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"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." 

 

Bem-aventurado Timóteo Giaccardo 
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Bem-aventurado  

Timóteo Giaccardo 
 
Nasceu em Narzole, Itália, a 13 de junho de 1896. Foi 

batizado na tarde do mesmo dia e recebeu o nome de José. 
Logo após, foi consagrado a Maria Santíssima e revestido 
com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. 

Enquanto criança participava assiduamente da Igreja 
com a família e, destacava-se por sua piedade, inocência e 
seriedade. Chegava sempre cedo na Igreja, todos os dias, 
para ajudar na missa e comungar. 

Ingressou no seminário de Alba, onde afloravam suas 
virtudes de piedade, estudo, delicadeza de consciência 
(fugindo das mínimas ocasiões de falta e pecado) e disci-
plina. Aos olhos de seus superiores ficava claro que o Es-
pírito Santo trabalhava livremente em sua alma. 

Depois de passar por um período de discernimento, 
deixou o seminário de Alba e ingressou na Pia Sociedade 
São Paulo (Padres e Irmãos Paulinos), a 4 de julho de 
1917. Como Paulino recebeu o nome de Timóteo Giac-
cardo. Assumiu a responsabilidade de ser mestre dos pri-
meiros jovens. Era estimado, seguido, escutado e venerado 
por todos. 

Giaccardo sempre fora entusiasta do apostolado dos 
meios de comunicação social, ao qual se dedicou com 
afinco. Foi o fundador da segunda casa dos Paulinos, em 
Roma, e braço direito do fundador. Padre Tiago Alberione 
afirmou certa vez que Timóteo era o “coração e a alma” da 
Família Paulina. 

Como jornalista, colaborou em vá-
rias publicações e dirigiu quatro pe-
riódicos. Era chamado, e era verdadei-
ramente, Senhor mestre. Representava 
e imitava em tudo ao Senhor: no altar, 
no confessionário, no púlpito, nas 
aulas, no recreio, nos relacionamen-
tos, no apostolado e em sua vida pes-
soal. 

Ofereceu sua vida pela aprovação da congregação das 
Irmãs Discípulas do Divino Mestre. Quando estava pró-
ximo de morrer dizia: "É necessário viver na caridade! É a 
forma de saborear a doçura, a alegria e o fruto da vida 
religiosa". 

O Senhor o chamou à vida eterna a 24 de janeiro de 
1948, véspera da Festa da Conversão de São Paulo. A 
memória do Bem-aventurado Timóteo Giaccardo ocorreu 
no dia 22 de outubro, aniversário de sua beatificação pelo 
Papa João Paulo II, em 1989. 

blogpaulinas.blogspot.com.br/2014, retirado 17/10/16 

 

O ESTATUTO 

DOS INSTITUTOS PAULINOS 
 

 
Voto de pobreza 

 
O Estatuto do Instituto Nossa Senhora da Anunciação, 

afirma que a pobreza consagrada exprime a participação na 
condição de vida de Jesus, Divino Mestre, que de rico, se 
fez pobre, para nos enriquecer por meio da sua pobreza. 
(cf. 2Cor 8,9), e torna o coração do discípulo aberto às 
realidades sobrenaturais. (cf. Mt 6,25). 

Com a profissão do conselho evangélico da pobreza, os 
membros renunciam à faculdade de usar e de dispor livre-
mente (cf. CDC 600) de quaisquer bens próprios, estimá-
veis em dinheiro, sem a licença do legítimo superior. 

Os membros do Instituto, não renunciam ao direito de 
possuir bens temporais, nem de possuir outros, porém na 
aquisição de novos bens, precisará obter licença do legiti-
mo Superior. 

Os membros são obrigados a apresentar, no principio 
de cada ano, o orçamento das despesas anuais previsíveis, 
com a disposição de aceitar as modificações que forem 
sugeridas. E no fim do ano, o balanço das despesas efetu-
adas, justificando um eventual excedente sobre o orçamen-
to. 

Pedir a licença ao legitimo Superior para as despesas 
extraordinárias previsíveis, ou a referi-las depois, se não 
tiver havido possibilidade da fazê-lo antes. Com exceção 
os bens administrativos, estes são excluídos, como tam-
bém os bens comuns para as despesas normais do dia-a-
dia. 

