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Apresentação do Tríduo a São Paulo

Por ocasião do Ano Centenário de fundação dos Cooperadores
paulistas, o Centro de Espiritualidade paulista preparou este Tríduo para
ser utilizado nas ocorrências dedicadas ao Apóstolo Paulo, pela Família
Paulista. Quisemos orientar a oração dos três dias a partir de três ex-
pressões escolhidas nas Ladainhas em honra de São Paulo1 inseridas no
Livro das orações da Família paulista (pp. 215-217).

O Tríduo está estruturado de acordo com o Trinómio Caminho
(1º dia), Verdade (2º dia), Vida (3º dia).

O texto, proposto para um momento de celebração comunitária,
alterna intervenções entre celebrante, guia e assembleia. Uma primeira
parte oferece excertos tirados das Cartas paulinas. Segue-se a essa um
momento de reflexão sobre os textos paulinos em paralelo com textos
alberionianos. Indica-se como método um exame pessoal sobre as qua-
tro rodas paulistas que pretende suscitar estímulos e sugestões operati-
vos derivados das leituras escutadas.

O Tríduo abre-se com um hino intitulado A glória sublime de Paulo
cujo texto é tirado do Livro das orações da Família Paulista (p. 358-
361), composto por don Venturini ssp e encerra com a reza ou canto
das Ladainhas em honra de São Paulo. O esplêndido ícone grego com
que se abre o Tríduo representa o Ciclo da vida de São Paulo.

Don Vittorio Stesuri
dir. CSP

1        As Ladainhas em honra de São Paulo apóstolo têm uma génese histórica providencial.
Sob proposta de dois sacerdotes paulistas missionários na China: padre Giuseppe Pio Ber-
tino (1909-1994) e padre Ercole Clemente Canavero (1911-1975), as Ladainhas foram
compostas – durante a primeira metade de 1940 – pelo missionário franciscano P. Urbano
De Vescovi (ofm), grande devoto de São Paulo e professor de Sagrada Escritura no semi-
nário regional chinês de Hankow (foi deslocado para Macau), dirigido pelos Padres Fran-
ciscanos. O original da partitura musical está datado assim: Shangai, 29 de maio de 1944.

O superior da comunidade paulista de Nanchino, don Clemente Canavero, enviou
uma cópia das Ladainhas ao Primeiro Mestre, o qual agradeceu-as, aprovou-as e fê-las in-
serir no Livro das orações. Os textos originais em língua chinesa (texto da p. 3) e em língua
latina, foram levados para a Itália por Don G. P: Bertino, o qual entregou tudo a don G.
Amorth, em 26 de fevereiro de 1979, convidando-o a entregar tudo no arquivo. A docu-
mentação está guardada no Arquivo Geral da Sociedade de são Paulo e está acompanhada
pelos testemunhos escritos dos sacerdotes paulistas: Don Bertino e Don Aldo Innocenzo
Varaldo (1918-1997).
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La gloria sublime di Paolo
Esalti festante la Chiesa
la gloria sublime di Paolo
che Dio tramutò da nemico
in docile apostolo suo.

Se prima spirava minacce
agli umili servi di Cristo,

amore più intenso ora spira
ghermito dal Cristo risorto.

O sorte stupenda di eletto!
Al cielo rapito in visione
ascolta un arcano linguaggio,
contempla i misteri di Dio.

Spargendo il buon seme del Verbo
edifica chiese ferventi:

in terra sua lettera viva,
in cielo suo gaudio e corona.

Al mondo smarrito nel buio
son faro di luce i suoi scritti;
le tenebre eterne egli sfida
finché Verità non trionfi.

A Cristo l’onore e la gloria
col Padre e lo Spirito Santo,

che in Paolo ha donato alle genti
un padre e un maestro di vita. Amen.



1° dia

«Tu que deste aos povos
o Evangelho de Cristo

e a tua vida»
roga por nós

Saudação
Cel. Irmãos, eleitos segundo a pre-ciência de Deus Pai, pela santificação

do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do
seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente! (1Pd 1, 1-2).

Introdução
Guia Formado na escola da tradição religiosa do Fariseismo, Paulo

sente-se chamado a dar aos povos o grande dom da Lei.
À luz da espiritualidade bíblica, ele age para que o «rótulo da Lei»

possa envolver com as suas palavras e as suas muitas prescrições não apenas
Israel, mas todos os povos. Também nós nos sentimos hoje inseridos nesta
relação com o Apóstolo atentos à Palavra de deus que as Sagradas Escritu-
ras nos transmitem e que nós hoje difundimos como seus colaboradores.

I Leitor
Dos Actos dos Apóstolos (9,15-17)
«Mas o Senhor insistiu: “Vai, porque este homem é para mim um instru-
mento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis, e
dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso soer em
favor do meu nome”. Ananias partiu. Entrou na casa, impôs sobre ele as
mãos e disse: “Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que
te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fi-
ques repleto do Espírito Santo”.
4



Da carta de São Paulo apóstolo aos Efésios (3,5-6)
«O mistério de Cristo não foi dado a conhecer aos homens das precedentes
gerações como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no
Espírito: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo Corpo e co-par-
ticipantes da Promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho».

Cel. Saulo, agora tu és Paulo, o evangelizador cooperador da salvação!
Ass. Ó santo Apóstolo, que com a tua doutrina e a tua caridade en-

sinaste o mundo inteiro, volvei o vosso olhar benigno para nós, vossos
filhos e discípulos. Nós, Família Paulista, todos esperamos da tua oração
junto do Mestre divino.

