Rainha
dos Apóstolos, e de São Paulo
Apóstolo, você possa alcançar a
perfeita caridade pastoral, no serviço de Deus e da Igreja‟”. Amém.
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Além dos paroquianos e amigos
do Pe. Luiz Antônio, que lotaram o
Santuário para participarem da Santa Missa, também esteve presente o
Cl. João Paulo da Silva, ssp. Depois
de recordar ao Neoprofesso os seus
compromissos assumidos com a
Profissão Religiosa, Pe. Antônio Lúcio concluiu a sua homilia afirmando: “O meu e o nosso desejo, Pe.
Luiz Antônio, é que você persevere
nesta caminhada redescobrindo
cada dia a alegria de anunciar e
viver as propostas do Evangelho.
Que você acolha, neste período do
Juniorado, a companhia diária do
Divino Mestre e Pastor, Caminho,
Verdade e Vida na sua vida presbiteral e ministério pastoral. É ele que
irá purificando suas verdadeiras
intenções e convicções vocacionais
desde hoje, dia em que se torna
membro efetivo do Instituto Jesus
Sacerdote e da Família Paulina, e
que serão confirmadas com a Profissão Religiosa Perpétua, na conclusão desta etapa formativa, daqui
a cinco anos. Pe. Luiz Antônio,

Pe. Antônio Lúcio, ssp
Delegado Provincial do Instituto
Jesus Sacerdote

Remédios Cotidianos para Famílias
Perdão e gratidão, melhores remédios no dia a dia das Famílias
(Papa Francisco)

E
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ncerrando o IX Encontro
Mundial das Famílias,
realizado entre os dias 21
e 26 de agosto em Dublin, Irlanda, o Papa
Francisco, em pronunciamento na
Festa das Famílias, no sábado 25
de agosto, afirmou “As famílias são
a esperança da Igreja e do mundo”.
De modo particular, o Papa quis
que o tema desse Encontro Mundial, realizado a cada três anos,
fosse “O Evangelho da família, alegria para o mundo”.
“Deus deseja que cada família seja
um farol que irradia a alegria do
seu amor no mundo. O que isso
significa? ”, disse. E, imediatamente,
respondeu: “Significa que nós, depois de ter encontrado o amor de
Deus que salva, tentamos, com ou
sem palavras, manifestá-lo por
meio de pequenos gestos de bondade na nossa rotina e nos momentos mais simples de nossa jornada. Isso se chama santidade. ”

Nesse sentido, o Santo Padre retomou três palavras que ele costuma
apresentar como chave da vida
familiar e o melhor remédio no dia
a dia das famílias cristãs: por favor,
obrigado e desculpe. “Perdoar quer
dizer doar alguma coisa de si. Jesus
nos perdoa sempre. Com a força
do seu perdão, também nós podemos perdoar os outros, se quisermos de verdade”, sublinhou o
Papa.
Já na celebração Eucarística presidida no domingo 26, o Papa pediu
às famílias que dêem testemunho
no mundo do que é ser cristão:
“Como é difícil perdoar aqueles que
nos ferem! Que desafio é sempre
aquele de acolher o migrante e o
estrangeiro! Como é doloroso suportar a desilusão, a rejeição, a
traição! Como é incômodo proteger os direitos dos mais frágeis, dos
que ainda não nasceram e dos
idosos, que parecem perturbar
nosso senso de liberdade! ”
Na manhã do domingo, o Papa
também se reuniu com jovens casais, alguns recém-casados e outros
que se preparam para o matrimônio. Respondendo a perguntas dos
jovens casais, o Papa recomendou
que promovam o diálogo de modo
sincero e aberto. As brigas até podem ser parte disso, mas, aconselha o Papa, é sempre melhor fazer
as pazes antes do fim do dia.