Os membros devem contribuir com ofertas para as ne-
cessidades do Instituto, sem pretender reembolso caso 
deixem de lhe pertencer. 

Através dos votos de pobreza, os membros devem 
adotar um estilo de vida simples e sóbrio, fugindo da men-
talidade consumista (cf. SRS 28) para se enriquecer das 
boas obras (cf. 1Tim 2,10) e empenhar-se através do traba-
lho, em fazer frutificar os dons de natureza e de graça 
recebidos de Deus. Outro ponto fundamental é estar aber-
to às necessidades dos pobres, mesmo daqueles que ainda 
não conhecem o evangelho e assim testemunhar sobre a 
dignidade do homem, criado por Deus, redimido por Cris-
to. 

Todos estes quesitos, não devem ser vistos como um 
fardo pesado, pois meditando a vida de Cristo, Divino 
Mestre, que não tinha onde reclinar a cabeça (cf. Mt 18,20) 
que se fez pobre e optou pelos pobres e mais ainda nos 
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ensinou "Que felizes de vós, os pobres, porque é vosso o 
Reino de Deus (Lc 6,20), lembrando também que devemos 
buscar o exemplo de São Paulo que trabalhando, provia às 
suas necessidades. Todos estes ensinamentos vem de-
monstrar que o voto de pobreza nos conduz à santidade. 

Doralice Moreira da Silva, INSA 
 

AS FLORINHAS 

DE PADRE ALBERIONE 
 
Em seu “Diário” o bem-aventurado Timóteo Giaccar-

do se refere ao senhor Teólogo com a expressão “querido 
pai”, de quem experimenta a dureza, mas também a pater-
nidade. 

Ele escreve em 03 de setembro de 1918: 
“Na noite passada, depois das orações, cena carinhosís-

sima com o querido Pai. Acusei-me de algumas deficiên-
cias; ele repetiu-me para ter cuidado, para ficar no meu 
lugar e encorajou-me novamente. Em seguida, pegou mi-
nha cabeça entre as mãos, colocou-a em seu coração, ao 
lado da dele, me abraçou, me apertou a si, eu me apertei a 
ele perdendo-me como no seio de Deus... e chorei ba-
nhando-o de lágrimas”. 

Mesmo a repreensão é um sinal de amor, a 08 de de-
zembro de 1918 escreve: 

“Esta noite, o querido pai me disse que estou mais uma 
vez em perigo de querer transplantar o seminário aqui... 
Pedi-lhe para me guiar, e disse-me o querido pai que pri-
meiro eu devo renunciar a minha maneira de ver.” 

 
*** 

 
Apesar das muitas ocupações, Pe. Alberione encontra-

va tempo para escrever a seus irmãos nas grandes ocasiões: 
aniversário, Natal, Páscoa, e cuidar do seu bem-estar. As-
sim escreve Tömalin, o último dos irmãos: 

“Caro Tommaso, estive fora da Itália cinquenta dias. 
Agora lhe envio £ 10.000, como de costume, por Giovena-
le. Quando eu receber resposta sua de que já lhe chegaram, 
enviarei outras £ 10.000 para reparar o atraso. Saudações a 
você e Giovenale. Aguardo suas notícias. Com orações 
para todos. — Afetuosamente sacerdote Alberione, 03 de 
junho de 1955” (LF 12). 

 
*** 

 
 Dom Alberione tinha uma ternura maternal para 

com todos, recordando os primeiros seguidores com grati-
dão e estima. 

“Devo dizer que durante quatro anos Pe Tito e Pe. 
Costa, a quem logo se juntaram Pe. Domenico Ambrosio e 
Pe. Paolo Marcellino, foram os mais generosos e inteligen-
tes na vida paulina; verdadeiramente o Espírito Santo esta-
va trabalhando muito naquelas almas. 

Aqueles foram os anos em que só a fé e o amor a Deus 
sustentaram aqueles primeiros filhos de São Paulo. “Eu 
conheci na minha vida, com poucas e raras exceções, pes-
soas de igual piedade, virtude e devoção” (AD 215). 

