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INTRODUÇÃO 

 

A União do Apostolado Católico (UAC) se define como dom do Espírito Santo, 

comunhão dos fiéis, e segundo o carisma de São Vicente Pallotti, promove a 

corresponsabilidade de todos os batizados com o objetivo de reavivar a fé e reacender a caridade 

na Igreja e no mundo. Desse modo, ela quer levar o mundo inteiro à unidade em Cristo. No dia 

28 de outubro de 2008, o Pontifício Conselho para os Leigos conferiu à União do Apostolado 

Católico o reconhecimento canônico, como Associação Pública Internacional de Fiéis, e a 

aprovação do seu Estatuto Geral. Esta ação representa a pedra fundamental na vida da Família 

Palotina chamada a reacender e a difundir a caridade de Cristo em cada pessoa. Para que isso 

seja possível, cada membro da União deve se esforçar para o crescimento da sua fé, por meio 

da oração, da meditação e da escuta da Palavra de Deus. Padres, irmãos, irmãs e leigos devem 

também buscar ampliar os seus conhecimentos no que tange à vida e à obra de São Vicente 

Pallotti, Fundador da União do Apostolado Católico, afinal, todos são chamados para beber da 

mesma fonte, e assim responder com generosidade ao apelo de Cristo que diz: “Ide pelo mundo 

inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). 

Para os membros da União, o ano de 2018, será um ano de muitas bênçãos, porque se 

celebrará os duzentos anos da ordenação sacerdotal de Vicente Pallotti. A Igreja no Brasil o 

dedica, também, aos fiéis leigos, com o tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em 

saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14). O objetivo 

geral desta dedicação é: “Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos 

cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e 

missão; e testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”.  

Sendo assim, o Conselho Nacional de Coordenação do Brasil (CNCB) preparou, aos 

membros da União e aos simpatizantes da espiritualidade palotina, um estudo que pode ser 

mensal, para colaborar na realização dos encontros de formação dos Conselhos Locais. No 

Módulo I, são apresentados seis temas específicos do carisma palotino e, no Módulo II, 

publicado à parte, há orações, adoração ao Santíssimo, novena de Pallotti, oração no cenáculo, 

tríduos em honra à Rainha dos Apóstolos e a Pallotti. E ainda, há alguns métodos de oração, 

como a Lectio Divina e o método inaciano de meditação. Tudo isso, com o intuito de ajudar os 

membros a terem, não só maior conhecimento da sua missão, mas também para auxiliá-los no 

seu contato com Deus, por meio da oração. A publicação deste material, em dois Módulos, é 

para facilitar o manuseio das meditações e das orações. Porque, o desejo da Coordenação 
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Nacional da União é de que os Conselhos Locais sejam, cada vez mais, uma chama viva no 

interno das comunidades paroquiais, conferindo, assim, certo dinamismo nas suas diversas 

atividades. Os encontros deverão ocorrer em clima celebrativo, de fraternidade, no desejo 

sincero de ouvir a Palavra de Deus e de recolhimento para a oração. Só assim, a Igreja cumprirá 

a sua missão como apóstolos de Jesus Cristo. Segundo Vicente Pallotti: “Se não rezarmos, ou 

se não rezarmos bem, construiremos uma barragem diante da bondade de Deus que nos quer 

inundar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º TEMA: FAZER DA COMUNIDADE UM CENÁCULO 

 

1.1 FORMAÇÃO 1: CENÁCULO: UM LOCAL DE CONVIVÊNCIA 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Preparação do ambiente – Opcional – (Módulo II – item 1 – p. 9) 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e motivar os 

presentes com as seguintes questões: 

 

Perguntar:  

Alguém aqui sabe o que é cenáculo?  

Já participou de algum? 

Após as respostas, proceder a leitura oral do texto. A leitura poderá ser dividida entre os 

presentes ou proferida pelo dirigente. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

O que é o Cenáculo 

Para que possamos viver o espírito do Cenáculo, proposto por nosso santo fundador 

Vicente Pallotti, é preciso entender o que isso significou, no passado, para os apóstolos e para 

a Igreja primitiva, e como podemos experimentá-lo no presente. Primeiramente, a palavra 

Cenáculo significa: sala da ceia, ou da refeição. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e 

preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: “Onde queres que a preparemos? Ele 

respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água; 

segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O Mestre pergunta-te: Onde 

está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar 

superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo 

como Jesus lhes dissera; e prepararam a Páscoa” (Lc 22, 8-13). 

A ceia preparada pelos enviados de Cristo foi tão marcante que nunca mais saiu da 

memória dos participantes, mesmo que muitas coisas, de imediato, não tivessem sido 

compreendidas. O jantar poderia ter sido igual a tantos outros que aconteciam por ocasião da 

Páscoa, mas aquele foi muito especial. Jesus tinha percebido que a sua hora tinha chegado e por 

isso, com muita tranquilidade, pediu que aquela Páscoa fosse bem preparada, para que ficasse 

gravada na mente de todos, ao longo dos séculos.  

Jesus escolheu um lugar espaçoso e acolhedor, longe dos olhares curiosos, para que 

pudesse se alegrar com seus amigos, antes de partir definitivamente deste mundo. Junto aos 
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seus discípulos deu suas últimas instruções. Ele não só jantou com eles, mas fez algo que até 

então ninguém havia feito antes. Ele tomou o pão e abençoou e disse palavras misteriosas que, 

à primeira vista, não foram compreensivas: “Isso é o meu corpo dado por vós”. Tomou o cálice 

com vinho, repetiu a benção e disse: “Isso é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em 

minha memória” (Mt 26,26-28). Na verdade, o que ficou naquele momento, na mente dos 

discípulos, foi apenas uma indagação. O que é, realmente, isso? O gesto de Jesus só foi 

compreendido, integralmente, após sua ressurreição. O grande desejo de Pallotti era de também 

viver no Cenáculo: 

Em qualquer lugar em que me encontrar, pretendendo me imaginar e procurar renovar 

esse sentimento, com frequência, para que eu e todas as criaturas estejamos no 

Cenáculo de Jerusalém, onde os Apóstolos receberam o Espírito Santo, juntamente 

com Maria Santíssima, assim também poderei estar junto com a minha mais que 

enamoradíssima Mãe, Maria, e com o mais que diletíssimo esposo, Jesus, os quais 

tenho como mais que particularíssimos advogados e sei que farão descer sobre mim e 

sobre todos as abundantes graças do Espírito Santo, e como desejo que essa tal graça 

aumente em mim e em todas as criaturas, infinitamente, em todos os momentos e, 

assim, pretendo estar com todas as criaturas do universo, neste ambiente1. 

