
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O PAPA E O JUBILEU 
DA 

DIVINA MISERICÓRDIA 
 

 

 

 

 “Muitos outros sinais miraculosos 

realizou ainda Jesus, na presença dos 

seus discípulos, que não estão escritos 

neste livro” (Jo 20,30). O Evangelho é 

o livro da misericórdia de Deus, que 

havemos de ler e reler, porque tudo o 

que Jesus disse e fez é expressão da 

misericórdia do Pai. Nem tudo, po-

rém, foi escrito; o Evangelho da mise-

ricórdia permanece um livro aberto, 

onde se há de continuar a escrever os 

sinais dos discípulos de Cristo, gestos 

concretos de amor, que são o melhor 

testemunho da misericórdia. 

 

 

 

 

 

 

(Continua na pág. 9) 
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Edição de Maio e Junho 

Despertar Vocacional 

 Os Gabrielinos marcaram presença no Despertar Vocacional que foi 
realizado no dia 29 de maio organizado pela Paróquia Mãe de Deus e dos 
Órfãos em Santo André-SP. Participaram cerca de 70 jovens de diversas 
pastorais e movimentos da paróquia. O evento levou os jovens a refleti-
rem sobre o que é vocação mediante frases criadas pelos jovens e textos 
vocacionais bíblicos também escolhidos por eles. Na parte da tarde assis-
tiram e discutiram sobre o filme “Despertar para Sonhar do IPV & Pauli-
nas”, que mostra a trajetória vocacional de três jovens no qual cada um 
acolhe com docilidade o chamado que recebe de Deus como Religiosa 
Consagrada, Sacerdote e Leigo. Estiveram à frente deste encontro os Pa-
dres Somascos, Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, Beneditinas da 
Divina Providência e os Gabrielinos na pessoa do professo Paulo Henri-
que. 
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DESCOBRIR O VALOR DA LAICIDADE 

 
 Na visita canônica de dois conselheiros gerais à província 
brasileira, Pe. Vito Fracchiolla (Delegado geral dos Institutos 
Paulinos) e Pe. Celso Godilano (ex-delegado), o Gabrielino 
Paulo Henrique dirigiu ao Pe. Vito algumas pergunta. A 
seguir a entrevista.  
 
1. Como o Governo Geral vê o crescimento dos Institu-
tos Paulinos no Brasil? 
 
O Brasil tem grandes potencialidades para o desenvolvimen-
to dos Institutos Paulinos de vida secular consagrada. Temos 
muitas livrarias que poderiam ser também centros para a 
difusão destes Institutos. Mas faltam os Paulinos, faltam os 
Promotores e os Formadores. Esta é uma preocupação da 
Sociedade de São Paulo não apenas para os Institutos, mas 
também para as atividades que os Paulinos levam adiante no 
Brasil.  
 
2. Quais os desafios que o Governo Geral enfrenta dian-
te dos Institutos Paulinos? 
 
Os maiores desafios que o Governo Geral pensa de dever 
enfrentar para os nossos Institutos são: 1) ter uma identidade 
própria clara e partilhada, 2) ter uma formação paulina inte-
gral e sólida. 
 
3. Como o Governo Geral vê a missão dos membros dos 
Institutos enquanto agregados a Sociedade de São Pau-
lo? 
 
Os Institutos têm uma vocação própria caracterizada pala 
“laicidade” que é um valor positivo e que se põe ao lado da 
Sociedade de São Paulo para ser fermento na massa do 
mundo. Os Institutos devem fazer descobrir à Sociedade de 
São Paulo o valor da “laicidade”; a Sociedade de São Paulo 
deve habilitar os Institutos à missão de evangelizar na comu-
nicação e com a comunicação.  
 
4. Pedimos, por gentileza, que deixe uma mensagem 
aos membros do Brasil. 
 
Caríssimos todos, estamos vivendo uma passagem epocal 
onde agora são mais as perguntas que nos pomos que as 
resposta que conseguimos encontrar. Mas nesta passagem 
podemos ser espectadores ou atores em primeira linha. Nós, 
a exemplo de são Paulo e do nosso Bem-aventurado Albe-
rione, queremos “fazer algo para os homens de hoje”. E, 
como São Paulo, a única certeza que temos e sobre a qual 
podemos contar é o amor misericordioso de Cristo Senhor. 
Nada nos poderá e nos deverá separar dele. Desejo para 
todos vocês um caminho cheio de surpresas, pois é ele que 
nos surpreende a cada dia.     Pe. Vito Fracchiolla 
 
 

Entrevista de Paulo Henrique A. Araujo, ISGA 
 

RENOVAÇÃO DOS VOTOS DO 

GABRIELINO VICENTE 

 

 
Aconteceu neste dia 28 de maio de 2016, na igreja de San-

to Antônio na cidade de Patos/Paraíba as 16:30, o rito de 
renovação da profissão de Vicente Alves de Oliveira Netto, 
no seu 2º ano de profissão. A celebração foi presidida pelo 
Pe. Alixandre Soares Carvalho, e foram testemunhas a se-
nhora Maria do Socorro e o senhor Antonio de Lima ambos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.Fizeram-se 
presentes familiares, amigos, comunidade matriz de Santo 
Antônio e membros da comunidade dos Servos de Maria do 
coração de Jesus. A mesma ocorreu dentro da programação 
da Semana Missionária, em preparação à Festa de Santo 
Antônio. 
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RENOVAÇÂO DOS VOTOS DO 

GABRIELINO FRANCISCO 

 
Dia 29 de maio no centro de retiro São João Paulo II re-

novei por mais um ano a profissão dos conselhos evangéli-
cos no Instituto São Gabriel Arcanjo. Agradeço a Deus pela 
graça de dizer a ele mais uma vez prometendo pertencê-lo de 
corpo e alma e serviço conforme a espiritualidade paulina. 
Peço aos meus irmãos de vocação que roguem a Deus por 
mim e agradeço ao padre Vittorio nosso delegado e guia 
espiritual pelo apoio e confiança depositada. 