 
*** 

 
Os missionários, que voltavam a Itália para um descan-

so, eram recebidos com bondade e consideração. Pe. Albe-
rione, quando estava em Roma, ia recebê-los no aeroporto 
ou os acompanhava a partida, sempre cheio de exortações 
e encorajamentos. 

Em 1962, começou um curso de Exercícios Espirituais, 
dando-lhes as boas-vindas: Bem-vindos queridos irmãos... 
Recebe-os gentilmente em sua casa (Ariccia-Roma) o Di-
vino Mestre para um refresco de muitos trabalhos sofridos 
em muitas tarefas. 

Acolhe-os Maria, a quem vocês muito tem pregado. 
Acolhe-os nosso pai, mestre e protetor São Paulo: quanto 
nos amou, guardou, apoiou! E vocês levaram a doutrina, a 
devoção, o nome dele glorificando-o nas várias nações. 

 
*** 

 
Entre os soldados alojados no seminário, Pe. Alberione 

tinha o escritório e o quarto. Houve um oficial, jovem e 
pálido, de aspecto distinto e aristocrático que um dia mani-
festou ao jovem sacerdote o desprazer que lhe causava 
dever dormir em meio a soldados imundos e muito menos 
educado. 

Pe. Alberione cedeu ao jovem oficial seu quarto e leito 
resignando-se a dormir num sofá na sala de jantar ou no 
corredor de sua casa. 

A mãe do oficial, senhora Amália Cavazza Vitali, quis 
conhecer o sacerdote que tinha sido tão generoso com seu 
filho. E quando soube que ele não usava colchão, apres-
sou-se em comprar e doar-lhe um melhor do que havia 
cedido ao seu filho. 

Pe. Alberione a agradeceu, mas logo passou o colchão a 
um dos seus rapazes que não tinha nenhum. A senhora 
obteve-lhe um segundo, que foi dado a outro rapaz. 

Então, a boa Amália, sábia como todas as mães, adqui-
riu um terceiro e trouxe-o a Pe. Alberione dizendo-lhe 
claramente: 

— Tenha em mente que não o presenteio, mas o em-
presto e intento recuperá-lo a qualquer momento. Portan-
to, o senhor só pode usá-lo. Está bem? (cf. Rolfo). 
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*** 
 
Durante as férias — conta Pe. Eduardo Binello — fui 

até Pe. Alberione, em Alba, levar livros escolares para seus 
meninos. 

Não havendo uma cama disponível, mais uma vez, Pe. 
Alberione me fez dormir em sua cama, e ele dormiu em 
uma cadeira (cf. Barbero). 

 
Depois de uma visita às irmãs Apostolinas — diz Irmã 

Madalena Verani, — Pe. Alberione deixou uma nota que 
dizia: “Eu as vi cansadas e fatigadas. Por estes dias comam 
mais carne”. Anexado £ 30.000. 

 (FERRERO, G. Mauro. I Fiorettidi Don Giacomo Alberio-
ne. Ed. Milão: Edizioni San Paolo, 2014.  

(Tradução: Leonardo) 
 

COMO REZAR COM SEU CÔNJUGE 
 
Em artigo veiculado na última edição da Revista dos 

Institutos de paulinos de Vida Secular Consagrada, subli-
nhamos a importância dos casais católicos cultivarem o 
hábito de compartilhar um momento significativo de ora-
ção, em sintonia com os votos e promessas que ambos os 
cônjuges firmaram no dia de seu casamento, visando afas-
tar o risco de incorrerem na denominada “infidelidade 
espiritual” que enfraquece o casamento e facilita “outras 
infidelidades”. 

Matéria divulgada pela Diocese de Córdoba – Espanha 
apresenta uma proposta de modelo de oração para casais 
que entendemos possa ser útil no aprimoramento da qua-
lidade deste momento de oração, tomando por base a 
estrutura da Missa. 

Uma vez que a Missa é a oração perfeita entre Cristo e 
sua noiva, a Igreja, salienta o autor, que os casais podem 
aprender muito como rezar juntos seguindo por analogia 
as quatro etapas da estrutura Missa: Rito de Entrada, Li-
turgia da Palavra, Liturgia da Eucaristia e Rito de Conclu-
são. 

No Rito de Entrada, a Igreja se reúne, faz o sinal da 
cruz, e pede desculpas a Deus, que prepara nossos cora-
ções para uma união mais profunda com o Senhor. 