 

Cenáculo: lugar da espera paciente e da realização da promessa 

O Cenáculo, além de ter sido um lugar de confraternização, foi também um local em 

que a Igreja teve o seu início pela ação do Espírito Santo. Até aquele momento, os apóstolos 

não estavam plenamente convencidos da missão que receberam de Cristo. A morte de Jesus 

provocou neles certa animosidade e desesperança. O desânimo era generalizado. Pedro e seus 

companheiros tentaram voltar à normalidade da vida, como acontece com as famílias diante da 

perda de um ente querido. Apesar da dor, a vida tinha de continuar.  

O evangelho relata que os apóstolos estavam fortemente propensos a retomar as 

atividades de outrora. Certo dia, Pedro disse: “Eu vou pescar e alguns dos discípulos disseram, 

nós também vamos contigo”. Naquele dia, o lago de Tiberíades não estava para peixe. Eles nada 

pegaram naquela noite. Eis que ao amanhecer, na margem do lago, apareceu um homem 

misterioso que mandou jogar a rede do lado direito do barco e qual não foi a surpresa dos 

pescadores, quando pegaram uma grande quantidade de peixes. Imediatamente após o milagre 

da pesca, João, que tinha vivo em sua mente os últimos acontecimentos ao lado do Mestre, 

intuiu: “É o Senhor”! Ao ouvir isso, Pedro vestiu a túnica e se jogou na água e foi em direção 

à margem. Ao chegar à beira do lago, Jesus, mais uma vez os surpreendeu com pão e peixe 

assados e pediu que eles trouxessem o fruto do seu trabalho para colocar à disposição de todos. 

Ninguém ousava perguntar quem ele era (Jo 21,1-12).  

 
1 San Vincenzo PALLOTTI, Opere complete, I lumi, X, MOCCIA, F., ed., Roma, 1977. As citações serão 

apresentadas como segue: OOCC X, 86. 
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O versículo 14 diz que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus 

discípulos, depois da ressurreição. Mesmo diante das evidências, ainda não tinham superado o 

trauma da separação. Tudo o que viam parecia ser um pesadelo difícil de ser compreendido. 

Mas Jesus não desistiu, continuou sua missão agora para convencer seus operários a assumirem 

com generosidade a messe do reino. Parecia que nada nesse mundo fosse capaz de mudar a 

mente e o coração dos discípulos. O ceticismo era generalizado. Jesus se manifestou inúmeras 

vezes para que a comunidade se convencesse de que participam de um novo céu e de uma nova 

terra (2Pd 3,13).  

O primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos afirma que após a paixão, Jesus mostrou-

se vivo, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando do 

Reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de 

Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai da qual me ouviste falar, quando eu 

disse: João batizou com água; vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito 

Santo (At 1,3-5). Na ascensão, Jesus conversou com eles e lhes deu as últimas orientações, mas 

não respondeu às indagações deles acerca do fim do mundo. Deixou-lhes, apenas, a certeza de 

que será enviado o Espírito Santo para que os discípulos pudessem dar testemunho dele em 

Jerusalém e até os confins da terra (At 1,6-8).  

Mesmo diante de tão grande acontecimento, os apóstolos continuavam com a mente 

obtusa e com os olhos ofuscados, tanto que apareceram dois anjos no céu que pediram para não 

ficarem somente contemplando o céu, mas que olhassem para a própria realidade com a plena 

convicção de que aquele que subiu ao céu virá do mesmo modo como viram partir para o céu 

(At 1,10-11). Ainda com muitas dúvidas, retornaram para Jerusalém e ficaram na mesma sala 

que tinham costume de ficar, e ali se colocaram em oração, na companhia de Maria, de algumas 

mulheres e com alguns parentes de Jesus, para aguardar a promessa do ressuscitado (At 1,14). 

Finalmente chegou o dia de Pentecostes e o Espírito Santo se manifestou sobre eles, enquanto 

estavam reunidos em oração. Lucas referindo-se à primeira criação em que Deus sopra e dá o 

hálito da vida, lembra que na segunda criação, ou seja, a obra da redenção, Deus soprou sobre 

eles o vento do Espírito para criar os novos homens. Como o Espírito fora destinado somente 

aos discípulos, então foi sentido apenas na casa em que estavam reunidos (At 2,1-11). 

O cenáculo pode ser visto também como o lugar do testemunho de quem viveu com 

Jesus. Ali a Igreja nasceu pela força do Espírito que os enviou em missão. Ali adquiriram uma 

fé mais lúcida e madura, fortemente marcada pelos ensinamentos do Filho de Deus. O clima 

era de oração e de busca de conhecimento da verdade revelada, pois neles, ainda, pairavam 
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muitas dúvidas. Pedro não tinha nenhuma familiaridade com o cargo e procurava entender o 

que significava aquela expressão: “Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21,17). 

 

REFLEXÃO: 

1. Qual parte do texto mais chamou a sua atenção? Por quê? 

2. Em quais momentos vocês percebe a manifestação do Espírito Santo em sua comunidade? 

3. O trecho sublinhado afirma que foi num Cenáculo que houve o amadurecimento da fé. Você 

acredita que sua fé tem amadurecido a partir destes nossos encontros? Como isso tem 

acontecido? 

4. Aqui o Dirigente pode deixar um momento para que os participantes façam a partilha de suas 

experiências relacionadas com o texto lido. 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido, e a oração “Maria no Cenáculo” – Módulo 

II (item 5.3 – p. 26) 

Dinâmica: “AMIGO SECRETO DE ORAÇÃO”. 

 

O Dirigente pode colocar o nome de todos os participantes em pequenos pedaços de papel, 

dobrá-los e colocá-los num recipiente para que cada um retire e se proponha a rezar por 

aquele amigo e seus familiares diariamente, até o próximo encontro.  

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1.2 FORMAÇÃO 2: CENÁCULO: ENCONTRO QUE GERA MISSÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e a oração ao Divino Espírito Santo, e motivar os 

presentes para revelar os “Amigos secretos de oração”.  Caso alguém queira, poderá 

contar o que ou como rezou e descrever a experiência deste tipo de oração. 

 

Após os comentários, proceder a leitura oral do texto. A leitura poderá ser dividida entre 

os presentes ou proferida pelo dirigente. 

 

Trazer digitadas algumas frases de Pallotti (Módulo II – item 4 – p. 19) recortadas 

separadamente, e entregar no final da novena para a leitura diária até o próximo 

encontro. 

  

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Cenáculo: encontro de irmãos em torno da mesma missão 

A lição deixada pelo Cenáculo é que todos recebem o mesmo Espírito e cada um, 

conforme as suas habilidades, desenvolverá a sua missão. O trabalho missionário não se encerra 

quando as pessoas abraçam a fé. A fé é o ponto inicial de uma caminhada em comunidade. 