 

 

SÃO PAULO E A FAMÍLIA PAULINA 

 

A Família Paulina dedica o mês de junho ao Apóstolo Paulo, con-

siderado, por Pe. Alberione, protetor e inspirador da Instituição. A 

seguir apresentamos alguns pensamentos do nosso fundador que poderão 

servir de reflexão durante o mês de junho. 

 

 O segredo do espírito jovem de são Paulo. — “Admi-
ramos São Paulo e voltam-nos à mente todos os seus gran-
diosos empreendimentos. Lembramos as suas viagens apos-
tólicas, nas quais atravessou o mundo, levando por toda a 
parte Jesus Cristo e Jesus Cristo Crucificado. Andou à busca 
das almas: desde os montanheses do Oriente e da Ásia Me-
nor aos atenienses, sentados no Areópago a disputarem pro-
funda filosofia, aos romanos, os grandes dominadores do 
mundo de então; não faltou a ninguém, pelo contrário, como 
alguém disse, antes os povos lhe faltaram. 

Foi a profundidade de sua doutrina, sua virtude heroica, 
seus dotes de escritor, os carismas com os quais sua alma 
estava ornada, a constância, á fortaleza, o zelo e a doçura do 
trato, que lhe atraíram tantas almas, para as quais fundara 
todas as Igrejas como está relatado nos Atos dos Apóstolos e 
na História Eclesiástica. 

“Por que São Paulo é tão grande? Por que realizou 
tantas obras maravilhosas? Por que sua doutrina, seu aposto-
lado, sua missão na Igreja de Jesus Cristo, ano por ano se 
tornam cada vez mais conhecidos, admirados e célebres? Ele 
é um daqueles santos que dia após dia rejuvenescem, domi-
nam e conquistam. Por quê? O porquê deve ser procurado 
em sua vida interior. Ali se acha o segredo” (Pr SP 259). 

 Que faria, se vivesse? — “Se São Paulo vivesse conti-
nuaria a arder daquela dupla chama de um mesmo incêndio: 
o zelo por Deus e seu Cristo e pelos homens de todo país. 
Para fazer-se ouvir, subiria ao púlpito mais elevado e multi-
plicaria suas palavras através dos meios do progresso atual: 
imprensa, cinema, rádio, televisão. Sua doutrina não seria fria 
e abstrata. Quando ele ia a um lugar, não comparecia para 
uma conferência ocasional, mas detinha-se e formava. Procu-
rava obter o consenso do intelecto, persuadir, converter, unir 
a Cristo, encaminhar para uma vida plenamente cristã. Só 
partia quando tinha a certeza moral da perseverança dos 
seus. Deixava presbíteros para continuarem sua obra; retor-
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nava amiúde pela palavra e os escritos; queria notícias, estava 
junto deles em espírito, orava por eles” (CISP 1152). 

 Empreendimento apostólico. — “São Paulo jamais se 
cansava de escrever; se não falava, escrevia. Quando estava 
numa cidade, mandava Epístolas a outras, por não poder ir 
para lá e pregar. Não tinha visto ainda os romanos e, pen-
sando poder convertê-los, escrevia-lhes. Fazia copiar, multi-
plicar e levar suas Epístolas às várias Igrejas” (Pr A 6). 

 Sempre, com todos os meios. — “Ele ia à procura de 
almas; servia-se de todos os meios de então, e ter-se-ia servi-
do dos meios de hoje, se existissem então, para atingir as 
almas. Nem sequer as cadeias o impediam. Sempre restava-
lhe algo de possível: a oração e o sofrimento pelas almas” (Pr 
SP 288). 

 O fim da Instituição paulina. — “Ela se propõe for-
mar almas apostólicas cujo zelo, a exemplo de São Paulo, 
não deve conhecer limites. Almas que vivem o seu tempo e 
que, considerando como inestimáveis benefícios de Deus os 

progres-
sos da 
arte, da 
ciência, e 
da pró-
pria per-

feição 
técnica e 
da habili-

dade 
humana, 
dobram-

nos para fazer deles instrumentos eficazes de apostolado” 
(AE 8). 

 Onde se insere, pois, a Família Paulina? — “São 
Paulo foi o grande intérprete e pregador do Evangelho. 
Compreendeu-o pela revelação do divino Mestre; foi Doutor 
e Mestre das nações. Depois de Jesus Cristo, a verdade que 
salva começou a alargar-se e a correr como um rio sempre 
alimentado pela fonte e que em seu curso recebe afluentes, 
engrossa e leva a toda a parte benefícios e santidade... Neste 
rio de verdade que atravessa tempos e lugares, insere-se, 
humilde discípula e mestra, segundo o espírito de São Paulo, 
a Família Paulina: ‘faze o trabalho de um evangelista’ ” (CISP 
1172-73). 