O Santo Padre ainda exortou aos
casais que falem de “coisas boas e
santas”, que rezem a Nossa Senhora e que celebrem juntos as festas
cristãs.
Às vezes, o mundo de hoje considera “impopulares” as propostas da
Igreja para as famílias – disse o Papa, criticando a priorização dos
interesses individuais, em detrimento da vida compartilhada e, portanto, da família. Mas, mesmo assim,
continuou, “as virtudes e verdades
do Senhor” devem servir como
base para que se inicie uma verdadeira “revolução do amor” nas
próprias famílias.

ISF - Instituto Santa Família
(Baseado em artigo publicado no
jornal
“O São Paulo – 29 de ago a 04 set
de 2018)
(set/18)
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Uma das formas de promover essa
revolução, diz Papa Francisco, é
por meio do diálogo intergeracional. “Assim, o vosso amor, que é
dom de Deus, criará raízes ainda
mais profundas. Nenhuma família
pode crescer se esquece as próprias raízes. As crianças não crescem no amor se não aprendem a
se comunicar com seus avós. En-

tão, deixem que o vosso amor crie
raízes profundas”, aconselhou o
Papa.

São Jerônimo
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São Jerônimo, Presbítero e Doutor da Igreja.
No mês de Setembro é tido coFinalizou recordando a oração
mo o mês da Bíblia e será que já
da coleta da missa no dia de São
nos perguntamos por quê?
Jerônimo. “Ó Deus que deste ao
Então se já questionou o porquê
presbítero São Jerônimo profundo
agora lhes dou a resposta!
amor pela sagrada escritura, conÉ porque no dia trinta de Secedei ao vosso povo alimentar-se
tembro comemoramos São Jerocada vez mais da vossa Palavra e
nimo que nasceu em Estridão
nela encontrar a fonte da vida”.
(Dalmácia) cerca do ano 340. EstuQue de fato não só no mês de
dou em Roma e aí foi batizado
tendo abraçado a vida ascética,
partiu para o oriente e foi ordenado sacerdote. Regressou a Roma e
foi secretário do Papa Dâmaso.
Nesta época começou a revisão
das traduções latinas da Sagrada
Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde estabeleceu-se
em Belém, onde continuou a tomar
Setembro possa lembrar-se de São
parte muito ativa nos problemas e,
Jerônimo e por excelência da Bímas necessidades da Igreja. Escreblia, mas que sempre ela seja nossa
veu muitas obras, principalmente
bússola, nossa seta e companhia
comentários à Sagrada Escritura.
de todas as horas.
Morreu em Belém no ano 420.
Luis Antonio, ISGA

As 15 Catequeses do Papa Francisco
O Papa Francisco fez “As Quinze Catequeses” dedicando-se às as quinze
Audiências Gerais sobre o tema da Santa Missa, sendo que a Primeira foi
apresentada em 0ito de Novembro de 2017 e a Última Quatro de Abril de
2018, onde Ato Penitencial, Homilia, Oração do Pai Nosso, Comunhão
Sacramental, Oração Eucarística, Liturgia da Palavra, entre outros assuntos,
foram alguns dos temas apresentados pelo Pontífice.

nossa fé com o Crito Vivo e Imolado.
22 de Novembro de 2017 – O que é
a Missa? – Quando celebramos a
Páscoa de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
13 de Dezembro de 2017 –
ir a missa aos domingos? –
este é o momento do
encontro
com
o
Ressuscitado.

Porque
Porque
nosso
Senhor

15 de Novembro de 2017 - A Missa 20 de Dezembro de 2017 – Ritos de
como Oração – É a renovação de Introdução – São momentos de
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08 de Novembro de 2017 – A Santa
Missa – A participação na Santa
Missa é de total importância pois
celebramos o perdão, a misericórdia
e a vitória da vida : O Cristo vivo e
ressuscitado, mistério de amor e fé
presentes na Eucaristia, que é o
coração da Igreja. Portanto, é nosso
dever e salvação darmos graças
porque o nosso coração está em
Deus.