II Leitor
Da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos (15, 15-16)
«Contudo, eu vos escrevi, e em parte com certa ousadia, mais no sentido
de avivar a vossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por
Deus de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, a serviço do evan-
gelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios se torne agradável, san-
tificada pelo Espírito Santo».

Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses (2,7-8)
«Apresentámo-nos no meio de vós cheios de bondade, como uma mãe que
acaricia os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-
vos não somente o evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto
amor que vos tínhamos».

Cel. Saulo, agora tu és Paulo, o evangelizador cooperador da salvação!
Ass. Ó santo Apóstolo, vaso de eleição, obtende-nos dócil corre-

spondência à graça divina a fim de que ela não permaneça infrutuosa-
mente em nós. Faz com que todos conheçam e glorifiquem o Mestre
divino, Caminho, Verdade e Vida.

Dicas para a reflexão pessoal ou comunitária guiada
De perseguidor dos seguidores do Caminho a arauto de Cristo

uO novo “Caminho”
Inicialmente, quando um novo “Caminho”, o do Evangelho pregado

por Jesus de nazaré e pelos seus discípulos, se apresenta como o verdadeiro
caminho de liberdade e de salvação, Paulo não hesita em combatê-lo.
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Atestam-no os Actos dos apóstolos: «Saulo, respirando ainda
ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sa-
cerdote. Foi pedir-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de poder
trazer para Jerusalém, presos, os que lá encontrasse pertencendo ao Ca-
minho, quer homens, quer mulheres» (Act 9,1-2).

Também nas cartas às igrejas da Galácia, Paulo, para mostrar como
Deus lhe tinha mudado a orientação de vida, reevoca com palavras for-
tes a sua defesa em favor do «rótulo da Lei». Motivo principal que o
transformou em perseguidor de Cristo e da sua Igreja: «Ouvistes certa-
mente falar da minha conduta de outrora no judaismo; de como perseguia
ferozmente a Igreja de Deus e devastava-a, superando no judaismo a
maior parte dos meus coetâneos e compatriotas, distinguindo-me no zelo
pelas tradições paternas» (Gal 1,13-14).

u «Deus houve
por bem revelar em mim o seu Filho»

(Gal 1,15-16)
Nestas palavras, Paulo encerra o seu caminho interior de conversão:

a caminho de Damasco, de dono da lei ele converte-se em dono do
Evangelho. É Deus que lhe traça este caminho, é a sua graça que o apo-
iará no percurso do mesmo.

O caminho interior de Paulo torna-se visível no caminho que leva
de Jerusalém a Roma, oferecendo nas várias etapas deste itinerário o
precioso dom do Evangelho, que é o próprio Cristo.

Em Filipos, em Tessalónica, em Corinto, em Roma Paulo já não en-
trega às suas comunidades o rótulo da Lei esculpida na pedra inerte,
mas o Evangelho vivo, que cada comunidade pode chamar o «meu»
Evangelho, porque pulsa nos seus membros, no seu corpo, nas suas
obras e está actualizado na linguagem e nos gestos da ágape, o amor do
qual Deus se compraz.

É a necessidade de um dom tão precioso aquilo que está na origem
da imploração dirigida, em visão, pelo Macedónio a Paulo: «Vem à Ma-
cedónia e ajuda-nos» (Act 16,9).

Como também está na origem da imploração que das periferias ma-
teriais e espirituais do mundo de hoje sobre em direcção àquele que,
como Paulo, tudo faz pelo evangelho que dá a vida (1Cor 9,23).

De facto, a Lei é para a morte, o Evangelho, pelo contrário, é para
a vida. Ontem como hoje.
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u «Para mim viver é Cristo» (Fil 1,21)

Paulo é o discípulo que se identificou em tudo com o Mestre, que
o escolheu e chamou no caminho de Damasco. Não só imitou Cristo,
mas realizou em si mesmo um autêntico processo de cristificação que
ainda hoje marca a espiritualidade do baptizado e ilumina o caminho
de quem se mete na sequela de Jesus Mestre (como nos indicou Don
Alberione com a sua vida e com os seus escritos).

Em Paulo, tudo fala, ofensa, opera, vive em Cristo e de Cristo. O
seu coração, tal como bem o entendeu a antiga tradição cristã, é o pró-
prio coração de Cristo.

O Evangelho que ele deu às suas comunidades não era ainda o con-
junto dos quatro livros que nós conhecemos, mas era o testemunho do
seu enraizamento em Cristo e da centralidade da graça, que tinha feito
dele uma convertido, um salvado, um apóstolo («Pela graça de Deus
sou aquilo que sou» [1Cor 15,10]).

Imerso na riqueza desta graça, Paulo deu-se todo a si mesmo às suas
comunidades, tornando-se pai, mãe, irmão, testemunha, modelo das
mesmas.

Este dom de si mesmo atingiu a plenitude nas palavras que o apó-
stolo deposita no coração do fiel Timóteo: «Quanto a mim, eu já estou
para ser oferecido em libação» (2Tm 4,6).

São palavras do martírio, que exprimem a total doação a Cristo e
ao seu Evangelho.