Assim, sugere o autor que o casal se recolha em um lu-
gar confortável ou promovam um passeio de mãos dadas. 
Fazendo o sinal da cruz, reservem um momento de reco-
lhimento colocando-se cada um na presença do outro e na 
presença de Deus, como no início da missa. Avaliem como 
poderiam ter ferido o outro durante a semana, em seguida, 
pedir desculpas e perdoar. Isso irá ajudá-los a chegar mais 
perto de Deus com um coração aberto e de estar unidos 

em oração. Depois de terem se reconciliado, ofereçam 
uma oração de agradecimento a Deus.  

 
O segundo passo é baseado na Liturgia da Palavra. 

Após reconciliados e cheios de alegria, dedicar algum tem-
po para ler a Bíblia juntos, refletir e discutir a passagem. 

A terceira etapa é derivada da Liturgia Eucarística. De-
pois de descobrir a Deus juntos na leitura e meditação da 
Palavra, os casais podem aprofundar sua partilha de oração 
compartilhando seu amor mútuo. Compartilhar o amor no 
contexto da frase pode incluir um descanso nos braços um 
do outro, importar-se para o cônjuge doente, dizer umas 
poucas palavras de apoio, ou outro sinal genuíno de amor. 
Mais uma vez, ter um coração grato na medida em que a 
intimidade aprofunda a presença de Deus.  

Na quarta e última etapa, concluindo seu tempo de 
oração, lembre-se o casal de ir em paz para servir ao Se-
nhor e uns aos outros.  

O fruto que brota desta rotina de oração abençoa o ca-
samento e aprofunda o seu amor a Deus, permitindo ainda 
que os cônjuges reflitam acerca do amor entre Cristo e sua 
amada esposa, a Igreja. 

 
Referências: 
1. Artigo veiculado no portal eletrônico da Paróquia da San 

Lorenzo - Córdoba - Espanha 

Eduardo e Malú  
ISF - Instituto Santa Família (set/16) 

 
 

FEIRA VOCACIONAL 

NA PRAIA GRANDE/SP 

 
Os Gabrielinos do Brasil marcaram presença na Feira 

Vocacional promovida pela Paróquia de Santo Antônio em 
Praia Grande-SP de 26 a 28 de agosto de 2016 no Colégio 
Santa Maria, das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz . 
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Estavam também presentes as Irmãs Pias Discípulas do 
Divino Mestre, a CNIS (Conferência Nacional dos Institu-
tos Seculares) e as Missionárias Seculares da Paixão. Cerca 
de 25 expositores entre Congregações, Ordens, Institutos 
Seculares e Novas Comunidades. 

Durante o evento houve diversas apresentações de 
danças e shows católicos, a missa foi presidida pelo bispo 
diocesano de Santos D. Tarcísio Scaramussa SDB, que 
resaltou a temática vocacional, durante o ofertório cada 
expositor foi convidado a levar um símbolo de seu Institu-
to de Vida Consagrada. 

 
Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 

paulohenriqueisga@gmail.com 
 
 

INDULGÊNCIAS 
 
A Sagrada Penitenciaria Apostólica em 27/01/1968₁ 

concedeu à Família Paulina algumas Indulgências Plenárias 
de modo geral e de modo particular. Modo geral em festas 
litúrgicas comuns ás 10 instituições que compõe a Família 
Paulina. Modo particular algumas festas litúrgicas próprias 
de cada instituição que compõe a Família Paulina e das 
especificas de cada membro.  

Neste artigo vamos salientar as Indulgências concedi-
das ao Instituto São Gabriel Arcanjo, através da Sagrada 
Penitenciaria Apostólica. 

Mas afinal o que é Indulgência? O que significa Indul-
gência Plenária e Parcial? 

Indulgência é a remissão diante de Deus, da pena tem-
poral devida pelos pecados já perdoados quanto á culpa. 
Em Mateus 5,21-26 lemos: “Ouvistes o que foi dito aos 
antigos: Não matarás; e, quem matar será réu de juízo. Eu, 
porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra 
seu irmão, será réu de juízo; e quem disser a seu irmão: 
inútil, será réu diante do sinédrio; e quem lhe disser: Tolo, 
será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresen-
tando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a 
tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e 
depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa 
com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, 
para que não aconteça que o adversário te entregue ao 
guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que 
de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o 
último centavo”.  