14 de Fevereiro de 2018 – Liturgia
Da Palavra, Credo e Oração dos
Fiéis – São momento de meditação
dos grandes mistérios da fé e que
rezamos por todos os fiéis falecidos.
28 de Fevereiro de 2018 – A
Liturgia Eucarística – É onde
celebramos o Corpo e Sangue de
Cristo através da fração do Pão e do
Vinho consagrados.
07 de Março de 2018 – A Liturgia

Fontes de Pesquisa :www.a12.com;
www.vatican.va
Melissa, INSA
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preces para celebrarmos os Santos Eucarística – Quando o Vinho e o
Mistérios.
Pão tornam-se um só Corpo por
Cristo, com Cristo e em Cristo.
03 de Janeiro de 2018 – Ato
Penitencial – É onde cada pessoa 14 de Março de 2018 – O Pai
reconhece ser pecador diante de Nosso – Reconhecemos que Deus é
Deus Pai e de todos os irmãos o Pai universal misericordioso que
presentes.
nos protege e perdoa para que não
pequemos mais.
10 de Janeiro de 2018 – Ato
Penitencial – Nós pedimos perdão 21 de Março de 2018 – A
de nossas faltas com a família, a Comunhão Sacramental –
É
comunidade e a sociedade para quando comungamos o Corpo e
que, pensemos bem antes de falar e Sangue de Cristo que é fonte
julgar o próximo.
inesgotável de fé, força, alegria e
santidade em nossas vidas.
31 de Janeiro de 2018 – Liturgia da
Palavra – Devemos ouvir com 04 de Abril de 2018 – Ritos Finais atenção pois, é o momento em que Após a Oração Final e Avisos
Deus nos fala através do leitor.
Paroquiais o Sacerdote nos abençoa
para que sigamos na proteção da
07 de Fevereiro de 2018 – Liturgia Santíssima Trindade que é Pai, Filho
da Palavra – Tem força e fé que e Espírito Santo.
transformam nossas vidas.

O

Sonhos
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que se sabe a respeito da vida humana é que quase não se
sabe a respeito dela. Sabe-se que para melhor compreendêla, faz-se necessário antes compreender o homem. Essa análise é de grande importância para chegarmos a um entendimento da vida.
Mas aí nos deparamos com outro
problema: como fazer uma profunda e
confiante análise do que há no mais
complexo dos seres? Um ser com tantas contradições e com tantos mistérios,
como pode servir de base para entendermos o que nele contém? Talvez aí
esteja a chave, pois a vida também é
cheia de contradições e mistérios. Penso que uma análise profunda seria
apenas um rebuscamento de ideias
que não nos levariam a muito longe,
senão para dentro de nós mesmos.
Foquemos, então, uma particularidade do homem, este ser inserido na
vida. Uma das coisas que caracteriza o homem é a capacidade de sonhar.
Todos os homens, indiscriminadamente, sonhamos, temos planos que
queremos alcançar, sonhamos com algo para nós. Vida, homem, sonhos:
estas três palavras se completam. Para viver o homem precisa de sonhos.
Quando estes acabam, junto acaba-se o sentido de continuar vivendo.
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 realizamos um sonho, logo
surge outro, ou outros. Quando, por fim, conseguimos realizar algo, imediatamente 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 finalmente realizados, já existem outros à espera, prontos para nascer, 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 dinâmica.
No entanto, a amplitude dessa busca
se diferencia em cada um por fatores

diversos: políticos, sócio econômicos, culturais, familiares... São vários os
fatores que influenciam a intensidade dessa busca humana de realização
dos sonhos. Algumas pessoas desistem facilmente de seus sonhos e partem 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 identifica os vencedores: a sua capacidade de lutar sempre por seus sonhos e seus ideais.
Você gosta de esportes? Nunca nenhum campeão em qualquer modalidade chegaria à glória se tivesse desistido nas dificuldades que a ele se
opuseram. Você gosta de música? Nenhum grande músico chegaria aonde chegou se tivesse abandonado seus sonhos. Nunca nenhum deles desistiu.