Mas são igualmente as palavras que suscitaram no coração do nosso
beato Fundador esta invocação ao santo Apóstolo: «Tu que deste aos
povos o Evangelho de Cristo e a tua vida, roga por nós».

uuu

Guia No início do ser cristão – como recordava Bento XVI na Deus
Caritas est – não está uma decisão ética ou uma grande ideia, mas sim
o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá à vida,
um novo horizonte e com isso a orientação decisiva (Cfr, Deus Caritas
est, 1). A graça que desceu sobre Paulo é poder que invade não apenas
a sua mas também a nossa vida de apóstolos paulistas. Graça que se tra-
duz em apostolado: o ter sido escolhido como apóstolo das gentes apai-
xona os apóstolos de todos os tempos.
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III Leitor
De Abundantes Divitiae, testamento espiritual do beato Alberione
«São Paulo é o discípulo que conhece o Mestre Divino na sua plenitude:
ele vive-o em tudo, expõe os profundos mistérios da sua doutrina, do cora-
ção, da santidade, da humanidade e da divindade; vê-o doutor, hóstia,
sacerdote; apresenta-nos o Cristo total, como ele mesmo se havia definido:
Caminho, Verdade e Vida» (AD159).
Das Pregações à Família Paulista
«Fazer conhecer Jesus Mestre Caminho Verdade e Vida, isto é, Jesus Cristo
enquanto nos deu uma moral santíssima, nos revelou verdades de fé altís-
simas, deu-nos os meios de salvação que são os Sacramentos. Cooperar com
Jesus Cristo! Oh! Como são pobres as nossa cabeças, que às vezes se fecham
à luz de Deus. Quem é que não sente a necessidade de pedir perdão?» [Pr
FP (1952) 118].
De Ut perfectus sit homo Dei
«Na Primeira Segunda-feira do mês avizinhamo-nos de São Paulo para
o conhecer e rezar-lhe; obter e formar boas vocações, obter o espírito de
apostolado para nós e para os cooperadores» [UPS II (1960) 124].

Breve pausa para um exame pessoal sobre as quatro rodas paulistas
  uPiedade
        Sentimo-nos como Família Paulista instrumentos escolhidos por Deus
em São Paulo para um conhecimento experiencial de Cristo Caminho Ver-
dade e Vida? Como valorizamos as oportunidades que o espírito e o carisma
paulista diariamente nos oferecem?
  u Estudo
        Procuramos através do estudo e da estudiosidade pôr em dia a nossa co-
operação na difusão do Evangelho ou ainda encontramos em nós obstáculos
em realizá-la de maneira frutuosa na nossa obra de evangelização?
  u Apostolado
Vivo a ânsia paulista de chegar a todos os povos hoje como abertura de Família
Paulista que caminha para as fronteiras do mundo globalizado?
  u Pobreza
Que ressonância tem a palavra do nosso fundador che afirmava «Se não há escolha
da pobreza não há apostolado. Vós deveis ir procura de almas e não de dinheiro. Vereis
que deste modo não vos faltará o alimento» [HM I(1939)]?
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LADAINHAS EM HONRA DE SãO PAULO

Caridade de Deus Pai, salva-nos
Graça do Senhor nosso Jesus Cristo, vivifica-nos
Comunicação do Espírito Santo, santifica-nos

Beatíssimo São Paulo, roga por nós
Tu, que alcançaste a misericórdia de Deus, roga por nós
Tu, em quem se revelou o Filho de Deus, roga por nós
Tu, que foste vaso de eleição por Cristo, roga por nós
Tu, que foste colocado qual pregador
e apóstolo e doutor dos povos na verdade, roga por nós
Tu, cujo apostolado foi confirmado por prodígios e portentos, roga por nós
Tu, que foste fidelíssimo ministro da Igreja, roga por nós
Tu, que deste aos povos o Evangelho de Cristo e a tua vida, roga por nós
Tu, que trazias os cristãos no teu coração e nas tuas algemas, roga por nós
Tu, que foste crucificado com Cristo, roga por nós
Tu, em quem vivia e operava Cristo, roga por nós
Tu, que não pode ser separado da caridade de Cristo, roga por nós
Tu, que sofreste prisão e dificuldades, roga por nós
Tu, que sofreste feridas e perigos, roga por nós
Tu que ainda vivente, foste raptado até ao Paraíso, roga por nós
Tu, que glorificaste o teu ministério, roga por nós
Tu que, consumada a tua missão, esperaste a coroa, roga por nós

Cordeiro de deus, que converte Paulo perseguidor, Tem misericórdia de nós
Cordeiro de deus, que coroaste Paulo Apóstolo, ouve-nos
Cordeiro de Deus, que glorificaste Paulo Mártir, Tem piedade de nós

Cel. Tu és instrumento eleito, ó São Paulo apóstolo.
Ass. Pregador da verdade no mundo inteiro.

Cel. Ó Deus, que com a pregação do apóstolo Paulo, ensinaste todos os
povos; concede-nos, vo-lo pedimos, que celebrando a sua memória, possa-
mos experimentar junto de ti a sua protecção. Por Cristo nosso Senhor.
Amen.
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2° Dia

«Tu que foste eleito
pregador, apóstolo

e doutor dos povos na verdade»
roga por nós

Saudação
Cel. O Deus da esperança, que nos enche de toda a alegria e paz na fé

pelo poder do Espírito Santo, esteja convosco (Rm 15,13).

Introdução
Guia Na carta enviada «a todos os que estão em Roma, amados por

Deus e santos por chamamento» (Rm 1,7) Paulo apresenta-se com as ca-
racterísticas próprias da sua vocação especial: «“servo de Cristo Jesus”, “apó-
stolo por chamamento”, “escolhido para anunciar o Evangelho”» (1,1).

O pano de fundo desta identidade é tipicamente bíblico, porque
nele emergem quer a figura do “servo” quer os grandes temas da cha-
mada/vocação e da eleição/escolha.

I Leitor
Da primeira carta de São Paulo a Timóteo (2,5-7)
“Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem,
Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos
tempos estabelecidos e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo –
digo a verdade, não minto – doutor das nações na fé e na verdade”.