 São Paulo vive hoje, mas com muitos membros. — 
“A Família Paulina foi suscitada por São Paulo para continu-
ar sua obra. É São Paulo vivo, mas composto hoje de muitos 
membros. Não fomos nós que escolhemos São Paulo, foi ele 
quem nos escolheu e nos chamou. Quer que façamos aquilo 
que ele faria se vivesse hoje. Ele utilizaria os mais altos púlpi-

tos erguidos pelo progresso hodierno: imprensa, cinema, 
rádio, televisão; as maiores descobertas da doutrina de amor 
e de salvação: o Evangelho de Jesus Cristo” (Pr SP 291). 

 Como São Paulo, sintamos a nobreza desta vocação. 

— “ ‘Vede a vossa vocação’: a) para a santidade: ‘nos escolheu 
antes da fundação do mundo para sermos santos’ (Ef 1,4); 
para continuar a obra de nosso Salvador Jesus Cristo, o mi-
nistério mais nobre e mais proveitoso para a humanidade, 
porque, enquanto, na vida atual, confere espírito onde há 
matéria, sua verdadeira contribuição social visa a eternidade; 
b) para um ofício que tem por único limite o número dos ho-
mens; dar Cristo: ‘Fui designado pregador e apóstolo e mes-
tre das Nações’, diz São Paulo” (CISP 277). 

 

O ESTATUTO 
Teologia dos votos 

 
A Sagrada Escritura reconhece e recomenda fazer votos a 

Deus. Temos várias testemunhas de servos de Deus que 
fizeram votos ao Senhor seja para agradecê-lo em vista de 
um dom recebido, seja para testemunhar a livre eleição de 
Deus para uma missão. No primeiro exemplo conhecemos o 
caso de Ana, Mãe de Samuel que decide ofertar o filho ao 
Senhor se obtivesse dele, já que não conseguia ter filhos 
(1Sm 1,11). Sansão e João Batista são testemunhos de que o 
próprio Céu indica um voto ou compromisso assumido an-
tes de nascer (como não cortar os cabelos, evitar bebidas 
fermentadas; é o voto dos nazireus. Jz 13,5; Lc 1,15). O pró-
prio São Paulo se compromete a raspar os cabelos em virtu-
de de um voto (At 18,18). 

De forma simplificada podemos entender o voto como 
uma promessa assumida perante de Deus para fazer algo ou 
ofertar alguma coisa a ele. Seja para agradecê-lo em virtude 
de algo recebido, seja para se comprometer diante dele como 
uma maneira de viver. Este é ocaso dos votos em que se 
assume viver conforme os conselhos evangélicos da pobreza, 
castidade e obediência. Estes votos específicos dos religiosos 
e dos consagrados a Igreja os reconhece canonicamente, os 
apoia e auxilia os que o fazem, a vivê-los da maneira mais fiel 
possível. “Os votos são um dom divino que a Igreja recebeu 
do Senhor e com sua graça conserva em perpetuo” (LG 43). 

No entanto poderia-se questionar, para que fazer votos a 
Deus a quem tudo já pertence e assumir compromissos tão 
sérios perante Eles e somos pessoas tão volúveis e imperfei-
tas? Alguns votos não seriam uma forma de barganhar com 
Deus? Responde-nos a Sagrada Escritura que devemos sacri-
ficar o que é justo e oferecer ao Senhor (Sl 4,6). Aos fazer-
mos um voto de certa forma nos unimos misticamente ao 
Sacrifico de Cristo na cruz renunciando ao que é licito. A 
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posse de bens e o usufruto ostensivo dos mesmos; ao prazer 
e a nosso vontade, respectivamente pela vivência dos conse-
lhos evangélicos. Porém, acima de tudo, por amor a Deus e 
ao seu reino como afirmou Jesus em relação aos que se fa-
zem eunucos por amor ao Reino dos Céus (Mt 19,19). Santo 
Tomás explica que o voto é um Ato de Adoração a Deus 
reconhecendo-o como Senhor absoluto de nossas vidas e 
dando testemunho que há valores acima dos bens matérias e 
sociais. Também evidenciamos de que ao deixarmos o que o 
mundo de certa forma valoriza e até endeusa, que cremos 
como disse Jesus, que receberemos muito mais tanto nesta 
vida em bens, irmãos e amigos, se o fizermos por amor ao 
seu nome. Os votos são um dom do Espírito à Santa Igreja e 
nós nos alegramos porque Deus os aceita e nos fortifica com 
sua graça para vivê-los. A ele seja a gloria para sempre. 

Francisco, isga 

 

TESTEMUNHOS DOS SANTOS 

Santa Maria Goretti (festa 6 de julho) 

 

No outono de 1890, o vento frio parecia impiedoso a so-
prar nos campos de Corinaldo (Itália); o céu apresentava um 

espetáculo de cores e 
luzes em tons dourados, 
era um lindo final de 
tarde daquele 16 de 
outubro, quando veio ao 
mundo a terceira de seis 
filhos do casal Luís Go-
retti e Assunta Carlini, a 
linda menina, que na pia 
batismal recebeu o no-
me de Maria (em home-
nagem a Virgem Mãe do 
Senhor), Maria Goretti. 

Seus pais eram traba-
lhadores braçais, na 
agricultura encontravam 
o meio de sustento da 
numerosa família. A luta 
era sempre muito ár-
dua... 

A busca pela sobre-
vivência fez com que, por várias vezes buscassem em outras 
terras o sustento por meio do trabalho pesado no campo. 