Nathanael, ISGA
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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 deveríamos nos fazer sempre, pois nos ajudam a dar um norte à nossa vida.
Parta em busca dos seus sonhos, nunca desista. Mas não esqueça que você é o responsável direto pelo sucesso ou pelo fracasso 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 vida em favor dos mais necessitados, se você sonha seguir mais de perto os passos de Jesus Cristo, nós repetimos as
palavras do Senhor, e com Ele o chamamos: “Vem e segue-me”.

A PALAVRA DO PAPA

E
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“Chamados a „tocar‟ o sofrimento dos outros”
m sua homilia na missa, o
O evangelista ressalta que Maria
Papa afirmou que “Maria
está firmemente «de pé» junto de
clama para que todos
seu Filho, junto daqueles que
nos comprometamos a
sofrem, daqueles de quem todo o
acolher-nos
sem
mundo foge, principalmente os
discriminações e saibam que
que são julgados, condenados por
estamos dispostos a privilegiar os
todos, deportados: a Mãe está ali,
mais pobres, a levantar aqueles
cravada
nesta
cruz
da
que caíram e a acolher os outros à
incompreensão e do sofrimento.
medida que chegam e se
“Desta forma, o Papa explicou que
apresentam diante de nós.
“também nós somos chamados a
„tocar‟ o sofrimento dos outros. ”
“Saiamos ao encontro do nosso
povo para o consolar e fazer-lhe
companhia; não tenhamos medo
de experimentar a força da ternura
e de nos envolvermos vendo a
nossa vida complicada pelos
outros.
E,
como
Maria,
permaneçamos firmes e de pé: com
o coração voltado para Deus e
corajosos, levantando os que
caíram, erguendo o humilhado,
ajudando a pôr fim a toda e
No Santuário internacional Mãe de
qualquer situação de opressão que
Deus de Aglona, o Papa presidiu
os faz viver como crucificados”.
uma missa com a celebração
O contexto histórico da Letônia e
eucarística em latim e a litúrgica em
da região: “É verdade que, às vezes,
letão.
a abertura aos outros nos fez muito
Em sua homilia, o Papa se inspirou
mal. E também é verdade que, nas
no lema da visita, «Mostrai-Vos
nossas realidades políticas, a
Mãe!», para chamar a atenção para
história do choque entre os povos
os dois momentos narrados no
permanece ainda dolorosamente
Evangelho de João em que a vida
viva. Mas Maria crê em Jesus e
de Jesus cruza a de sua Mãe: as
acolhe o discípulo, porque as
bodas de Caná, quando é
relações que nos curam e libertam
evidenciada a alegria de um
são aquelas que nos abrem ao
matrimônio, e Maria aos pés da
encontro e à fraternidade com
cruz, com o sofrimento da mãe
os outros, porque, no outro, descopela morte do filho.
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brem o próprio Deus”.
No outro episódio citado por João,
as bodas de Caná, Ela, discípula
obediente,
deixa-Se
acolher,
transfere-Se, adapta-Se ao ritmo do
mais novo. Quando ouvimos, com
fé, a ordem de acolher e ser
acolhidos, é possível construir a
unidade na diversidade, porque
não nos travam nem dividem as
diferenças, mas somos capazes de
olhar mais além, ver os outros na
sua dignidade mais profunda,
como filhos de um e mesmo Pai.
Concluindo, Francisco afirmou:
“Maria clama para que todos nos
comprometamos a acolher-nos
sem discriminações, e todos, na
Letônia, saibam que estamos
dispostos a privilegiar os mais
pobres, a levantar aqueles que
caíram e a acolher os outros à
medida que chegam e se
apresentam diante de nós.”

Oração Vocacional Gabrielina

Amém.
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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. Concedeinos 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.