Até então as Indulgências eram concedidas em dias, 
por exemplo, o Ofício da Imaculada Conceição havia sido 
enriquecido pelo Papa Pio IX com 500 dias de indulgên-

cias cada vez que recitado. A partir de 1967 através da 
Constituição nas Acta Apostolicae Sedis do Papa Paulo VI, 
as indulgências são indicadas em Plenária ou Parcial não 
sendo mais em dias. 

Indulgência Plenária libera totalmente da pena devida 
dos pecados, por sua vez; a Indulgência Parcial é concedi-
da pela Igreja uma remissão de pena temporal igual à que 
ele mesmo obtém por sua ação. 

Para que o fiel (religioso, sacerdote ou leigo) obtenha a 
Indulgência Plenária é necessário fazer uma obra enrique-
cida de indulgência e preencher as seguintes três condi-
ções: Confissão Sacramental; Comunhão Eucarística e 
orações nas intenções do Sumo Pontífice. Requer-se, po-
rém um coração contrito e rejeitar o apego ao pecado. As 
três condições podem ser preenchidas em dias diversos, 
antes ou após a realização da obra prescrita; mas convém 
que a comunhão e a oração nas intenções do Soberano 
Pontífice se faça no mesmo dia em que se fez a obra. Só 
pode ser adquirida uma vez por dia. Uma só confissão é 
válida para várias Indulgências Plenárias. 

Existem várias obras enriquecidas de Indulgências Ple-
nárias pela Sagrada Penitenciaria Apostólica, mas vamos 
nos ater no que diz respeito ao Instituto São Gabriel Ar-
canjo. 

As indulgências Parciais são obtidas através de obras 
enriquecidas de Indulgências, porém não são necessários 
os três requisitos exigidos pelas Plenárias. Apenas um co-
ração contrito, avesso ao pecado e a execução da obra. 
Podem ser adquiridas várias durante o mesmo dia, ao con-
trário, da Plenária que só é concedida uma por dia. 

Além das obras enriquecidas de Indulgências comuns a 
todos os cristãos (não vou entrar em detalhes aqui neste 
artigo, pois seriam necessárias várias páginas) ao Instituto 
São Gabriel Arcanjo são concedidas Indulgências Plenárias 
nas seguintes ocasiões: 

Para todo o Instituto. Nos dias: festa do Divino Mes-
tre; São Gabriel Arcanjo; Rainha dos Apóstolos; Imacula-
da; Anunciação; São Paulo Apóstolo; São José; aniversário 
de fundação. 

Para cada uma das casas em particular. Nos seguintes 
dias: festa do padroeiro principal da casa; festa dos bem-
aventurados, cujos corpos ou relíquias insignes estejam aí 
conservados; no fim da visita canônica. 

Para cada um dos membros: no dia da entrada no novi-
ciado; no dia da primeira profissão; no dia da profissão 
perpétua; no dia do 25º, 50º e 75º aniversário da primeira 
profissão. 

A passagem pela Porta Santa como um dos requisitos 
para receber a indulgência se dá durante o Ano Santo (Ju-
bilar) além dos outros três requisitos já mencionados: Con-
fissão, Comunhão Eucarística e Oração pelas intenções do 
Papa. 
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Para um maior aprofundamento recomenda-se a leitura 
do livro: Indulgências, orientações litúrgico-pastorais, Pau-
lus. 

(Cf. Livro de Orações da Família Paulina, págs. 231-234. 

Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 
 
 

ENCONTRO DA 

JUVENTUDE CONSAGRADA SECULAR 

 
Entre os dias 22 a 24 de julho, no Recanto Unitas, na 

cidade de Belo Horizonte – MG, estiveram reunidos oito 
Institutos Seculares para preparem o 1º Encontro da Ju-
ventude Consagrada Secular que será em 2017 organizado 
pelo CNIS- Conferência Nacional dos Institutos Seculares. 
Foi um momento rico em fraternidade dos membros pre-
sentes e de busca por um ideal de preparação do Encontro 
que se realizará no próximo ano. O projeto agora seguirá 
para aprovação da diretoria e conselho do CNIS, se for 
aprovada seguirá o projeto de organização e captação de 
recursos através de parcerias para a realização do Encontro 
que deverá ocorrer na cidade de São Paulo. 