Foi na aldeia de Agro Pontino, que depois de uma curta 
enfermidade, o senhor Luís Goretti veio a falecer; era o dia 6 
de maio de 1900. A pequena Maria Goretti com apenas 9 

anos, era quem consolava a mãe e lhe dizia para confiar na 
providência. 

Foram tempos de muita penúria e dificuldades. Dona As-
sunta, com o coração despedaçado, e os olhos lavados pelas 
lágrimas da dor, encontra na mesa da eucaristia e aos pés da 
Ssma. Virgem, a coragem necessária para dar segurança aos 
seus filhos. 

O trabalho se torna muito pesado, Dona Assunta, sozi-
nha, não tem como lavrar a terra. É ai que surge a oportuni-
dade de partilhar o trabalho e 
o lucro da terra com um viúvo 
e seus dois filhos. Eram eles: o 
Pai João e seus filhos, Gaspar 
e Alexandre. 

Devemos esclarecer que o 
que uniu as duas famílias, foi 
tão somente o trabalho. 

Com o trabalho partilhado, 
ambas as famílias saíram lu-
crando. Tudo parece correr 
bem! Dona Assunta, sempre 
muito determinada, só tem 
olhos para o trabalho e as lidas 
da casa. 

Maria Goretti, além do trabalho na lavoura, se desdobra 
em cuidados com a casa e com os irmãos menores. Apesar 
da pouca idade, Maria é muito responsável e piedosa. Seus 
dias são de oração e trabalho.  

Durante o varrer do quintal, ouve-se ao longe sua voz e 
melodiosamente entoando hinos sacros e ladainhas. 

No remendar as roupas, unia os pontos às contas do ro-
sário, por fim incontáveis ave-marias eram rezadas ao dia. 

O jeito doce e meigo de Maria Goretti despertou a malí-
cia de Alexandre, o filho mais novo de seu João, o sócio de 
Dona Assunta. Seu olhar perseguia a jovem menina, que 
percebendo, evitava ficar sozinha com ele. 

Os dias foram passando e Alexandre, certo dia, solicitou 
que Maria pregasse os botões de sua camisa. A jovem se 
dispôs a consertá-la. Alexandre, com toda a família, foi para 
o campo. 

Tudo foi premeditado, Alexandre arruma uma desculpa e 
volta para casa. Chegando próximo da casa, avista a adoles-
cente Maria, sentada, na porta cantando e pregando os bo-
tões. 

Alexandre, cheio de maldade, toma em sua mãos uma 
barra de ferro com um ponta de lâmina afiada, e chama por 
Maria. 

Maria treme de medo, o olhar de Alexandre é de fúria, 
por duas vezes ele já havia tentado agarra-la, porém sempre 
sem sucesso, o que aumentou a sua paixão louca. 

Maria tentou fugir, Alexandre ao ver que a menina não 
atendeu o seu chamado tomou-a violentamente pelos braços 
tapou-lhe a boca e com a mão arrastou-a para dentro de casa, 
enquanto com o pé fechava a porta.  

 
Na foto acima Dna Assunta, mãe de Maria Goretti 

Em baixo a atriz Martina Pinto no papel de Maria Goretti 
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A jovem menina com todas as suas forças implorava: 

Não! Não! Isso é pecado... Não! Que estas fazendo, Alexan-
dre... Por favor, não! Irás para o inferno. E com um gesto de 
coragem lutou varonilmente. 

Alexandre, em desespero, agarrou a jovem e cravou a lâ-
mina da barra de ferro, repetidas vezes em seu corpo virgi-
nal. Maria com os olhos cheios de lagrimas exclamava: 

-Meu Deus! Meu Deus! Estou morrendo... Minha mãe! 
Minha mãe! 

Alexandre descontrolado aperta a garganta da menina e 
acerta mais alguns golpes mortais. Alexandre foge, e Maria, 
com seu sangue, conserva o dom precioso da virgindade. 

Alguns vizinhos ouviram uns gemidos e quando chega-
ram, encontraram a jovem, num mar de sangue. Chega tam-
bém Dona Assunta, que tomando a filha em seus braços, 
pergunta: Minha filha, o que aconteceu, quem... foi... Diga-
me? Quase sem forças respondeu: Foi Alexandre! Ele queria 
fazer coisas más, e eu não quis e não deixei. 

Em poucas horas Alexandre foi preso, confessou o seu 
crime, e foi levado para a prisão antes que o linchassem. 

Maria Goretti levou 14 golpes, foram lesões muito pro-
fundas, a pobre menina estava despedaçada. Foi levada ao 
hospital de Nettuno e ainda viveu por mais 24 horas, somen-
te por um milagre. 

Naquela noite, cheia de alegria, recebeu a fita e a medalha 
de Filha de Maria. Aquela medalha suavizou suas dores e 
seus tremores. 

Na manhã seguinte, era um domingo, dia 6 de julho, Ma-
ria recebeu a sagrada comunhão. Em seguida sua mãe per-
guntou-lhe: 

-Maria, você perdoa de todo o seu coração o seu agressor 
(Alexandre)? 

-Sim... Perdoo... Lá do céu rogarei para que se arrependa, 
e quero que um dia esteja comigo na eterna glória. 

Ao ouvir tão doce revelação, o sacerdote que a tudo assis-
tia, derramou copiosas lágrimas. 

Por volta das 15:45, do dia 6 de julho de 1902, Maria Go-
retti entregou sua inocente e virginal alma ao Senhor da vida. 
Seu enterro foi uma verdadeira manifestação de fé e de 
amor.  