Gaudete et Exsultate
não são curadas, completamente e
duma vez por todas, pela graça.
A graça supõe a natureza. A
graça não nos torna sobrehumanos,
mas
toma-nos
e
transforma-nos
de
forma
progressiva. Se recusarmos esta
realidade histórica e progressiva,
de facto podemos chegar a negar
e bloquear a graça do Senhor. A
sua
amizade
supera-nos
infinitamente:
não
podemos
adquiri-la com as nossas obras, mas
unicamente por um dom que brota
da sua iniciativa de amor.
Quando
sobrevalorizam
a
vontade humana e as suas próprias
capacidades,
alguns
cristãos
podem tender para a obsessão
pela lei, o fascínio com as
vantagens sociais e políticas, um
escrupuloso cuidado com a liturgia,
a doutrina e o prestígio da Igreja, a
vanglória ligada à capacidade de
gestão de assuntos práticos, a
atração excessiva pelas dinâmicas
de autoajuda e realização auto
referencial,
bem
como
determinadas normas, costumes
ou formas de agir. A vida da Igreja
pode transformar-se numa peça de
museu ou numa propriedade de
poucos. Despoja-se assim o
Evangelho da sua simplicidade,
fascínio e sabor, reduzindo-o a um
esquema que deixa poucas
aberturas para que a graça atue.
Nathanael, ISGA

Revista Institutos Paulinos

Dois inimigos sutis da santidade
O
Gnosticismo
e
o
Pelagianismo, duas “falsificações da
santidade” dos tempos da Igreja
primitiva, ainda nos extraviam.
Estas heresias propõem “um
imanentismo
antropocêntrico,
disfarçado de verdade católica”
exagerando a perfeição humana
sem a graça.
Os gnósticos não percebem que
a nossa perfeição se mede pelo
nosso grau de caridade, não pela
quantidade
de
dados
e
conhecimentos.
Separando
o
intelecto da carne, reduzem os
ensinamentos de Jesus a uma
lógica fria e dura que procura tudo
dominar. Mas a doutrina “não é um
sistema fechado, privado de
dinâmicas próprias capazes de
gerar
perguntas,
dúvidas,
questões”. A experiência cristã não
é um conjunto de exercícios
intelectuais; a autêntica sabedoria
cristã nunca se pode separar da
misericórdia para com o nosso
próximo.
Em paralelo com o poder que o
Gnosticismo atribuía ao intelecto, o
Pelagianismo fazia-o em relação à
vontade humana, ao esforço
pessoal. Embora os modernos
pelagianos falem calorosamente da
graça de Deus, dão a entender que
a vontade humana é algo puro,
perfeito, onipotente, a que se
acrescenta a graça. Ignoram que,
nesta vida, as fragilidades humanas

Experiência da Bondade e da Ternura

O

lhando verdadeiramente para Cristo,
reconhecemos e experimentamos a misericórdia de Deus.
Dentro dessa perspectiva convidamos a você a rezar
por cada instituto agregado a
Família Paulina a respeito da
misericórdia e da entrega total de
amor que nos leva ao Reino de
Deus.
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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 Deus. Dessa temos e
experimentamos a certeza de
sermos escolhidos para sempre por
esse mesmo Deus, apesar de
nossas limitações e de nossos
pecados.
“É o Próprio Deus quem usa de
misericórdia e nisto se manifesta de
modo especial a sua onipotência”,
afirmava Santo Tomás de Aquino.
Deus 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 intenção de viver à
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 podermos encontrar o
verdadeiro sentido da misericórdia,
devemos pôr-nos a escuta da
palavra de Deus para podermos
compreendê-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
esquecê-los. Somos convidados a
cuidar das feridas e trata-las com
amor
e
com
um
olhar
misericordioso. Que o rito dos
oprimidos seja também nosso grito
para que juntos possamos derrubar
as barreiras que continuam
gerando indiferenças, hipocrisias e
o egoísmo em nossa sociedade.
Que nosso grito seja de justiça e
de
misericórdia,
e
não
simplesmente um comprimento da

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 autêntica no anúncio 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 possa
favorecer o nosso encontro pessoal
com Jesus Cristo, o verdadeiro
rosto da misericórdia.
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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
que oferece o perdão e a salvação
a 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
51(50) 11-16).
Todos nós, apesar de nossas
limitações e dos nossos pecados,
somos chamados a perfeição (cf.
Mt 5,48) mesmo que ainda
sintamos 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
´mais forte. Ela nos faz agir com
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