Estavam presentes os seguintes Institutos: 
Instituto Secular Unitas; 
Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt; 
Instituto das Missionárias Seculares; 
Instituto Secular dos Voluntários com Dom Bosco; 
Instituto Paulino de Vida Secular Consagrada São Ga-

briel Arcanjo; 
Instituto Secular das Missionárias da Imaculada Pe. 

Kolbe; 
Instituto Secular Pequena Fraternidade Franciscana de 

Santa Isabel da Hungria; 
Instituto Secular Servitium Christi. 

Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 
 

VENERÁVEL MAJORINO VIGOLUNGO 

Aspirante Paulino 
  

   
MajorinoVigo-

lungo nasceu em 
Benevello, norte da 
Itália, a 6 de maio 
de 1904. Seus pais 
Francisco Vigolun-
go e Secondina 
Caldellara trabalha-
dores rurais, tinham 
grande fé. Majorino 
era o terceiro de 
sete irmãos. Inteli-
gente e de tempe-
ramento vivaz, que-
ria ser sempre o 
primeiro em tudo: 

nos estudos, no trabalho e na bondade. Retinha conheci-
mentos superiores à capacidade de seus poucos anos. Um 
desejo imperioso e uma vontade resoluta e quase irresistí-
vel de aprender bem, o levava a aprofundar todas as coisas. 

Solícito em responder ao chamado de Deus, ingressou 
na Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos a 15 de 
outubro de 1916, com apenas 12 anos. Desde o primeiro 
dia, entregou-se com prazer a nova vida, ao estudo, ao 
trabalho, à piedade. Não admitia mediocridade. Feliz com 
sua vocação de Paulino e disposto a anunciar o evangelho 
com a boa imprensa, manteve-se firme na sua opção, con-
trariando aqueles que tentavam impedir sua caminhada 
vocacional. Certa vez escreveu à sua família, afirmando: 
"Rezai para que eu jamais atraiçoe a minha vocação, por-
que é a mais bonita de todas". E acrescentava: “A vocação 
é uma coisa de grande importância, é preciso que eu cor-
responda plenamente". 

Tinha grande devoção à Eucaristia e não media sacrifí-
cios para participar da missa na cidade de Alba. Para co-
mungar ele chegava a percorrer cerca de 14 quilômetros, 
quase sempre a pé em completo jejum, cansado e com 
muito frio. Alguém lhe oferecia uma xícara de leite, ao que 
ele respondia: "Muito obrigado, mas primeiro quero co-
mungar". 

  
 Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 

 paulohenriqueisga@gmail.com 
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OS SANTOS E A MISERICÓRDIA 
 
O Jubileu da Misericórdia foi iniciado no dia 8 de de-

zembro e acontecerá até o dia 20 novembro de 2016. 
Apresentamos agora uma lista de dez Santos cujo teste-
munho nos animará a viver a misericórdia durante este 
Ano Santo. 

 
São João Paulo II (1920-2005) 
Teve uma juventude muito dura pelo ambiente de ódio 

e destruição da Segunda Guerra Mundial. Durante seus 
mais de 25 anos de pontificado, São João Paulo II teve um 
espírito missionário. Realizou 104 viagens apostólicas fora 
da Itália e 146 no interior deste país. 

Seu amor pelos jovens o levou a iniciar as Jornadas 
Mundiais da Juventude. Promoveu o diálogo inter-
religioso. 

Um de seus gestos mais recordados foi pedir perdão 
pelos pecados da Igreja em toda sua história. Perdoou ao 
turco Alí Agca, que atirou nele na Praça de São Pedro, e 
inclusive o visitou na prisão. 

 
Beata Teresa da Calcutá (1910-1997) 
Esta beata albanesa, mas de coração indiano, fundou a 

pedido de Deus uma congregação religiosa ao serviço dos 
mais pobres entre os pobres da Índia. 

Dedicou-se a percorrer os bairros pobres, visitou famí-
lias, lavou as feridas das crianças e ajudou os necessitados, 
entre eles os leprosos e os chamados “intocáveis”, a casta 
hindu mais baixa. 