Alexandre foi condenado a 30 anos de prisão, ao final dos 
30 anos teve um sonho com a jovem mártir e se converteu 
indo viver como monge até o final de seus dias. 

Em 24 de junho de 1950 estavam na Praça de São Pedro 
Dona Assunta e seus filhos, assim como Alexandre Serenelli 
assistindo a celebração eucarística da canonização de Santa 
Maria Goretti [Pe. Vittorio também estava aí]. 

 
Ótimo filme que não se pode perder de assistir se encontra em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mxCCPL8V1_s 

Daniela dos Santos, insa 
 
 

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA: 

MISSÃO E RESPONSABILIDADE 

DAS FAMÍLIAS 

 

 

Em sua mensagem “Comunicação e Misericórdia: um encontro 

fecundo”, alusiva ao 50º Dia Mundial das Comunicações Soci-
ais, celebrado no dia 08 de maio de 2016, o Papa Francisco 
salienta inicialmente o seguinte: “O Ano Santo da Misericórdia 

convida-nos a refletir sobre a relação entre a comunicação e a misericór-

dia”. Prossegue afirmando o Santo Padre que “a Igreja unida a 

Cristo, encarnação viva de Deus Misericordioso, é chamada a viver a 

misericórdia como traço característico de todo o seu ser e agir. Aquilo 

que dizemos e o modo como o dizemos, cada palavra e cada gesto deve-

ria poder expressar a compaixão, a ternura e o perdão de Deus para 

todos. O amor, por sua natureza, é comunicação: leva a abrir-se, não se 

isolando. E, se o nosso coração e os nossos gestos forem animados pela 

caridade, pelo amor divino, a nossa comunicação será portadora da força 

de Deus”. 
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Nesse cenário, as famílias cristãs, enquanto “Igrejas do-
mésticas” são particularmente chamadas a transmitir, “co-
municar”, de modo particular ao longo deste Ano Santo o 
poder que a misericórdia tem de curar as relações dilacera-
das, restaurando e aperfeiçoando a paz e a harmonia no âm-
bito familiar e, por conseguinte, na sociedade como um todo. 
Afinal, a família constitui a célula fundamental da sociedade. 

Como ensina o Papa em sua mensagem “... cada palavra e 

cada gesto deveria poder expressar a compaixão, a ternura e o perdão de 

Deus para todos”. 

Com efeito, como pontua o Papa Francisco em sua men-
sagem, “velhas feridas e prolongados ressentimentos podem aprisionar 

as pessoas, impedindo-as de comunicar e reconciliar-se... por isso é fun-

damental escutar. Comunicar significa partilhar, e a partilha exige a 

escuta, o acolhimento”. 

Tarefa aparentemente simples para as famílias, pautada 
essencialmente no exemplo e conduta dos pais e cônjuges, 
envolve, no entanto, itens e assuntos polêmicos examinados 
no Sínodo das Famílias e abordados pelo Santo Padre em 
sua recente Exortação Apostólica Pós Sinodal Amoris Laeti-

tia.  

 

No capítulo II da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, 

que trata em detalhes da realidade e dos desafios das famílias 

atuais, Papa Francisco salienta que “A força da família reside 

essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar a amar. Por muito 

ferida que possa estar uma família, ela pode sempre crescer a partir do 

amor”. Prossegue alertando o Santo Padre que “A crise do casal 

desestabiliza a família e pode chegar, através das separações e dos divór-

cios, a ter séries consequências para os adultos, os filhos e a sociedade, 

enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais”. 

Que as famílias cristãs não percam a oportunidade de 
aperfeiçoar neste Ano Jubilar o exercício da comunicação 
das obras de Misericórdia! Afinal, nas palavras do Papa Fran-
cisco, “a comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro 

e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade”. 

 

Referências:  

1. “Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo” - Papa Francisco, 
08/05/16  
2. Exortação Apostólica Pós-Sinodal – Amoris Laetitia – Papa Francisco 

Eduardo e Malú  
ISF - Instituto Santa Família 

 

 

OS PADRES DA IGREJA  
E A MISERICÓRDIA 

 
 
Celebramos o Jubileu da Misericórdia (dezembro 2015 a 

novembro 2016) e o Papa Francisco estimula cada católico a 
procurar uma vida de abertura ao outro, de amor e de 
perdão, recorrendo frequentemente ao Sacramento da 
Confissão: “A misericórdia e o perdão não podem ser meras 
palavras, mas têm de realizar-se na vida diária: amar e 
perdoar são sinais concretos e visíveis de que a fé 
transformou os nossos corações e nos permite exprimir em 
nós a própria vida de Deus”. 

Este é o programa de vida para todos os fiéis, sem 
interrupções ou exceções. Como as Portas Santas, 
verdadeiras Portas da Misericórdia, assim o nosso coração 
permaneça aberto ao amor de Cristo vivo, para sempre 
avançarmos em direção aos outros irmãos. 

Para isso, temos como exemplo os Padres da Igreja (do 
século II ao século VII) do Oriente ao Ocidente formados 
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por cristãos, profetas, santos, bispos, presbíteros, diáconos e 
leigos que, contribuíram eficazmente para a reta formulação 
das verdades da fé, como a Santíssima Trindade, a 
Encarnação do Verbo, a Igreja, os Sacramentos nos tempos 
dos grandes debates e heresias. 