Motivados por um mesmo compromisso, o de anunciar Cristo ressuscitado, a Igreja cumpre a 

sua missão. É justamente aí que aparece Vicente Pallotti com uma nova proposta 

evangelizadora. Que cada um se sinta, pela força do batismo, um membro vivo e ativo no 

anúncio do evangelho. Não importa o trabalho que vai realizar, mas que tudo seja feito para a 

maior glória de Deus. Pallotti se entusiasmou com a experiência do Cenáculo, porque percebeu 

que ainda hoje o Espírito continua a se manifestar nas comunidades enquanto permanece unida 

em torno de um objetivo comum.  

A União do Apostolado Católico nada mais é que a continuação do espírito que norteou 

o Cenáculo. Lá, havia não somente os apóstolos, mas muitos seguidores de Jesus. Lá, eles se 

transformaram em uma verdadeira família. Naquela família de irmãos, cada um devia colocar 

os seus dons a serviço de todos. Tudo era colocado em comum, não somente bens materiais, 

mas principalmente os bens espirituais, a generosidade, a humildade e a mansidão. A 

comunidade de irmãos é uma comunidade que acolhe a todos os batizados e os estimula para 

que possam também sentir a alegria de poder agir em nome de Cristo.  

A Igreja de irmãos não é elitista. Ela convoca a todos para que saiam do seu torpor 

espiritual e abracem a causa do reino, com muito ardor e entusiasmo. O ambiente do Cenáculo 

proporcionou aos participantes a unidade e o encorajamento mútuo. Lá não era somente um 
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lugar de oração, mas um lugar onde se partilhavam as experiências. Todos ouviam e meditavam 

a Palavra para descobrir os apelos de Deus feitos à humanidade. Lá eles puderam interpretar as 

Escrituras. No Cenáculo, criou-se uma nova espiritualidade, a espiritualidade do amor, amor 

que transbordou em Pentecostes e que os encorajou para assumirem a missão até as últimas 

consequências. Inicialmente, eles estavam desligados do compromisso assumido na Ceia. 

Aquele jantar maravilhoso foi visto apenas como uma despedida do Mestre e que, agora, só 

ficou na lembrança e, daqui para frente, restou somente a dura batalha da vida a ser reerguida, 

novamente, e encontrar uma nova razão para viver.   

A morte de Cristo, na cruz, foi um verdadeiro desastre. Era difícil acreditar que aquele 

que dizia ser o Filho de Deus, aquele que fez prodígios grandiosos diante de muitos olhos 

curiosos, agora foi incapaz de deter os seus algozes. Os discípulos de Emaús expressaram muito 

bem qual era o ânimo do grupo dos eleitos de Deus. Tinham apenas lamúrias e decepções: 

“aquele que disse que salvaria Israel, agora já é o terceiro dia que está no sepulcro”. Caminhar 

sem esperar nada em Cristo é caminhar na angústia e na desolação; mas, mesmo diante das 

dúvidas e incertezas, deixar que alguém os instrua pode ser sinal de uma nova esperança e de 

um novo rumo. Foi o que aconteceu com aqueles temerosos homens de Emaús, que aceitaram 

a intervenção daquele viajante que falava das Escrituras. As suas palavras pareciam lanças 

afiadas que penetravam no âmago da alma, provocando até calafrios. Eles sentiam que se 

dissolviam as dúvidas de suas mentes e o torpor que os desanimava. Como foi bom ouvir aquele 

companheiro de estrada. Como ele estava bem informado, ainda que demonstrasse desconhecer 

o trágico episódio ocorrido em Jerusalém.  

O caminho nunca foi tão curto até Emaús, porque as suas mentes viajavam pela história 

da salvação e quando menos esperavam já tinham chegado ao destino e se fazia noite. Solidários 

com o simpático forasteiro, convidaram-no para permanecer com eles na casa, sem ao menos 

ter olhado no seu rosto para descobrir quem ele era. Sua voz parecia conhecida e ele parecia 

falar com muita desenvoltura e firmeza, mas a dor e o sofrimento eram tantos que não tiveram 

a força para olhar mais profundamente ao redor e ver coisas novas pelo caminho. Aliás, naquele 

caminho não tinha nada de novo, sempre a mesma areia, as mesmas montanhas, algumas 

tamareiras esparsas, a mesma aridez. Só pôde ser reconhecido definitivamente quando, junto à 

mesa, partiu o pão e o distribuiu (Lc 24,27-31).  

 

Cenáculo: um novo modo de ser Igreja 

“O Papa Francisco diz que a Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há 

lugar para todos com a sua vida fatigosa” (Evangelii Gaudium, n. 47). “O Papa Paulo VI falava 
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de uma Igreja samaritana, porém, vejo com clareza que aquilo de que a Igreja mais precisa hoje 

é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis, ter mais proximidade. Vejo 

a Igreja como um hospital de campanha, depois de uma batalha. É inútil perguntar para um 

ferido grave se tem níveis altos de colesterol ou de açúcar no sangue. Primeiro curar as suas 

feridas, depois podemos falar de todo o resto. Curar as feridas, curar as feridas... É necessário 

começar debaixo”. Igreja misericordiosa e samaritana são duas atitudes que não podem ser 

separadas2. 

A visão da Igreja, hoje, em relação à vida pastoral, não é diferente do modo como 

Vicente Pallotti compreendia, num tempo em que o leigo era apenas espectador e não 

protagonista da sua fé. Foi com um olhar de misericórdia3 com aqueles que sofrem, no corpo e 

no espírito, que nasceu o carisma palotino, que o Papa Francisco chama de: “As periferias 

existenciais”. O momento histórico, no qual ele estava inserido, era de uma sociedade com 

conflitos político-sociais, de muita pobreza, de ignorância religiosa e de incertezas. Motivado 

pela fé, pelo amor sem medida para com o próximo, ele intuiu, de maneira criativa, uma nova 

maneira de conduzir as pessoas até o Salvador, com uma fé reavivada e uma caridade ardente. 

“Pois, quem diz que ama a Deus e não ama o semelhante é um mentiroso” (1Jo 4,20).  