Cel. Paulo, tu és o discípulo fiel comunicador da Verdade.
Ass. Faz, ó Doutor das Gentes, que vivamos de fé que nos salvamos

pela esperança, que reine em nós só a caridade.
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II Leitor
Da segunda carta de são Paulo apóstolo a Timóteo (1,10-11)
“Nosso salvador Cristo Jesus não só destruiu a morte, mas também fez bril-
har a vida e a imortalidade pelo evangelho, para o qual eu fui constituído
pregador, apóstolo e doutor”.

Cel. Paulo, tu és o discípulo fiel comunicador da Verdade.
Ass. Faz, ó Doutor das Gentes, que possamos conhecer-te sempre

melhor, amar-te e imitar-te.

Pontos para a reflexão pessoal ou comunitária guiada
A docência de Paulo estímulo para a nossa docência paulista

u «Paulo, servo de Cristo Jesus» (Rm 1,1a)
Na espiritualidade bíblica “servo” é sobretudo Israel na sua totali-

dade de povo escolhido pelo Senhor (»Meu servo és tu [Israel]», Is
41,8-9). Israel é «servo» porque reconhece o primado e a senhoria do
seu deus, exprimindo o seu serviço na obediência à vontade de Deus e
na fidelidade à aliança estricta com ele.

Ao longo da história de Israel desenrola-se uma série de personagens
que encarnam as características do «servo», partindo de Abraão, Moi-
sés, David e os profetas até Maria «a serva do Senhor» (Lc 1,38).

Paulo coloca a sua identidade de «servo» no contexto do Novo
Testamento, onde o próprio Jesus aparece «numa condição de servo»
(Fil 2,7).

«Servir» é um dos verbos de Jesus que Paulo mais assimilou e
viveu. Servo do seu Senhor Cristo Jesus, servo das suas comunidade,
servo dos pagãos e dos afastados, servo dos seus irmãos hebreus, servo
dos débeis e dos fortes, servo das suas próprias algemas, Paulo teste-
munhou com este serviço o amor ao evangelho e a sua vocação para o
difundir, como se difunde o «perfume de Cristo» 82Cor 2,15-16),
como se espalha o seu «suave odor» (Ef 5,2).

u «Paulo, apóstolo por chamamento» (Rm 1,1b)
No seu significado original, o apóstolo é «o enviado» (como indica

o verbo grego apostèllo, do qual deriva). O apóstolo sabe, por conse-
guinte, que não possui uma palavra própria e que é tal não por uma de-
cisão pessoal nem por um particular carisma do qual pode ser dotado.
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Na tradição da Bíblia e dos Evangelhos o apóstolo tem as suas ori-
gens na chamada/vocação, à qual ele responde com o seu “sim”.

Paulo conhece os grandes chamados que assinalaram a história da
salvação com o seu «eis-me» dirigido a Deus, mas conhece também
os limites dessa resposta: pensemos nas dúvidas e nas incertezas de
Abraão («Eis, a mim não me deste uma descendência», Gn 15,3), de
Moisés («senhor, eu não sei falar bem... tenho a boca e a língua pesa-
das», Ex 4,10), de Jeremias («Eis, eu não sei falar, porque sou jovem»,
8Jer Ger 1,6).

Por isso, ele modela a sua resposta à chamada de Deus só n resposta de
Jesus: em Jesus, escreve aos Coríntios, «houve somente o sim» (2Cor 1,19).

Paulo define a sua chamada a ser apóstolo como uma «graça», um
dom gratuito que Deus desde sempre pensou para ele e lhe ofereceu por
meio da revelação de Jesus no caminho de Damasco. Por isso o «sim»
de Paulo não concede espaço à auto referencialidade ou à auto-compla-
cência por aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz.

O apóstolo opera, mas é Cristo que opera nele; o apóstolo semeia,
mas é Cristo que dá o fruto; o apóstolo caminho nas sendas do Evan-
gelho, mas é Cristo que faz correr a sua Palavra; o apóstolo está algemado,
mas deus não deixa a sua Palavra algemada (2Tm 2,9); o apóstolo funda
comunidades, mas é Cristo que as faz crescer: «Nós – confessa com hu-
mildade Paulo aos Coríntios – não anunciamos a nós próprios, mas o
Senhor Jesus Cristo (2Cor 4,5).

u «Paulo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus» (Rm 1,1c)
Toda a actividade apostólica de Paulo é, por conseguinte, motivada

pela «escolha» que Deus fez a seu respeito.
Esta escolha reporta-nos à grande intervenção de Deus que a Bíblia gosta

de exprimir com a palavra eleição. «Eleitos» ou «escolhidos» são o povo
de Israel, os seus patriarcas, os seus reis, os seus profetas, o próprio Jeus.

Também Paulo tem consciência de participar nesta eleição, me-
diante a qual deus, em plena liberdade e graça, o escolhe para a missão
do anúncio do evangelho.

No seu significado mais profundo «escolher» indica «ser posto à
parte», «ser separado», não para um vida de isolamento, mas para
uma vida de saída, tal como é a vida do apóstolo escolhido para sair e
«anunciar o Evangelho de Deus».

Assim nos dão testemunho os Actos dos Apóstolos: « Ele [Paulo] é
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o instrumento que escolhi para mim, para levar o meu nome diante das
nações, Dos reis e Dos filhos de Israel» (Act 9,15). E ainda: «Separai
para mim Saulo e Barnabé, para a obra à qual os destinei» (Act 13,2).