Nathanael, ISGA
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Timóteo Giaccardo
Tendo como guia espiritual padre
Alberione, em 1917 José Timóteo
entrou na "Obra de São Paulo"
fundada em 1914 por seu mestre e
cuja finalidade específica era a
evangelização por meio da imprensa, a principal mídia da época.
Desde cedo José Timóteo mostrouse uma pessoa de profunda vida
interior, desejosa de ser cada dia
melhor e ajudar seus semelhantes
no bem. Por isso com grande fé
acatou as orientações de Padre
Alberione que indicava uma nova
forma de santidade e de evangelização.
José Timóteo, movido pela fé, foi
fiel companheiro da "primeira hora", seguidor incondicional e colaborador ativo do Fundador da então nascente Família Paulina.
Acompanhou todas as obras e todas as pessoas com grande perspicácia e sensibilidade. Além de alguns livros, deixou como preciosa
herança espiritual um "Diário", rico
da presença de Deus e desejos
profundos de santidade para si
mesmo e para todos. Sua fé em
Deus e amor à missão fazia dele
uma pessoa autêntica e radical.
Lemos em seu "Diário": "Ó Jesus,
quero viver de tua vida, transformame. Quero ser "outro Jesus" na minha vida e com todas as pessoas”.
Diante das grandes dificuldades
para a aprovação da Congregação
Pias das Discípulas do Divino Mestre (uma das congregações fundadas por Alberione) que se dedicam
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osé Timóteo Giaccardo, sacerdote Paulino, italiano,
pertence à Congregação da
Pia Sociedade de São Paulo.
A originalidade de sua vida
está em ter sido o primeiro sacerdote da Família Paulina e um fidelíssimo discípulo do Fundador, Padre Tiago Alberione. Nasceu em
Narsole, norte da Itália. Sua família
era pobre de bens materiais, mas
rica de fé e virtudes cristãs. Em
1908 José encontrou-se pela primeira vez com o jovem padre Tiago Alberione que, em Narzole estava dando sua colaboração na
paróquia. Padre Alberione, percebendo no pequeno José profunda
piedade e grande vontade de ser
padre; encaminhou-o para o seminário da diocese de Alba.

e Pastorinhas e em todos aqueles
que se aproximaram dele por motivos espirituais ou sócias e econômicos.
Foi mestre na oração: sabia falar
com Deus. Vivia intensamente a
devoção à eucaristia, a Nossa Senhora, à liturgia e nutria um grande amor à Igreja e ao Papa. Foi
mestre na missão. Ele a sentia, a
amava e a desenvolvia. Sabia suscitar energias, ser o sustento para os
fracos e luz e sal, no sentido evangélico, para todos.
Foi o coração e a alma da Família
Paulina. Quem quiser conhecer
alguém que encarnou totalmente
o ideal e o carisma da missão paulina em sua integralidade, deve
olhar o "senhor mestre". (Alberione) A aprovação e o reconhecimento de suas virtudes, por parte
da Igreja, não se fizeram esperar.
Em 1985 foi declarado venerável. E
a 22 de outubro de 1989, o Papa
João Paulo II o declarou solenemente bem-aventurado.
"Que o Espírito Santo nos invada e
nos guie para Deus e para a vida
eterna. Sejamos cidadãos do céu,
sejamos homens de eternidade.
Que através de nossas palavras e
de nossas obras se propague eficazmente e sempre em todos e em
todo lugar, o mistério da vida eterna." Timóteo Giaccardo
“Bem-aventurado Timóteo Giaccardo Interceda por nós e por toda
a Família Paulina”.
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à missão eucarística, missão sacerdotal e missão litúrgica, padre Timóteo não mediu esforços nem
súplicas. Diante das respostas negativas não hesitou em oferecer a
própria vida para a garantir a existência na Igreja desta congregação, certamente querida por Deus.
E o importante é que Deus aceitou
a oferta. Foi assim que ele, acometido por leucemia, veio a falecer
alguns dias após a aprovação pontifícia das Pias Discípulas do Divino
Mestre, no dia 24 de janeiro de
1948. A aprovação chegara no dia
12 de janeiro de 1948.
Dele escreveu o Fundador: "De
1909 a 1914, quando a Divina Providência preparava a Família Paulina, ele, embora não entendendo
tudo, teve clara intuição da obra.
As luzes que recebeu da Eucaristia,
sua fervorosa devoção Mariana, a
reflexão sobre os documentos pontifícios o iluminaram sobre as necessidades da Igreja e sobre os
meios modernos para anuncio do
Evangelho”.
Desde 1917, ainda seminarista,
orientava os mais novos; foi chamado e tornou-se para sempre: o
senhor mestre: amado, ouvido,
seguido e venerado por todos. Foi
o mestre que a todos precedia com
o exemplo, que ensinava, aconselhava e construía com suas orações
iluminadas e fervorosas. Gravou,
pode-se dizer, em cada pessoa sua
marca, e imprimiu algo de si em
cada coração dos Sacerdotes e
Discípulos, das Paulinas, Discípulas