A obra de Pallotti é fruto de seu estreito relacionamento com Deus, por meio da Palavra 

e da eucaristia, tanto que as suas maiores inspirações sempre aconteceram no momento de 

profundo contato com o Cristo Eucarístico, após a comunhão. Deus sempre age de maneira 

surpreendente na vida de quem Ele ama. O Novo Testamento apresenta alguns fatos. Quando 

Pedro estava na prisão, a comunidade estava unida ao seu pastor pela oração e Deus o libertou 

de maneira milagrosa, por meio de um anjo que lhe abriu as portas e soltou-lhe as algemas (At 

12,5). Outro fato ocorreu com Paulo a caminho de Damasco, que foi surpreendido por uma voz 

misteriosa e o transformou em um defensor da fé em Cristo (At 9,3-6). Assim, em todos os 

tempos, Deus continua enviando seus anjos e inspirando pessoas, para que possam agir em seu 

nome, levando a salvação a todos os seus filhos dispersos pelo mundo.  

Pallottti, certamente, foi um homem agraciado por Deus e chamado a uma grande 

missão na Igreja, de conduzir todos a Cristo, em uma profunda entrega, pois seu desejo era: 

“Que a vida de Cristo seja a minha vida...”. Ele se sentia em perfeito relacionamento espiritual 

com o Verdadeiro Mestre, o inspirador de todas as obras. Ele era profundamente mariano e 

evangélico. A sua ação diária, nada mais era, que o evangelho colocado em prática. Para muitos, 

aquele simples padre de Roma conseguiu realizar coisas extraordinárias, mas o evangelho 

 
2 Ângelo LONDERO, Por uma formação cristã e Palotina, Biblos: Santa Maria, 2017, p. 210. 
3 Stanislaw STAWICKI, A cooperação, paixão de uma vida, Biblos: Santa Maria, 2007, p. 158. 
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revela que “somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer” (Lc 17,10). Talvez, o que 

falta na maioria dos cristãos é ser mais cristão, ou seja, prestar mais atenção na palavra de Deus, 

para também colocá-la em prática. Jesus adverte: “Não é somente aquele que diz Senhor, 

Senhor, que entrará no reino, mas o que faz a vontade do Pai que está no Céu” (Mt 7,21). 

Pallotti, realmente, procurou fazer a vontade do Pai até as suas últimas consequências. Era 

admirado por todos, porque as suas obras eram visíveis, palpáveis, atingia a pessoa humana na 

sua essência. Por isso, a UAC deve tê-lo como modelo, para que os trabalhos apostólicos 

atinjam o seu objetivo, que é fazer com que todos sejam salvos, por meio de Cristo.   

O que se pode propor, hoje, para as realidades das comunidades e das Igrejas locais 

(dioceses), é a busca de soluções concretas, para responder aos anseios e às necessidades das 

pessoas. Seria interessante que, cada Província, Região ou Delegatura, tivessem pessoas 

devidamente preparadas no carisma palotino, para ajudar na formação espiritual e apostólica, 

com espírito de abertura a Deus e ao próximo, de maneira que todos pudessem falar uma mesma 

linguagem e que caminhassem em uma mesma direção. São inúmeros os trabalhos realizados 

pelos filhos espirituais de Pallotti, mas parece que caminham de maneira muito particularizada, 

sem que haja o envolvimento de todos, quando não, aparecem mais críticas destrutivas que 

construtivas, quando não o ciúme e o desejo de poder emperram as atividades da comunidade. 

Se cada um se empenhasse para encontrar uma solução mais adequada e condizente com a 

realidade, tudo isso seria transformado em um exército que antevê a vitória, antes mesmo de 

terminar a batalha, porque todos se sentem envolvidos e corresponsáveis por aquilo que é 

comum e não por aquilo que é desejo de uma só pessoa. O trabalho jamais deveria ser visto 

como uma iniciativa própria, mas uma atividade comunitária, cooperativa4 e que respondesse 

as expectativas do próprio carisma, e que o sucesso de um fosse a vitória de todos, como no 

início da comunidade cristã: viviam como se nada possuíssem e todos se sentiam responsáveis 

pelas necessidades dos irmãos (cf. At 4,32-35).  Por isso Pallotti dizia que um grupo quando 

está desorganizado, a obra, além de ineficaz, não atingirá os seus objetivos, por isso criou a 

União do Apostolado Católico UAC, para que pudesse ser como uma trombeta evangélica5, 

para anunciar a todos a salvação. O próprio nome já faz menção ao trabalho a ser realizado, em 

 
4 Vicente Pallotti, autor e intérprete de uma nova concepção de Igreja, preocupou-se toda a vida com a cooperação, 

pois, para ele, o cristianismo não é primeiramente uma ideia, mas uma experiência interior que conquista os cristão 

e que se enraíza na vida e chama ao apostolado... Ele descobre também que, nada de grande surge e se desenvolve 

sem a cooperação do homem com Deus e dos homens entre si: “A razão e a experiência demostram que, em geral, 

o bem praticado individualmente é minguado, incerto e de pouco duração. É que os esforços individuais, por 

generosos que sejam, não podem dar em nada de grande, também no plano moral e religioso, senão na medida em 

que reunidos e ordenados para um objetivo comum”. OOCC IV, 122 [Bruno BAYER e Joseph ZWEIFEL (org.), 

Documentos da Fundação, p. 56]. STAWICKI, A cooperação, paixão de uma vida, p. 267. 
5 OOCC I, 4-5. 



 13 

união, todos juntos, com o mesmo objetivo e caminhando em uma mesma direção, que é de 

levar a vida e a salvação a todos. 

 

REFLEXÃO: 

1.Qual a proposta evangelizadora de Pallotti? 

2.Você se sente motivado e entusiasmado para anunciar e viver o evangelho? 

3.O que os nossos Cenáculos nos têm proporcionado? 

4. O que se pode propor, hoje, para a nossa Igreja local? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Refletir sobre as respostas da questão 4. Verificar as proposições feitas e se são possíveis 

de serem executadas. 

 

Sugestão de gestos concretos: 

- Visitar os doentes e dispor-se a ouvi-los. 

- Adoração ao Santíssimo. 

- Visitar famílias que perderam seus entes queridos e lhes oferecer conforto. 

- Falar menos, agir mais. 

 

Entregar as frases de Pallotti para a leitura diária até o próximo encontro. 

 

Anotar as sugestões dadas para utilizá-las no próximo encontro. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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1.3 FORMAÇÃO 3: CENÁCULO: PRODUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CRISTÃ 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Trazer digitadas as ações concretas citadas no encontro anterior. Dobrá-las e no final da 

reunião, cada um retira de dentro de uma caixa a ação que deverá realizar até o próximo 

encontro. 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo, e questionar se 

alguém conseguiu realizar alguma ação proposta na reunião passada. Se sim, pedir que 

descreva como foi a experiência. 

 

Após as respostas, proceder a leitura oral do texto. A leitura poderá ser dividida entre os 

presentes ou proferida pelo dirigente. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer anotações 

e grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria ou do 

dirigente). 