Isso mesmo nos testemunha o apóstolo Paulo, quando exprime ad-
miração e gratidão a Deus «que me escolheu desde o ventre de minha
mãe e me chamou com a sua graça... para anunciar [o Filho seu] entre
os gentios» (Gal 1,15-16).

uuu

Guia Confirmado dos testemunhos constantes nos Actos dos Apó-
stolos e no corpus paulino, Don Alberione não hesitou em confiar à
intercessão de são Paulo a sua Família, escolhida para comunicar o
Evangelho aos homens do nosso tempo.

III Leitor
Citações dos Retiros mensais pregados pelo primeiro Mestre

“Se tendes ideias claras, se compreendeis bem as coisas, se penetrais, se pro-
curais recordar, se estais, em resumo, persuadidos pelo estudo, fareis oum
bem maior. Far-se-á, de facto, quando se sabe. Uma lâmpada de cem velas
ilumina um grande sector; mas uma lâmpada de cinquenta ilumina me-
tade; uma lâmpada de cinco ilumina apenas um. Os que têm pouca ciên-
cia iluminarão um” [RM (1934) 167].
Da selecção Haec Meditare
“Pensemos que no mundo há cooperadores do demónio que semeiam o mal,
o erro. Há também os cooperadores de Cristo que semeiam o bem, a ver-
dade, a graça. Felizes os vossos passoa, felizes os vossos esforços, se realizados
para levar às almas a luz e a graça, porque serão premiados” [HM II /2
(1941) 70-71].

Tirado de Carissimi in San Paolo
“A Família Paulista está propensa a viver perfeitamente os dois preceitos
da caridade na vida religiosa e no apostolado: a Família dos cooperadores
esforça-se para viver os mesmos preceitos numa vida cristã cada vez melhor.
Todos juntos formamos uma união de pessoas que almejam e se ajudam
para promover «a glória de Deus e a paz dos homens» segundo o exemplo
de São Paulo» [CISP 384-11 de Junho de 1954].
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Breve pausa para um exame pessoal sobre as quatro rodas paulinas

  uPiedade
        Ser portadores da Verdade como Paulo instrumento escolhido requer sentido
de responsabilidade. Ciente disso, o Primeiro Mestre insiste na necessidade de in-
tervir espiritualmente: «levar o sobrenatural, o espiritual. Para dar a mão sem dar o
sobrenatural [_] pára de escrever! Pára de imprimir! Posto que se mostraria a vida de
uma maneira insuficiente que não salva as almas. Sentir a responsabilidade!... mesmo
que os casais fossem até 5.000 ou 50.000 ou 500.000 ou um milhão. Ou mais [_] e
não conduzissem à vida eterna [_] destruí até as casas, porque não servem senão para
iludir. É preciso que se sinta o espírito. Temos que dar o sobrenatural».

  u Estudo
        Se o fazer luz requer preparação contínua, como é que traduzo o convite do
fundador «se estais persuadidos quanto ao estudo fareis um bem maior? Se a stu-
diositas – como se recorda na carta anual do Superior Geral D. Valdir De Castro –
é o caminho que nos permite «criar pensamento» e de dar o nosso contributo
para a formação de uma mentalidade nova, dedicamos tempo ao estudo em vista
do nosso apostolado?

  u Apostolado
        Como responder aos desafios que nos foram lançados como Paulistas no âmbito
das estratégias comunicativas? Porventura não será válida também para nós a afir-
mação feita por um famoso jornalista (G. Lerner) que perante o fenómeno de uma
proletarização dos operadores da comunicação, renunciar a uma informação com
autoridade seria um auto-golo? Com que autoridade carismática laboramos em âm-
bito comunicativo e para qual preferência de conteúdos orientamos e nos tornamos
paulinamente propositivos? Como nos empenhamos na nossa colaboração na di-
fusão da Verdade em sintonia com as outras instituições da Família Paulista?

  u Pobreza
        Paulo é um posto de lado, separado, para uma missão específica que exigirá
dele colocar-se ao serviço da verdade que requer para ele opções de privação. Como
aplicar hoje em contextos culturais e apostólicos diferentes o seguinte convite al-
berioniano: «Cada um procurará cuidar a parte da pobreza negativa: «abstine; e a
parte da pobreza «positiva: “sustine”. O resultado depende não de poucos, mas de
todos; cada qual tem a sua parte de responsabilidade diante de deus e dos homens»
[CISP 30 - 1 março 1935]?
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LADAINHAS EM HONRA DE SãO PAULO

Caridade de Deus Pai, salva-nos
Graça do Senhor nosso Jesus Cristo, vivifica-nos
Comunicação do Espírito Santo, santifica-nos

Beatíssimo São Paulo, roga por nós
Tu, que alcançaste a misericórdia de Deus, roga por nós
Tu, em quem se revelou o Filho de Deus, roga por nós
Tu, que foste vaso de eleição por Cristo, roga por nós
Tu, que foste colocado qual pregador
e apóstolo e doutor dos povos na verdade, roga por nós
Tu, cujo apostolado foi confirmado por prodígios e portentos, roga por nós
Tu, que foste fidelíssimo ministro da Igreja, roga por nós
Tu, que deste aos povos o Evangelho de Cristo e a tua vida, roga por nós
Tu, que trazias os cristãos no teu coração e nas tuas algemas, roga por nós
Tu, que foste crucificado com Cristo, roga por nós
Tu, em quem vivia e operava Cristo, roga por nós
Tu, que não pode ser separado da caridade de Cristo, roga por nós
Tu, que sofreste prisão e dificuldades, roga por nós
Tu, que sofreste feridas e perigos, roga por nós
Tu que ainda vivente, foste raptado até ao Paraíso, roga por nós
Tu, que glorificaste o teu ministério, roga por nós
Tu que, consumada a tua missão, esperaste a coroa, roga por nós

Cordeiro de deus, que converte Paulo perseguidor, Tem misericórdia de nós
Cordeiro de deus, que coroaste Paulo Apóstolo, ouve-nos
Cordeiro de Deus, que glorificaste Paulo Mártir, Tem piedade de nós

Cel. Tu és instrumento eleito, ó São Paulo apóstolo.
Ass. Pregador da verdade no mundo inteiro.