E

Mês Missionário
Alegria do Evangelho de Jesus
Cristo, uma Igreja em saída.
Qual a nossa atitude de missionários e missionários? A primeira atitude do missionário deve ser a
mansidão. O anúncio da Boa Nova
é um anúncio de paz. O sermão da
montanha nos diz em Mateus 5.
Bem-aventurados os mansos, os
misericordiosos e os que promovem a paz.
A violência e a agressividade afastam os corações. Não é à toa que
Santa Terezinha foi declarada padroeira das missões, ela que jamais
transpôs as grades de seu convento e, partindo deste mundo aos
vinte quatro anos, podia prometer
que dos céus enviaria uma chuva
de rosas sobre a terra.
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stamos no mês das missões, é um tempo favorável para refletirmos
sobre os discípulos missionários que pela força
do Espírito Santo que: “é o protagonista de toda a missão eclesial,
lembramo-nos dos missionários
que marcaram a vida da Igreja e se
doaram totalmente por ela, alguns
chegando a sofrer o martírio por
amor a Cristo”. É também uma boa
ocasião para avaliar como tenho
vivido minha vida de cristão batizado e de consagrados e consagradas. Quais as sementes que
lancei? Neste tempo somos convidados a pensarmos a respeito do
nosso batismo que nos legitima e
nos faz verdadeiros arautos da

com aquilo que estamos a falar.
Assim como Maria que se colocou
decididamente a serviço de Jesus e
dos outros. Com seu exemplo, ela
mostrou um modo luminosos de
aderir à vontade de Deus. Assim
seja.
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Quanta paciência e compreensão
mostraram os santos missionários
de todos os tempos na inculturação da fé em corações duros e arraigados numa cultura pagã totalmente diversa dos caminhos cristãos. Davam tempo ao tempo, como o semeador aguarda com paciência o tempo da colheita.
O cristão que tem, pelo batismo, a
vocação missionária, a missão de
anunciar a Boa Nova, tem de ter,
ele próprio, um coração semelhante ao de Cristo, manso e humilde,
como pedimos na jaculatória, “fazei
nosso coração semelhante ao vosso”. Isso serve para nós consagrados e consagradas, nós que estamos no meio do povo, levando a
mensagem de Jesus, fazendo com
que Cristo seja mais conhecido; nos
portamos com o nosso testemunho.
O Papa Francisco tem nos orientado constantemente, que a Igreja e
a fé não crescem por: “proselitismo,
mas por atração” (Alegria), isso
significa dizer que não é pela força
das palavras, mas por força do testemunho e uma busca constante
de ser o primeiro a reconhecer que
precisa de conversão, para ser de
fato “igreja” em saída. Neste mês
missionário possamos renovar as
promessas batismais, e cumprirmos
o que Jesus nos ordenou: “Ide por
todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16, 15);
como dizia São Francisco de Assis:
“se for preciso usemos palavras”,
mas que nossa vida esteja coerente

Regina Melo, INSA