 

 

O mandamento do amor 

O evangelho de João narra longamente um discurso feito por Jesus antes de ser preso. 

Ele deixa como legado o mandamento do amor fraterno. Ele não só discursa, como também age 

lavando os pés dos discípulos. O mandamento do amor deixado por Cristo, à primeira vista, não 

era novidade na Bíblia, porque em Levítico já aparecia essa expressão: “Não te vingarás; não 

guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou 

o Senhor” (Lv 19,18). Mas onde está a novidade trazida por Cristo? Nova é somente a segunda 

parte: “Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-

vos uns aos outros” (Jo 13,34). Ele nos mostra dando o exemplo que não se ama uma pessoa 

somente porque ela merece, mas porque ela precisa do nosso amor para ser feliz. Ele amou os 

pobres, os doentes, os marginalizados, os malvados, os corruptos, os seus próprios algozes, 

porque só os amando poderiam conseguir superar a própria condição de miséria e de pecado. 

A novidade maior deste mandamento é outra. Antes de Jesus, ninguém tentou construir 

uma sociedade baseada no amor, como a dele. A comunidade cristã se apresenta como 

alternativa, como proposta nova para todas as sociedades deste mundo, que se baseiam na 

competição, no merecimento, no domínio e no poder. Jesus conclui o seu testamento, 

afirmando: “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros” 

(v. 35). 
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O amor tem que ser testemunhado 

Jesus, no evangelho de Mateus, envia os discípulos para todos os cantos da terra (Mt 

28,17-20). Porém, após dois mil anos de evangelização, ainda não foi possível atingir todas as 

pessoas. O eco do envio do Mestre deve continuar estimulando os cristãos para que a mensagem 

de Jesus atinja os confins da terra. Mas, por que ainda Cristo não é conhecido em muitos 

ambientes? Justamente porque a messe é grande e poucos são os operários. Jesus sabia dessa 

dificuldade, por isso pediu para que os cristãos rezassem pedindo mais trabalhadores para o 

reino (cf. Lc 10,1-2).  

Diante desse seu recado, os cristãos devem tomar consciência de que o reino não se 

faz sozinho, mas com a ajuda de todos. Somente quem fez a experiência de estar com o Senhor 

poderá cativar outros para este serviço. Talvez, o que falta entre os cristãos seja mais 

entusiasmo, alegria e esperança. O mundo está sedento de tudo isso, mas são poucos os que dão 

verdadeiro testemunho que seja capaz de atrair muitos para Cristo.  Olhando friamente para os 

primeiros cristãos, o projeto de Jesus tinha tudo para dar errado. Basta lembrar os 

questionamentos desencontrados dos discípulos, após o pronunciamento dele na Ceia. Pareciam 

alunos relapsos que o professor diz uma coisa e o aluno entende outra. Não tinham clareza da 

proposta feita por Jesus. Somente o bom Mestre teve a devida paciência para explicar tudo 

novamente, um por um (cf. Mt 26,20-25).  

Vejamos algumas cenas que seriam capazes de provocar desânimo a qualquer um que 

não tivesse convicção da sua missão. No lava-pés, o diabo já tinha seduzido Judas para entregar 

Jesus (Jo 13,2). Mesmo na iminência de sua condenação, ele não hesitou em orientar bem os 

que deveriam dar continuidade à obra da salvação. Ao aproximar-se daquele que seria o chefe 

do grupo, sente sua recusa: “Jamais me lavarás os pés!... Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te 

lavar, não terás parte comigo” (v. 8). Após lavar os pés dos discípulos, Jesus colocou 

novamente o manto e voltando ao seu lugar e disse: “Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de 

Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei 

os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como 

eu vos fiz, assim façais também vós” (v. 12-15). “Já que sabeis disso, sereis felizes se puserdes 

em prática” (v. 17). Em seguida anuncia a traição de Judas e nenhum dos presentes entendeu 

porque ele falou aquilo (v. 28). Assim que Judas saiu da sala, Jesus anuncia o novo mandamento 

que deverá conduzir a comunidade. “Nisso conhecerão que sereis meus discípulos” (v. 34-35).  

Jesus insiste em afirmar que vai para o Pai para preparar um lugar para eles e depois voltará 

para buscá-los. Disse que para onde ia eles já conheciam o caminho. Tomé retruca dizendo que 

eles não têm noção do que está dizendo. Mais uma vez afirma que é ele próprio o caminho, a 
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verdade e a vida. “Ninguém vai ao Pai senão por mim” (Jo 14,1-7). Filipe também resolveu 

dar sua opinião: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta”. Respondeu Jesus: “Quem me viu, 

viu o Pai. Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai em mim”? (v. 8-11).  

Após se sentir incompreendido, mais uma vez Jesus afirma: “Se me amais, observareis 

os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Defensor, que ficará para 

sempre convosco: o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o 

vê e não o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos 

deixareis órfãos: eu voltarei a vós”. Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: “Senhor, como se 

explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, 

guardará a minha palavra; meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 

Quem não me ama, não guarda as minhas palavras” (v. 15-24).  

 

O amor é colocado à prova 

Olhando para Cristo que se doou totalmente a nós, assim também nós devemos nos 

doar uns aos outros com gestos de caridade fraterna. A caridade é a mais alta forma do amor. 

Fazer de cada dom, mesmo pequeno, um gesto de amor é dar-lhe uma dimensão cristã. A 

comunhão na caridade é o necessário desdobramento da comunhão eucarística. “Deus ama 

quem dá com alegria” (2Cor 9,7). Cristo apresenta no evangelho de Mateus que o amor cristão 

não se resume apenas em renunciar a fazer justiça, mas amar até mesmo aquele que nos 

persegue e nos calunia (Mt 5,43-48). Ele foi o primeiro a testemunhar isso, sofrendo todo tipo 

de afronta e incompreensão.  

São João, na sua primeira carta, afirma: “Se alguém disser: Amo a Deus, mas odeia o 

seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar 

a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a 

seu irmão (1Jo 4,20-21).  

Jesus, em sua vida pública, demonstrou, por meio de palavras e gestos, que ama 

profundamente a pessoa humana, principalmente os que mais sofrem. Por isso, ele tinha pressa 

para anunciar o reino. Aliás, esse seu modo de ser foi transmitido também aos seus discípulos; 

basta lembrar as recomendações feitas aos setenta e dois que fizeram a sua primeira incursão 

missionária. A ordem era de anunciar que o reino de Deus estava próximo e de curar os 

enfermos e que não perdessem tempo na viagem. Lucas apresenta duas vezes essa mesma 

recomendação aos discípulos (Lc 10,8b.11b).   