Recebeu o prêmio Nobel da Paz e antes de morrer dei-
xou uma grande obra que continua acolhendo os mais 
pobres entre os pobres. 

 
Santa Maria Goretti (1890- 1902) 
Esta “pequena e doce mártir da pureza”, como a defi-

niu o Papa Pio XII, cresceu em uma família materialmente 
pobre, mas rica em bens espirituais. 

Aos onze anos, Alessandro Serenelli, um jovem sócio 
de sua família, tentou estuprá-la e, ao ver que a menina 
resistia, o jovem a esfaqueou 14 vezes. 

Consciente de que não iria sobreviver, Maria recebeu 
os Sacramentos e antes de comungar perdoou de coração 
o seu assassino e pediu estar com ele no paraíso. 

Alguns anos depois Alessandro se converteu e pediu 
perdão à mãe de Maria Goretti. 

 
Beato Miguel Pró (1891-1927) 
Nasceu em uma família rica e tinha um grande senso de 

humor. Foi ao estrangeiro para estudar no seminário e 

quando voltou ao México enfrentou a cruel perseguição do 
governo contra os cristãos. 

Começou a celebrar Missas e Adorações ao Santíssimo 
clandestinas e andava disfarçado para escapar da polícia. 
Miguel se transformou em um dos líderes da resistência, a 
qual contribuiu de maneira pacífica, sempre sob o lema 
“Viva Cristo Rei”. 

O presidente Calles o prendeu, acusando-o falsamente. 
Antes de morrer negou as acusações que lhe foram feitas, 
ajoelhou-se para rezar e perdoou os seus inimigos. 

 
São Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
Tinha o dom do discernimento, o qual lhe permitiu ler 

os corações e as consciências. Por isso muitos fiéis se con-
fessavam com ele, o santo se dedicava a confissão muitas 
horas do seu tempo. 

Também recebeu os estigmas. 
Como resposta aos estragos causados durante a Segun-

da Guerra Mundial, fundou os “Grupos de Oração do 
Padre Pio”. Quando morreu existiam 726 os quais conta-
vam com 68 mil membros. 

Em 5 de maio de 1956 fundou junto a seus amigos a 
“Casa Alivio do Sofrimento” com o fim de que os doentes 
se recuperassem física e espiritualmente. 

Seus inimigos o caluniaram e a Santa Sé tirou-lhe a ad-
ministração de sua obra. O Padre Pio suportou com paci-
ência esta perseguição até sua morte e manteve seu amor e 
fidelidade à Igreja. 

 
São Damião de Molokai (1840- 1889) 
Este santo, chamado “o leproso voluntário”, foi envia-

do como missionário ao Havaí, onde aproximadamente a 
maioria dos habitantes era protestante. Começou a pregar 
com carinho e atendia pessoalmente as necessidades das 
pessoas. Desta forma, conseguiu que muitos se convertes-
sem. Depois se dirigiu à ilha de Molokai para atender os 
leprosos, sabendo que o contágio era praticamente inevitá-
vel. 

Deu-lhes oportunidades de trabalho, foi enfermeiro 
dos mais abandonados, conseguiu doações, reconstruía as 
casas derrubadas pelos furacões e inclusive fabricava os 
ataúdes para os mortos. 

Contagiou-se de lepra e morreu em meio a sua grande 
obra de caridade. 

 
São Oliver Plunkett (1629-1681) 
Este bispo irlandês se dedicava a consolar aos aflitos, 

administrava os sacramentos e enviava um sacerdote 
quando uma paróquia estava abandonada a fim de que esta 
não caísse na pobreza ou na perseguição. 

Foi acusado falsamente de ter contratado setenta mil ir-
landeses católicos para assassinar todos os protestantes. 
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Esteve preso na Torre de Londres, até ser declarado 
culpado e traidor. Assumiu sua própria defesa e antes de 
ser enforcado perdoou os seus acusadores e assassinos. 
Morreu pronunciando o “Miserere”. 

 
São Paulo Miki (1597) 
Em meio à perseguição japonesa contra os missionários 

em 1597, São Paulo Miki e outros 26 católicos foram mar-
tirizados. Foi um dos missionários que não fugiu do país, 
se esconderam, mas foram descobertos e massacrados em 
Nagasaki. 