Quanto à educação dos cristãos, todos eram educados 
para viver a realidade, sem nunca deixar de lado, porém, o 
amor e a misericórdia ao próximo, obtidos na Oração do Pai 
Nosso, na súplica do perdão dos pecados e, também, na 
partilha dos alimentos, presente na multiplicação dos Pães. 

Assim é o Jesus Cristo vivo e misericordioso que cura, 
perdoa, acolhe, ele é o alimento do corpo e da alma, a grande 
força e inspiração dos Padres da Igreja, agrupados, a seguir, 
segundo a sua procedência: 

 
PADRES APOSTÓLICOS: também chamados de Pais da Igreja, 

dentro de duas gerações após os Apóstolos de Cristo, são eles: São 
Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmira. 

 
PADRES GREGOS: também são chamados de Padres Pais gregos: 

são eles Irineu de Lyon, São Clemente de Alexandria, Orígenes de 
Alexandria, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Alexandria, São João 
Crisóstomo. 

 
PADRES DA CAPADÓCIA: Pai ou Padres da Capadócia 

promoveram a teologia cristã e são muito respeitados nas Igrejas 
Ocidentais e Orientais como santos. Eles viveram no século IV - de forma 
monástica, liderados pela Abadessa e Santa Macrina, a jovem, que 
forneceu um local central para seus irmãos estudarem e meditarem, e 
também para proporcionarem refúgio para sua mãe. Macrina promoveu a 
educação e o desenvolvimento de três homens que se tornaram bispos. 
São eles: São Basílio Magno (Bispo de Cesaréia), São Gregório de Nissa, 
Pedro de Sebaste, São Gregório Nazianzeno. 

 
PADRES LATINOS: São aqueles Pais que escreveram em latim: 

Tertuliano de Cartago, São Cipriano de Cartago, São Ambrósio de 
Milão(Bispo da Itália), São Jerônimo de Estrião(Presbítero de Strido da 
Itália), Santo Agostinho de Hipona (Bispo), São Leão Magno, o 
Grande(Papa de Roma), São Gregório Magno (Papa de Roma). 

 
PADRES DO DESERTO: Foram clérigos monásticos que viveram 

no deserto egípcio, apesar de não terem escrito tanto, a sua influência 
também é grande, são eles: Santo Antônio e São Pacômio. 

 
PADRES APOLOGISTAS: Padres em defesa da fé católica e dos 

cristãos perseguidos, são eles: Apolinário de Hierápolis, Aristides de 
Tenas, São Justino, Atenágoras de Atenas. 

 
OUTROS PADRES: Santo Hipólito de Roma, São Teófilo de 

Antioquia, Aristides de Atenas, Militão de Sardes, São Efrém (Diácono), 
Metódio de Olimpo, Novaciano, São Hilário de Poitiers (Bispo), São Cirilo 
de Jerusalém (Bispo), Prudêncio, São João Cassiano, Santo Epifânio, São 
Pedro Crisólogo (Bispo), São Paulino de Nola, São Vicente de Lerins, São 
Bento de Núrcia, São Venâncio Fortunato, São Ildefonso de Toledo, São 
Máximo Confessor, São Ildefonso de Sevilha, São Germano de 
Constantinopla, São João Damasceno (Bispo).  

PASTOR: Pastor de Hermas.    
 
 
 
Bibliografia:  
Os Padres da Igreja e a Misericórdia, Paulus e Paulinas, 2015; 
Site: www.ecclesia.com.br; www.wikipedia.org 
 
 

 

Melisa Aparecida Amorim da Silva, insa 

 

AS FLORINHAS DE 

PE. TIAGO ALBERIONE 

 

De São José Bento Cottolengo aprendeu a arte de co-
meçar com pouco, de começar a partir de Belém, isto é, da 
pobreza e saber viver com pouco. 

Pe. Alberione costumava dizer: “O santo começou com 
duas doenças. Tirou os bois do estábulo, fez a limpeza e, em 
seguida, ele abrigou os primeiros doentes”. 

*** 
Pe. Alberione conheceu em Lanzo Torinese o padre 

Giuseppe Allamano, fundador das Missões da Consolata. 
Dele aprendeu o espírito missionário e amadureceu a ideia de 
fundar a Pia Sociedade de São Paulo. Aos conselhos de Al-
lamano atribui sua decisão de deixar as atividades que tinha 
na diocese de Alba e dedicar-se totalmente à sua fundação. 

*** 
A espiritualidade e a doutrina de santo Afonso de Ligó-

rio foram um elemento-chave na formação de Pe. Alberione. 
Na multiplicidade de obras escritas por santo Afonso, 

Pe. Alberione tinha predileção por “As glórias de Maria”, “A 
Oração, O grande meio de salvação”, “Preparação para a 
morte”, “A prática do amor a Jesus Cristo”. 

Falando às Pias Discípulas do Divino Mestre, sobre “As 
glórias de Maria”, disse: “São quase cinquenta mil livros 
escritos e impressos sobre Maria; mas o melhor ainda é o 
livro de santo Afonso. Posteriormente, foram feitos outros 
estudos e aprofundamentos, mas santo Afonso permanece 
sendo o doutor mariano. Ele era uma alma iluminada” (APD 
1963). 

Em declarações às Pastorinhas em 1966, deste modo 
Pe. Alberione apresentava o livreto “A oração, o grande 
meio de salvação”: “Santo Afonso escreveu este belo livro... 
Em meio a tantas dificuldades individuais, por seu cargo, 
pelo ministério; é daí que surge o grande meio da oração, e 
para todos”. 