Marcos, por sua vez, narra a presença de uma grande multidão que buscava em Jesus 

a cura de seus males (Mc 3,7-8). Por causa disso, Jesus ordenou aos discípulos que 
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encontrassem outra barca, para que a multidão não o comprimisse (v. 9). “Curou a muitos, de 

modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar” (v. 10).  

 

O despertar de uma nova aurora 

O Cenáculo dá mostras de que quem estava ali tinha uma missão a cumprir e 

aguardavam ansiosos por um conhecimento mais profundo das realidades divinas. Sabiam do 

compromisso, mas não sabiam ao certo como concretizá-la, nem tinha forças para fazê-la.  

Com São Vicente Pallotti não foi diferente. Ele sempre viu a figura do Cenáculo como lugar de 

encontro com Deus à espera de uma missão. A cena do Cenáculo foi tão marcante na vida dele 

que pediu para que fosse pintado um quadro de Maria, juntamente com os apóstolos e algumas 

mulheres, pois, para ele, Maria era a Rainha dos Apóstolos. Nesse quadro, Pallotti teve a 

intenção de mostrar a reação das pessoas no dia da vinda do Espírito Santo. Pedro, o primeiro 

dentre os apóstolos, aquele que recebeu as chaves do reino e a ordem de ligar e desligar, em 

nome do Senhor, depõe suas chaves no chão, em sinal de obediência e humildade ante as 

maravilhas de Deus realizadas em sua vida. Ele sabia que toda autoridade vem de Deus e para 

falar em seu nome é preciso primeiro ouvir sua mensagem e dele receber a missão. Como já foi 

visto anteriormente; ele escolheu quem ele quis (Mc 3,13). Portanto, só pode ensinar quem 

passou pela escola de Jesus, quem aprendeu a escutar. Pedro foi formado na escola de Jesus. 

Ele presenciou a ação de Deus em Jesus, o anúncio da Palavra, os milagres, a transfiguração. 

Diante de tais acontecimentos, a mente de Pedro ficava aturdida, bloqueada, porque via os 

prodígios, porém não tinha a razão suficiente para entendê-los. Às vezes não sabia o que dizia, 

devido ao entorpecimento de sua mente ante as maravilhas realizadas (Lc 9,28-33). 

 

REFLEXÃO:  

1. Como tenho demonstrado amor para a minha comunidade? 

2. Como tenho demonstrado amor dentro da minha família? 

3. No seu dia a dia, como que o seu amor é colocado à prova? 

4. Observar os trechos sublinhados e pedir para alguns “voluntários” dizerem o que entenderam 

deles. 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Passar a caixinha contendo as propostas das ações sugeridas na reunião passada para que, 

cada um, ao retirar a sua, possa realizá-la até o próximo encontro. 
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ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º TEMA: AS MANIFESTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO 

 

2.1 FORMAÇÃO 4: MARIA: EXEMPLO DE VIDA E MISSÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e a Oração à 

Maria Rainha dos Apóstolos (I) (Módulo II – item 5.4 – p. 28).  

 

Conversar com o grupo para ver se conseguiram realizar a ação retirada da caixinha, na 

reunião passada. Cada um pode ficar à vontade para partilhar a sua experiência. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer anotações 

e grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria ou do 

dirigente). 

 

 

Maria era guiada pelo Espírito 

Vicente Pallotti viu, em Maria, o exemplo perfeito de colaboração com Deus ao aceitar 

e viver a sua vocação. Nos vários acontecimentos de sua vida, havia uma influência particular 

do Espírito Santo, que a escolheu como sua Esposa. Ela, cheia de graça e guiada pela luz divina, 

andou em sua peregrinação de fé ao Cenáculo, para pedir, aos discípulos de seu Filho, o dom 

do Paráclito para a Igreja de todos os tempos.   

O anúncio do Anjo Gabriel de que Maria seria a Mãe do Salvador foi a primeira 

manifestação do Espírito Santo, que a introduziu na caminhada rumo ao Cenáculo. Naquele 

encontro, em Nazaré, Deus rompeu o seu silêncio para retomar a comunicação com o ser 

humano. Diante dessa prodigiosa novidade, o Anjo a tranquiliza: “Não tenha medo, Maria” (Lc 

1,30). Essa expressão demonstra que Deus vem em socorro da pessoa e ao mesmo tempo a 

encoraja para que ela possa fazer uma nova experiência com Ele. Como no Êxodo, Deus 

também ouve as dúvidas de Maria, antes que se cumprisse os Seus desígnios salvíficos. Ela 

esteve plenamente livre para dizer o seu sim: “Como isso vai acontecer, pois não conheço 

homem algum”? (Lc 1, 34). Esta pergunta sincera abre o caminho para Deus trazer Maria de 

uma situação de medo para uma atitude de confiança: “O Espírito Santo virá sobre você e o 

poder do Altíssimo a iluminará” (Lc 1,35). Maria responde solicitamente à vontade de Deus: 

“Faça-se em mim, segundo a Sua palavra” (Lc 1,38) e expressou a sua atitude diante da missão: 

“Eis aqui a serva do Senhor” (Lc 1, 38).  

Com a anunciação, o Espírito Santo cria uma particular união entre Cristo e sua Mãe 

e a introduz na colaboração da redenção da humanidade. A anunciação é um modelo de vocação 
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que se repete na vida e missão dos que querem viver só para Deus, não importando o estado em 

que se encontra. Da mesma forma, como Jesus foi concebido, no ventre de Maria, pelo Espírito 

Santo, a comunidade da União do Apostolado Católico também nasceu do Espírito Santo. 

Diante deste sublime chamado, certamente muitos se perguntam, nos momentos de desafios: 

Como isso é possível? E a resposta de Deus será a mesma: “Não tenha medo, pois terá a 

iluminação divina (Lc 1,30; 35). O medo, a insegurança estarão sempre na mente das pessoas, 

porque a missão parece ser grande demais. Por isso, a resposta de Maria deve ser uma lição de 

fé, de quem se abanda no nas mãos do onipotente. Quando alguém se deixa conduzir pelo medo, 

paralisa-se, fica sem ação, sem criatividade. A confiança, por sua vez, gera pessoa altruísta, 

generosa, desbravadora, enfrenta qualquer desafio, porque sabe que o Senhor caminhará à sua 

frente.   

 

Maria, a humilde serva do Senhor 

O evangelho de Lucas, ao narrar o encontro de Maria com Isabel, mostra o quanto era 

grande aquela que fora eleita por Deus para ser a Mãe do Salvador. Maria disse, sem meias 

palavras, que seria exaltada em toda história, em todas as gerações, mais do que qualquer 

celebridade. Porém, a grande diferença é que ela tinha consciência da temporalidade da vida e 

da sua pequenez. Antes de proferir o quarto pensamento que a coloca no pedestal da fama, ela 

proferiu o terceiro pensamento que a coloca nos degraus mais baixos da sua condição humana. 