Antes de seu martírio, afirmou que era japonês, jesuíta 
e que morria com a honra de ter pregado o evangelho e a 
verdadeira religião de Deus. 

Manifestou que perdoava o rei e todos os que contribu-
íam no seu martírio. Também pediu por sua conversão. 

 
Beato Carlos da Áustria (1887-1922) 
Desde jovem foi muito piedoso e teve um imenso 

amor pela Eucaristia. 
Depois da morte do imperador Francisco José, em 21 

de novembro de 1916, Carlos foi nomeado imperador da 
Áustria e no dia 30 de dezembro foi coroado Rei apostóli-
co da Hungria. 

Durante seu reinado, procurou estabelecer a paz no 
contexto da Primeira Guerra Mundial e desenvolveu sua 
política interna baseada no ensinamento social cristão. 

Além disso, foi o único líder político que apoiou o Pa-
pa Bento XV em seus esforços por obter a paz. Graças a 
isso ele conseguiu estabelecer uma transição a uma nova 
ordem sem guerra civil. Apesar disso, foi trasladado à Ilha 
da Madeira (Portugal). 

Estando na ilha, ficou doente e ofereceu seu sofrimen-
to como um sacrifício pela paz e unidade dos povos. Antes 
de morrer, perdoou todos àqueles que não o ajudaram. 

Expirou olhando o Santíssimo Sacramento. 
 

Daniela dos Santos, INSA 
 

 

XVII CONGRESSO  
EUCARÍSTICO NACIONAL 

“Amazônia desdobra o seu braço para a Pátria em 
teu seio apertar” 

 
De 15 a 21 de agosto em Santa Maria de Belém do 

Grão Pará foi realizado o XVII Congresso Eucarístico 
Nacional com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia 
Missionária e o lema “Eles o reconheceram ao partir do 
Pão”. Pessoas do Brasil inteiro vieram participar, centenas 
de leigos, dezenas de religiosos, padres e bispos. 

Foram momentos muito fortes de oração e estudo so-
bre a Eucaristia, foram feitos diversos eventos paralelos 
como Jornadas Pastorais com temas diversificados sobre a 
eucaristia, também missas em diversos ritos todos os dias e 
um simpósio teológico dividido em quatro temas, o sim-
pósio ocorreu em paralelo a Feira Católica. Um evento 
muito marcante foi a Procissão Fluvial na qual o Santíssi-
mo sai de barco da Arquidiocese de Manaus para um lugar 
chamado Portal da Amazônia, momento muito forte na 
chegada de Jesus Sacramentado. O Papa Francisco nome-
ou como seu Legado Pontifício o Cardeal D. Cláudio 
Hummes arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, 
que presidiu além das missas de abertura e encerramento 
como também diversas missas temáticas durante o evento. 
Tive a alegria de rever pessoas muito queridas pelos Ga-
brielinos como D. Irineu Roman bispo auxiliar de Belém 

que celebrou com muita alegria a emocionante missa co-
memorativa dos 10 anos dos Gabrielinos no Brasil em 
janeiro deste ano, bem como a superiora da casa de retiros 
em que ficamos em janeiro a Ir. Maria Angélica da Cruz. 
Ela nos recebeu como integrantes de sua comunidade por 
ocasião do Encontro dos Gabrielinos. Também tive a 
alegria de almoçar com o nosso aspirante Clédson, Silvia 
que fez uma caminhada com as Anunciatinas, e o noviço 
João Flávio, além de membros da Família Paulina. 

 
Outra experiência maravilhosa dentro da temática foi o 

fato de ficarmos hospedados em casas de famílias, criando 
assim um laço de amizade e carinho entre os congressistas 
e moradores da região da Arquidiocese. Em todas as paró-
quias da arquidiocese ficaram hospedados bispos que no 
sábado dia 20 atenderam confissões juntamente com os 
padres, eu confessei com o Arcebispo de Ribeirão Preto. 
No dia seguinte em todas as paróquias por determinação 
de D. Alberto Tavera, Arcebispo de Belém, foram abertas 
Portas Santas na parte da manhã e missas celebradas nas 
igrejas.  

 
 

Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 
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