“Santo Afonso de Ligório cumpriu no mundo uma 
grande missão. Já se passaram dois séculos e tudo o que ele 
fez e escreveu, tudo ainda é verdade hoje. Assim, ele dava à 
oração muito tempo”. 

Além disso, Pe. Alberione considerava santo Afonso 
como excelente exemplo de redator, capaz de assimilar todas 
as correntes ideológicas de seu tempo e compará-las com a 
fé cristã. Ele deve também ser imitado em seu estilo simples, 
que todos os leitores são capazes de compreender. 

*** 
Pe. Alberione aprendeu a amar Maria, a Mãe de Deus, 

de sua mãe. Ele escreveu em 1956: “A mãe tinha todos nós 
consagrados a Maria, Rainha das Flores, do momento do 
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nascimento, depois em seu colo maternal, tínhamos aprendi-
do a amar profundamente a Nossa Senhora”. 

No seminário a devoção mariana foi alimentada com o 
“Tratado da verdadeira devoção a Maria”, do missionário 
bretão Luís Maria Grignion de Montfort. 

Ele assumiu a perfeita devoção monfortiana e em sua 
pregação rotineiramente atingia do Tratado. Ele continuou, 
durante todo o período ativo de sua velhice, até o início de 
1970, e recomendava a leitura desta obra. Em 1954, ele es-
creveu: 

“A consagração a Maria e a formação Paulinas se abra-
çam na medida indicada por são Luís Maria Grignon de 
Montfort”. 

São Francisco de Sales foi uma de suas maiores inspira-
ções e modelos. Ele é o patrono e protetor dos bons jornalis-
tas da imprensa. 

Deste santo Pe. Alberione alcançou o amor por Jesus 
Eucarístico e, especialmente, a arte de santificar e viver bem 
o momento presente. Algumas passagens usuais em seus 
sermões: 

“Em qualquer momento do dia, se alguém me pergunta 
o que eu faço, eu devo ser capaz de responder: Eu vivo mi-
nha missa”. 

“O melhor modo de avançar na vida espiritual é a Eu-
caristia”. 

 
(FERRERO, G. Mauro. I Fiorettidi Don Giacomo Alberione. 1ª 

Ed. Milão: Edizioni San Paolo, 2014.  
Tradução: Leonardo) 

 

 

O PAPA E O JUBILEU DA 
DIVINA MISERICÓRDIA 

(Continuação do Editorial) 
 

 Todos somos chamados a tornar-nos escritores viventes 
do Evangelho, portadores da Boa Nova a cada homem e 
mulher de hoje. Podemos fazê-lo praticando as obras corpo-
rais e espirituais de misericórdia, que são o estilo de vida do 
cristão. Através destes gestos simples e vigorosos, mesmo se 
por vezes invisíveis, podemos visitar aqueles que passam 
necessidade, levando a ternura e a consolação de Deus. Des-
te modo damos continuidade ao que fez Jesus no dia de 
Páscoa, quando derramou, nos corações assustados dos dis-
cípulos, a misericórdia do Pai, efundindo sobre eles o Espíri-
to Santo que perdoa os pecados e dá a alegria.  
 Mas, na narração do Evangelho, aparece um contraste 
evidente: por um lado, temos o medo dos discípulos, que 
fecham as portas da casa; por outro, temos a missão, por 
parte de Jesus, que os envia ao mundo para levarem o anún-

cio do perdão. O mesmo contraste pode verificar-se também 
em nós: uma luta interior entre o fechamento do coração e a 
chamada do amor para abrir as portas fechadas e sair de nós 
mesmos. Cristo, que por amor entrou nas portas fechadas do 
pecado, da morte e da mansão dos mortos, deseja entrar 
também em cada um para abrir de par em par as portas fe-
chadas do coração. Ele que venceu, com a ressurreição, o 
medo e o temor que nos algemam, quer escancarar as nossas 
portas fechadas e enviar-nos. A estrada que o Mestre ressus-
citado nos aponta é estrada de sentido único, segue-se ape-
nas numa direção: sair de nós mesmos, sair para testemunhar 
a força sanadora do amor que nos conquistou. Muitas vezes 
vemos, diante de nós, uma humanidade ferida e assustada, 
que tem as cicatrizes do sofrimento e da incerteza. Hoje, face 
ao seu doloroso clamor de misericórdia e paz, ouçamos co-
mo que dirigido a cada um de nós o convite feito confiada-
mente por Jesus: “Assim como o Pai me enviou, também eu 
vos envio a vós” (Jo 20,21). 
 Cada doença pode encontrar na misericórdia de Deus um 
auxílio eficaz. Com efeito, a sua misericórdia não se detém à 
distância: quer vir ao encontro de todas as pobrezas e libertar 
de tantas formas de escravidão que afligem o nosso mundo. 
Quer alcançar as feridas de cada um, para medicá-las. Ser 
apóstolos de misericórdia significa tocar e acariciar as suas 
chagas, presentes hoje também no corpo e na alma de mui-
tos dos seus irmãos e irmãs. Ao cuidar destas chagas, profes-
samos Jesus, tornamo-lo presente e vivo; permitimos a ou-
tros que palpem a sua misericórdia, e o reconheçam “Senhor 
e Deus” (cf. Jo 20,28), como fez o apóstolo Tomé. Eis a 
missão que nos é confiada. Inúmeras pessoas pedem para ser 
escutadas e compreendidas. O Evangelho da misericórdia, 
que se deve anunciar e escrever na vida, procura pessoas 
com o coração paciente e aberto, “bons samaritanos” que 
conhecem a compaixão e o silêncio perante o mistério do 
irmão e da irmã; pede servos generosos e alegres, que amam 
gratuitamente sem nada pretender em troca. 
“A paz esteja convosco!” (Jo 20,21): é a saudação que Cristo 
leva aos seus discípulos; é a mesma paz que esperam os ho-
mens do nosso tempo. Não é uma paz negociada, nem a 
suspensão de algo errado: é a sua paz, a paz que brota do 
coração do Ressuscitado, a paz que venceu o pecado, a mor-
te e o medo. É a paz que não divide, mas une; é a paz que 
não deixa sozinhos, mas faz-nos sentir acolhidos e amados; é 
a paz que sobrevive no sofrimento e faz florescer a esperan-
ça. Esta paz, como no dia de Páscoa, nasce e renasce sempre 
do perdão de Deus, que tira a ansiedade do coração. Ser 
portadora da sua paz: esta é a missão confiada à Igreja no dia 
de Páscoa. Nascemos em Cristo como instrumentos de re-
conciliação, para levar a todos o perdão do Pai, para revelar 
o seu rosto de amor nos sinais da misericórdia. 