Ela disse: Deus colocou seus olhos na humilde serva.  

O ser humano normalmente tem uma necessidade quase que neurótica pelo poder, 

gosta de mostrar sua competência, garra, estilo. Maria não tinha essa necessidade. Ela deve ter 

brilhado na sala de casa e na vida social, influenciando discípulos, mas era difícil perceber seus 

passos. A mulher mais famosa que pisou nesta terra foi a mulher mais discreta de que se teve 

notícia. Ela que recebeu a maior premiação de todos os tempos, se colocou como a mais humilde 

serva de todas as gerações. Maria quando soube que tinha sido escolhida dentre todas as 

mulheres da terra, para gerar e educar o Salvador, em vez de engrandecer-se, diminuiu-se 

espontaneamente. Ela tinha plena consciência das dificuldades que aquele sim poderia 

acarretar, porém a sua sabedoria, advinda do Senhor, porque era serva fiel, levou-a a cantar: 

“dispensou os homens de pensamentos orgulhosos...” Ela era uma jovem lúcida, sadia 

emocionalmente, pois sabia que nenhuma liberdade pode ser maior do que aquela que se 

esconde no âmago da alma humana e nenhuma dor pode ser tão aguda quando se a perde.  

Maria era tudo isso no Cenáculo. Não era uma mera espectadora, mas a alma do grupo 

dos discípulos. Ela tinha tanta certeza de que a promessa do Filho seria cumprida que quando 
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chegou o Espírito Santo, ela nem olha para o alto e sim o contempla em seu coração. Pois, quem 

viu e creu não precisa mais de buscar razões para continuar o caminho. Os apóstolos, que ainda 

não tinham plena convicção da missão, olham serenos para o alto, em sinal de que tudo o que 

sentem é algo muito novo. A oração ao Espírito Santo expressa bem essa realidade: “Vinde, 

Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. 

Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra”.  

 

Maria, a grande pedagoga 

Todos os que participaram do Cenáculo viveram momentos inexprimíveis. A 

comunidade dos discípulos que participaram da escola do Mestre de Nazaré, no Cenáculo, 

tiveram a assistência de uma grande pedagoga, Maria. Foi ela quem, por primeiro, 

experimentou a força do altíssimo. Por isso, nela não havia espaço para dúvidas angustiantes, 

mas a certeza da concretização do reino, ainda que não fosse de maneira muito clara.  

Maria esteve sempre atenta aos sinais, porque Deus sempre falou por meio deles, e a 

cada época esses sinais dão prova de que estamos ou não no caminho certo. Em Maria, as 

promessas feitas pelo anjo na anunciação se confirmam diante dos últimos acontecimentos. Na 

história de Maria e do menino Jesus, o mais impressionante não é o que foi dito, mas o que 

ficou em silêncio, não é o que foi escrito, mas o que ficou oculto.  

Por que será que se fala pouco de Maria nos escritos sagrados? Por que não se fala do 

relacionamento da Mãe com o Filho? Tal escassez foi proposital ou fruto da desatenção dos 

evangelistas? Talvez essa característica seja a mais encoberta, mas a mais singela e ao mesmo 

tempo, a mais poderosa disciplina para sair de cena e para deixar seu Filho brilhar. Maria 

educou o Salvador, dentro das suas limitações, para que corresse risco, fosse intuitivo, tivesse 

compromisso social, contemplasse a natureza, protegesse a emoção, para que ele 

experimentasse a natureza humana com toda sua riqueza beleza e se tornasse uma dádiva para 

a humanidade. Essa era a sua missão como mãe, mulher, educadora. Não queria atrair para si 

as atenções, mas que todos olhassem para o seu Filho. Ela não tinha nenhuma ambição em 

galgar espaço por causa do Filho, não optou por ser a poderosa, mas reconhecia humildemente 

que o “poderoso é quem fez grandes coisas nela”. Por causa de Jesus, teve de fazer longas 

viagens. Foi para o Egito, para Jerusalém, Belém, mas nunca se arvorou em reivindicar o direito 

a privilégios. Sempre silenciou. Foi grande no anonimato. Era serena e feliz. Aprendeu a tirar 

das pequenas coisas suas grandes alegrias. As gerações a exaltariam, mas poucos a conheciam6.  

 
6 Augusto CURY, Maria, a maior educadora da história, Ed. Academia da Inteligência, 2007, p. 144-146. 
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REFLEXÃO: 

1. Como você se comporta diante de uma situação de medo? 

2. Como tenho me comportado na minha comunidade? Consigo perceber a presença de Maria 

nas nossas reuniões? 

3. Recorro ao Espírito Santo nos momentos que me faltam sabedoria? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido, e a oração Súplicas à Maria Santíssima 

(Módulo II – item 5.2 – p. 25). 

 

Para a próxima reunião, ficar estabelecido que cada um irá testemunhar algum fato sobre 

a presença e proteção de Maria na sua vida. (cada um terá em média  de 3 a 5 minutos 

para relatar. 

 

Sugestão: 

Fazer a oração do terço, em casa com a família. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.2 FORMAÇÃO 5: MARIA NO CENÁCULO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Preparação do ambiente - Opcional – (Módulo II – item 1 – p. 9) 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo, e motivar os 

participantes a relatar os testemunhos conforme indicação da reunião anterior. 

 

Ouvir caridosamente cada um deles, lembrando o tempo que cada um tem para a 

narração da experiência. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Maria, modelo de silêncio 

O que mais impressiona da vida de Maria é a sua discrição. Pela sua importância na 

história da salvação, ela jamais se manifestou de maneira que chamasse muito a atenção. A voz 

de Maria pode ser ouvida no evangelho no momento da anunciação em que procurava saber 

como Deus poderia agir nela, pelo fato de ser uma virgem (Lc 1,34-35).  

Maria, de maneira sutil falou nas bodas de Caná, quando percebeu que o vinho da festa 

tinha acabado. Assim que chegou seu Filho, ela logo comunicou a situação vergonhosa da 

família. (Jo 2, 3). Certamente, o ambiente começava a ficar tenso dentro daquela casa, porque 

já não tinha mais como dar continuidade à festa. Maria não queria ver ninguém triste, não queria 

frustrar os noivos e nem a família. Ela os salvou de um grande vexame, mas foi imperceptível, 

somente os serventes sabiam de onde partira o pedido para resolver aquela situação. 