Cel. Ó Deus, que com a pregação do apóstolo Paulo, ensinaste todos os
povos; concede-nos, vo-lo pedimos, que celebrando a sua memória, possa-
mos experimentar junto de ti a sua protecção. Por Cristo nosso Senhor.
Amen.
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3° Dia

«Tu que levavas os cristãos
no teu coração

e nas tuas algemas»
roga por nós

Saudação
Cel. A paz, a caridade e a fé de Deus Pai e de nosso senhor Jesus Cristo

estejam convosco (Ef 6,23).

Introdução
Guia À assembleia de Jesus que vive para o Pai e oferece a vida pelos

seus, corresponde a exemplaridade de Paulo, que vive para o Evangelho e
para as suas comunidades e não hesita em dizer aos cristãos que trz no
seu coração: «Teríamos desejado dar-vos a nossa própria vida» (1Ts 2,8).

I Leitor
Da segunda carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios (11,21-28)
“Naquilo em que alguém ousa vangloriar-se – digo-o como se fosse estulto –
também eu ouso vangloriar-me. São Hebreus? Também eu! São Israelitas?
Também eu ! São da estirpe de Abraão? Também eu! São ministros de Cri-
sto? Estou para dizer uma loucura, eu sou-o mais do que eles: muito mais
nas canseiras, muito mais nas prisões, infinitamente mais nas pancadas,
muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos Judeus os quarenta
golpes menos um; três vezes me bateram com vergas, uma vez fui lapidado,
nauaguei três vezes, passei um dia e uma noite ao sabor das ondas. Viagens
inumeráveis, perigos de rios, perigos de vagabundos, perigos dos meus conci-
dadãos, perigos dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no
mar, perigos por parte dos falsos irmãos; mal-estar e canseiras, vigílias sem
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conta, fome e sede, jejuns equentes, io e nudez. Além disto tudo,a minha
obsessão quotidiana, a preocupação com todas as Igrejas”.

Da segunda carta de São Paulo apóstolo a Timóteo (2,8-9)
“Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência
de David, segundo o meu evangelho, pelo qual eu soo, até às cadeias,
como mal-feitor. Mas a palavra de deus não está algemada!”

Cel. Paulo, tu que libertado por Cristo nos deste a Palavra de Vida.
Ass. Faz com que sejamos membros vivos da Igreja e suscita novos

apóstolos na Família Paulista.

II Leitor
Da carta de São Paulo apóstolo aos Efésios (6,19-20)
“Rezai também por mim, para que, quando abro a boca, me seja dada a
palavra, para fazer conhecer com anqueza o mistério do Evangelho, pelo
qual sou embaixador algemado, e para que eu possa anunciá-lo com
aquela coragem com que devo falar”.

Dos Actos dos Apóstolos (At 20, 22-24)
“Impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que por lá me possa
acontecer. Sei apenas que o Espírito santo, de cidade em cidade, me asse-
gura que me esperam cadeias e tribulações. Não retenho, de modo algum,
a minha vida como preciosa, desde que leve a bom termo a minha carreira
e o serviço que me foi confiado pelo Senhor Jesus, de testemunhar o evan-
gelho da graça de Deus”.

Cel. Paulo tu que libertado por Cristo nos deste a Palavra de Vida.
Ass. Faz com que todos conheçam o Mestre divino Caminho Ver-

dade e Vida e passe no mundo o sopro quente da verdadeira
caridade.

Tópicos para a reflexão pessoal ou comunitária guiada
A pro-existência de Paulo livre de si mesmo para ser para os outros.

u«Trago-vos no coração... no amor de Cristo» (Fil 1,7-8)
O coração, na espiritualidade bíblica, indica o centro das decisões

e das escolhas que orientam os gestos e as acções, os pensamentos e as
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palavras do homem. Com os seus gestos, com as suas palavras, com as
suas cartas e com a sua preocupação (levada até, se fosse possível, à
«mudança de tom da própria voz», (Gal 4,20, Paulo trouxe no seu co-
ração os cristãos das comunidades por ele fundadas, como ele próprio
foi levado no coração de Cristo, que «me amou e se entregou a si pró-
prio por mim» (Gal 2,20).

A escolha de amor de Cristo por Paulo é o modelo da escolha do
amor do apóstolo pelos cristãos, aos quais revelou o seu coração de pai,
de apóstolo, de pecador salvo.

uUm coração de pai
Paulo sempre manifestou às suas comunidades o coração afectuoso

de pai, mais que a doutrina árida de mestre: «Poderíeis ter até dez mil
pedagogos em Cristo, mas certamente não muitos pais: sou eu que vos
gerei em Cristo Jesus mediante o evangelhi» (1Cor 4,15).

Ele pode portante chamar os cristãos, que traz no seu coração de
pai, com o nome de «filhos meus».