“O seu amor é para sempre” (118/117,2). É verdade, a mise-
ricórdia de Deus é eterna; não acaba, não se esgota, não se dá 
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por vencida diante das portas fechadas e nunca se cansa. 
Neste “para sempre”, encontramos apoio nos momentos de 
provação e fraqueza, porque temos a certeza de que Deus 
não nos abandona: permanece conosco para sempre. De-
mos-lhe graças por este amor tão grande que nos é impossí-
vel compreender. É tão grande! Peçamos a graça de nunca 
nos cansarmos de tomar a misericórdia de Deus e levá-la 
pelo mundo: peçamos para ser misericordiosos, a fim de 
irradiar por todo o lado a força do Evangelho, para escrever 
aquelas páginas do Evangelho que o apóstolo João não es-
creveu. 
 

Homilia do papa Francisco - Praça São Pedro 
Domingo, 3 de Abril de 2016 

 

 

“O OUTRO PARACLITO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grandiosa solenidade de Pentecostes completa o Tem-
po pascal, cinquenta dias depois da Ressurreição de Cristo. A 
liturgia convida-nos a abrir a nossa mente e o nosso coração 
ao dom do Espírito Santo, que Jesus prometeu muitas vezes 
aos seus discípulos, a primeira e principal dádiva que ele nos 
concedeu mediante a sua Ressurreição. Este dom foi implo-
rado ao Pai pelo próprio Jesus, como testemunha o Evange-
lho hodierno, ambientado na última Ceia. Jesus diz aos seus 
discípulos: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 
Eu rogarei ao Pai e Ele dar-vos-á outro Paráclito, para que 
permaneça eternamente convosco” (Jo 14,15-16). 

Estas palavras recordam-nos acima de tudo que o amor 
por uma pessoa, e também pelo Senhor, não se demonstra 
com palavras, mas com gestos; e inclusive “observar os 
mandamentos” deve ser entendido em sentido existencial, de 
modo que seja envolvida a vida inteira. Com efeito, ser cris-
tão não significa principalmente pertencer a certa cultura, 

nem aderir a uma determinada doutrina, mas sobretudo ligar 
a própria vida, em todos os seus aspetos, à Pessoa de Jesus e, 
através dele, ao Pai. Para esta finalidade Jesus promete aos 
seus discípulos a efusão do Espírito Santo. Precisamente 
graças ao Espírito Santo, Amor que une o Pai e o Filho, e 
deles procede, todos nós podemos levar a mesma vida de 
Jesus. Com efeito, o Espírito ensina-nos tudo, ou seja, a 
única coisa indispensável: amar como Deus ama. 

Quando promete o Espírito Santo, Jesus o define “outro 
Paráclito” (v. 16), que significa Consolador, Advogado, In-
tercessor, ou seja, Aquele que nos assiste e defende, que está 
ao nosso lado ao longo do caminho da vida e na luta pelo 
bem e contra o mal. Jesus diz “outro Paráclito” porque o 
primeiro é ele mesmo, que se fez carne precisamente para 
assumir sobre si a nossa condição humana e para libertá-la da 
escravidão do pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, o Espírito Santo exerce uma função de ensi-
namento e de memória. Ensinamento e memória: Foi o pró-
prio Jesus que nos disse: “O Paráclito, o Espírito Santo, que 
o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e 
recordar-vos-á tudo quanto vos tenho dito” (v. 26). O Espí-
rito Santo não traz um ensinamento diferente, mas torna 
vivo e concreto o ensinamento de Jesus, a fim de que o tem-
po que passa não o anule, nem o faça desvanecer. O Espírito 
Santo instila este ensinamento no nosso coração, ajuda-nos a 
interiorizá-lo, levando-o a tornar-se uma parte de nós, carne 
da nossa carne. Ao mesmo tempo, prepara o nosso coração 
para que se torne verdadeiramente capaz de acolher as pala-
vras e os exemplos do Senhor. Todas as vezes que a palavra 
de Jesus é recebida com alegria no nosso coração, isto é obra 
do Espírito Santo. 

Papa Francisco, no Regina coeli - 15 de maio de 2016 
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