Tal como Paulo experimentou o coração paterno de Deus, que se re-
velou a ele com o nome afectuoso de «Abbà» (Rm 8,15; Gal 4,6), assim
no seu coração de pai ele pode chamar os cristãos com o nome afectuoso
de «meus filhos», porque renascidos para o Evangelho pelo parto do-
loroso da sua pregação: «Meus filhos (mas a Vulgata latina é mais afec-
tuosa: Filhos meus [«Meus filhinhos»], por quem eu sofro de novo as
dores do parto, até que Cristo seja formado em vós» (Gal 4,19).

O coração de pai com o qual Paulo amou e carregou as suas comu-
nidades é o coração no qual também todos nós hoje desejamos e espe-
ramos ser levados.

u Um coração de apóstolo
Ao anunciar o Evangelho a comunidades de diversa extracção social

religiosa e cultural, Paulo manifestou o seu coração de apóstolo que, a
exemplo de Jesus, se abriu a tudo e a todos.

O coração, no actual contexto de diferentes culturas e religiões, de
raças e nacionalidades com dificuldades de se compreenderem, é o mo-
delo do coração do apóstolo do nosso tempo, que a todos pode abraçar
e carregar: »Fiz-me servo de todos para ganhar o maior número: fiz-
me como Judeu para os Judeus; para ganhar os Judeus. Para aqueles que
estão sob a Lei – mesmo que eu não esteja sob a Lei – tornei-me como
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um que está sob a Lei, a fim de ganhar aqueles que estão sob a Lei. Para
aqueles que não têm Lei , mesmo não estando eu sem a lei de Deus,
mas, pelo contrário, estando na Lei de Cristo – fiz-me como um que
está sem Lei, a fim de ganhar aqueles que estão sem Lei. Fiz-me débil
com os débeis, para ganhar os débeis; fiz-me tudo para todos, para salvar
algum a todo o custo» (1Cor 9,19b-23).

u Um coração arrependido e salvo
Estando no meio dos seus, Paulo está consciente de estar imergido

na fragilidade e na debilidade da condição humana, a que ele, nas suas
Cartas, chama «carne»: «Eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não mora o bem... mas o pecado habita em mim» (Rm 7,18.20).

No coração, ele considera-se «o primeiro dos pecadores» (1Tm 1,15).
Mas no coração de Cristo ele experimenta a alegria de estar salvo:

«Obtive misericórdia porque Cristo Jesus quis demonstrar primeiro
em mim toda a sua magnanimidade» (1Tm 1,16).

Deste modo, ele pode levar em seu coração salvado os cristãos das suas
comunidades, tornando-se o seu modelo «para que eu fosse de exemplo
àqueles que iriam acreditar nele para ter a vida eterna» (1Tm 1,16).

Cor poenitens tenete, isto é, «tende um coração arrependido e
salvo»: esta é a recomendação do nosso Fundador a nós que ainda somos
levados no seu coração, como os cristãos das comunidades de Paulo
foram levadas no seu coração de pai, de apóstolo e de pecador salvado.

u «Lembrai-vos das minhas algemas»
Aos cristãos que leva no coração nas suas viagens missionárias e no

silêncio da sua oração, Paulo lembra que também na solidão da oração
e na constrição das algemas eles estão sempre no seu coração de pai
(«Peço-te por Onésimo, meu filho,, que gerei nas minhas algemas»,
FM 10) e de apóstolo («Lembra-te de Jesus Cristo... pelo qual sofro ao
ponto de andar com algemas», (2Tm 2,9; Col 4,3).

Algemas e Evangelho são o orgulho de Paulo e dos cristãos das suas
comunidades: «Lembrai-vos das minhas algemas» (Col 4,18).

E como Paulo não se envergonhou do Evangelho («Eu não me en-
vergonho do Evangelho», Rm 1,16), também nas comunidades nin-
guém se envergonha das algemas de Paulo («[Onesíforo] não se
envergonhou das minhas algemas», 2Tm 1,16).

uuu
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Guia A Cooperação de Paulo na obra de salvação manifesta o co-
ração apostólico do apaixonado por Cristo e pela causa do Evangelho;
de modo semelhante Alberione instiga todos os membros da sua Famí-
lia Paulista, desde os consagrados aos leigos, para uma efectiva coope-
ração que partilhada, oferecendo-se cada um com prontidão de acordo
com o próprio estado de vida e o próprio sentido de pertença.

III Leitor
Da pregação do Primeiro Mestre

“Quando se assume um compromisso não se dve pensar em mais nada
na vida. Apostolado é cooperação. Entria no vosso coração e perguntai-vos:
amo, estimo e compreendo o apostolado? Quando o Senhor chama, é pre-
ciso dar-lhe tudo o que se tem” [Pr(1933)132].

Da Meditações e instruções às FSP
“Cooperação de orações, de obras, de ajuda material. Notai bem que

sem sacrifício não se faz nada. «Sine sanguinis effusione non fit remis-
sio...» (Eb 9,22). Esta é uma das primeiras ases sobre as quais reflecti
quando as Famílias Paulinas estavam só no coração. Sem a cruz não se
faz nada” [Pr(1955)151].

De Caríssimos em São Paulo
Não se considere cooperador apenas quem oferece dinheiro; mas, em

primeiro lugar, quem oferece as suas orações e talvez parte da sua vida pela
Família Paulista (tive quem não só fez a oferta, mas vi-a aceite pelo Sen-
hor); depois, quem realiza obras por exemplo manda vocações, escreve li-
vros, zela pela propaganda, etc. Estes estão inscritos e participam mas Ss
Missas. O oferta, para ser bem feita, segundo São Paulo (II ao Coríntios),
requer três condições: a prontidão, a generosidade, a cordialidade. Ela u-
tifica três bens, isto é: em geral, bens materiais mais abundantes de Deus,
porque quem dá ao pobre a ao próprio Deus, recebe d'Ele que tudo tem;
tem mais graças espirituais na terra; possuirá as eternas riquezas no Céu.
Com quem dá bens materiais, a Família Paulina endivida-se dando bens
espirituais de valor imenso, entre eles, de modo especial, as 2400 Ss Missas
todos os anos aplicadas por eles. Educar os Cooperadores significa: fazê-los
viver, segundo o seu estado e possibilidades e por quanto é possível,a vida
paulista, as devoções paulistas, a mentalidade paulista [CISP 920-921 –
Janeiro 1953].
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Breve pausa para um exame pessoal sobre as quatro rodas paulistas
uPiedade
A graça de Deus manifesta-se para Paulo na fraqueza (2Cor 12,9). Quais são

os obstáculos espirituais que encontramos na nossa adesão ao projecto que se ma-
nifestou em nós como chamada paulista? As algemas (votos ou promessas para os
cooperadores) que carregamos como pertencentes à Família Paulista manifestam
espiritualmente e profeticamente o nosso ser ao serviço do Mestre, como portadores
da sua própria Vida? Encontro na experiência pessoal e comunitária tudo o que se
fez notar num recente documento sobre a vida consagrada no III milénio, que ela
conheça a insidia da mediocridade na vida espiritual?

u Estudo
“É preciso promover no interior da vida consagrada um renovado empenho cultural

que permita elevar o nível de preparação pessoal e prepare para um diálogo entre men-
talidade contemporânea e fe, para favorecer, também através de adequadas estruturas
académicas, uma evangelização da cultura entendida como serviço à verdade. Nessa per-
spectiva, resulta mais que nunca oportuna a presença nos meios da comunicação social.
Todo o esforço neste novo e estratégico campo apostólico deve ser encorajado, para que as
iniciativas no sector sejam melhor coordenadas e atinjam níveis superiores de qualidade
e eficácia». Achamos útil para a estudiosidade confrontarmo-nos com esta orientação
dada em 2002 aos Institutos de Vida consagrada e às sociedades de Vida apostólica?

u Apostolado
Em qual apostolado estamos mais empenhados como Família paulista?Que

sentido de colaboração estamos activando apoiando-nos nas recíprocas obras apo-
stólicas? Pode haver um denominador comum que nos permita apresentarmo-nos
como uma única força evangelizadora no contexto hodierno?

u Pobreza
Acercada Vida Consagrada, o Papa Francisco, no dia 28.1.2017 escreve: «Vive-

mos numa sociedade, em que as regras económicas substituem as morais,ditam leis e
impõem os próprios sistemas de referência em prejuízo dos valores da vida; uma so-
ciedade em que a ditadura do dinheiro e do lucro propõe uma visão da existência se-
gundo a qual, quem não rende é descartado. Nesta situação, é claro que é preciso em
primeiro lugar deixar evangelizar para depois empenhar-se na evangelização».

Don Alberione e a Providência: «Confiança em Deus! O qual moverá os corações
a dar. Em geral: o Paulista vive do seu apostolado e destina as ofertas-esmolas e doações
para obras novas, casas, maquinaria, vocações, igrejas, início de publicações passivas, etc.
As ofertas não se consomem na alimentação quotidiana, mas aplicam-se em meios de
apostolado, obras de carácter estável» [CISP 921-922 – janeiro 1953].
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LADAINHAS EM HONRA DE SãO PAULO

Caridade de Deus Pai, salva-nos
Graça do Senhor nosso Jesus Cristo, vivifica-nos
Comunicação do Espírito Santo, santifica-nos

Beatíssimo São Paulo, roga por nós
Tu, que alcançaste a misericórdia de Deus, roga por nós
Tu, em quem se revelou o Filho de Deus, roga por nós
Tu, que foste vaso de eleição por Cristo, roga por nós
Tu, que foste colocado qual pregador
e apóstolo e doutor dos povos na verdade, roga por nós
Tu, cujo apostolado foi confirmado por prodígios e portentos, roga por nós
Tu, que foste fidelíssimo ministro da Igreja, roga por nós
Tu, que deste aos povos o Evangelho de Cristo e a tua vida, roga por nós
Tu, que trazias os cristãos no teu coração e nas tuas algemas, roga por nós
Tu, que foste crucificado com Cristo, roga por nós
Tu, em quem vivia e operava Cristo, roga por nós
Tu, que não pode ser separado da caridade de Cristo, roga por nós
Tu, que sofreste prisão e dificuldades, roga por nós
Tu, que sofreste feridas e perigos, roga por nós
Tu que ainda vivente, foste raptado até ao Paraíso, roga por nós
Tu, que glorificaste o teu ministério, roga por nós
Tu que, consumada a tua missão, esperaste a coroa, roga por nós

Cordeiro de deus, que converte Paulo perseguidor, Tem misericórdia de nós
Cordeiro de deus, que coroaste Paulo Apóstolo, ouve-nos
Cordeiro de Deus, que glorificaste Paulo Mártir, Tem piedade de nós

Cel. Tu és instrumento eleito, ó São Paulo apóstolo.
Ass. Pregador da verdade no mundo inteiro.

Cel. Ó Deus, que com a pregação do apóstolo Paulo, ensinaste todos os
povos; concede-nos, vo-lo pedimos, que celebrando a sua memória, possa-
mos experimentar junto de ti a sua protecção. Por Cristo nosso Senhor.
Amen.
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