Simplesmente disse: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5).  

Maria era uma mulher que impressionava a todos pela sua firmeza e determinação. 

Ainda muito jovem teve de passar por inúmeras provações, coisa que poucas pessoas da sua 

idade teriam força suficiente para enfrentar o que ela enfrentou, sem apresentar nenhum tipo de 

desequilíbrio. Ela tinha uma enorme capacidade de se adaptar às situações mais exigentes da 

vida, sem cair em desespero. Onde ela aprendeu a cuidar de sua saúde emocional ante aos 

imensos sofrimentos? Em que escola aprendeu a lidar com seus sentimentos? A única arma que 

ela dispunha era a fé em Deus, pois sabia da promessa que fizera a seus antepassados. Ela 

confiava plenamente no poder de Deus e por isso se lançava em seus braços com muita 

segurança, como uma criança que fica despreocupada quando é acalentada nos braços dos pais.  

O seu testemunho, o seu silêncio e sua vida de oração nos ajudam, ainda hoje, a olhar 

para as realidades que nos cercam de maneira confiante. Olhando para a agitação do mundo 
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moderno, onde as pessoas não têm mais tempo para a oração, meditação e muito menos para 

cuidar da sua vida emocional, Maria serve de estímulo para que também busquemos uma vida 

de silêncio interior para sentirmos a presença de Deus que continua agindo em nós. Diante de 

um mundo exibicionista em que tudo deve ser divulgado sem nenhum critério, ela nos ensina a 

humildade e a serenidade diante dos acontecimentos.  

 

Maria, a bendita entre as mulheres (Lc 1,42.48) 

Cheia do Espírito Santo, Isabel “com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre 

as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre”! (Lc 1,42).  Maria é bendita, pois traz em si o 

portador da bênção, aquele que é a fonte de toda graça. Essa jovem menina é bendita entre todas 

as mulheres, pois nenhuma outra mereceu esta dádiva: ser a Mãe de Deus, a portadora da bênção 

encarnada, do amor que assume nossa natureza. Deus se fez próximo e se aproximou da 

humanidade através da virgem Maria. Por ela, quis o Senhor vir ao mundo. Aceitar esta verdade 

de fé, ou seja, a encarnação do Verbo eterno no seio da virgem Maria é, antes de tudo, admitir 

que o poder de Deus é capaz de tudo. E o tudo foi feito na pequenez de uma jovem. Deus eterno, 

infinito e onipotente, se faz “pequeno” em Maria, para, nos pequenos, fazer morada e elevá-los 

ao céu. “Deus feito homem, escondeu seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para 

revelá-las somente a Maria”. Ela é o tabernáculo da bênção, pois em seu seio se escondia a 

salvação do mundo.  

Ao dizer sim a Deus, “Maria é a primeira a participar dessa nova revelação”: “o Verbo 

se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Mas, antes mesmo de mostrar-se ao mundo, Deus 

revelou-se à jovem Maria. A gloriosa manifestação da sua presença, antes de iluminar o mundo 

se fez luz no seio da virgem, de forma que podemos chamá-la de portadora da luz. Neste mesmo 

sentido, se Jesus é a verdade, Maria é a portadora desta verdade; se Jesus é a Sabedoria Eterna, 

Maria é o Trono desta Sabedoria; se Jesus é a luz, Maria é o candelabro que trouxe a luz ao 

mundo; se Jesus é Deus, Maria é Santuário da Divindade; se Jesus é o Sol da Justiça, Maria é a 

estrela da manhã; se Jesus é a Benção, Maria é a Bendita, pois antes que todo o mundo cresse, 

ela já havia acreditado. Maria é a primeira testemunha do Messias e, por isso, nossa Mãe na fé. 

Na economia salvífica da Revelação Divina, a fé de Abraão constitui o início da Antiga Aliança; 

a fé de Maria na Anunciação dá início à Nova Aliança”. Assim, Abraão é nosso pai na fé da 

Antiga Aliança, e Maria é nossa Mãe na fé da Nova Aliança. Evidente que a maternidade 

universal de Maria é consumada aos pés da cruz (Jo 19,26s). No entanto, poderíamos chamá-la 

de Mãe apenas pela sua fé na encarnação do Cristo. Isabel, sua prima, compreendendo a benção 

de Deus na vida de Maria, exclama: “Feliz aquela que creu...” (Lc 1,47). De fato, era feliz 
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aquela que, dentre todas as mulheres, encontrou graça diante do Senhor. Esta predileção era 

sentida nos acontecimentos de sua vida e, por isso, reconhecendo a mão bondosa do Senhor, 

ela proclama uma grande profecia, na qual todas as gerações a chamarão de bem-aventurada 

(Lc 1,48).   

 

Maria, Mestra da vida espiritual 

Vicente Pallotti, ao longo de sua vida, teve uma particular devoção à Maria Santíssima. 

No início do seu sacerdócio, ele escrevia: “Sou indigno de amar Maria, mas, pela misericórdia 

de Deus e pelos méritos de Jesus Cristo, eu quero pedir a graça de amá-la, e de amá-la com o 

amor com que Deus a ama”7. O ponto culminante do seu amor é o esponsalício espiritual de 

Maria com ele, ocorrido no dia 31 de dezembro de 1832. Neste misterioso acontecimento, Maria 

introduziu o seu esposo numa particular comunhão com Cristo, no Espírito Santo e Pallotti, por 

sua vez, ofereceu um terno amor à sua Esposa e deu-se por inteiro a ela. O fruto especial do 

esponsalício espiritual é a fundação da União do Apostolado Católico, em honra e sob a 

proteção de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos. Pallotti quer que também os seus filhos 

e filhas espirituais acolham Maria não só como Padroeira, mas, sobretudo, como Mestra da vida 

espiritual. Por isso, no seu testamento espiritual, convida a todos a estarem no Cenáculo de 

Jerusalém, que é a escola de Maria, a Esposa do Espírito Santo. Aqui, no Cenáculo palotino, se 

pode contemplar e imitar Maria, sobretudo, como a “mulher dócil à voz do Espírito Santo”, 

como diz o Documento Tertio Millennio Adveniente, n. 48.  

 

O Cenáculo sob o olhar terno da Mãe 

A vida de Maria consistiu em viver submissa às inspirações do Espírito, porque sempre 

estava repleta da graça de Deus, e, por onde passava, leva consigo a alegria da presença de 

Jesus, como ocorreu na casa de Isabel, em Caná da Galileia, ao perceber a falta do vinho. Graças 

à força do alto, ela perseverou mesmo diante da cruz de seu Filho. No Cenáculo, a Esposa do 

Espírito Santo pede que Ele desça sobre a Igreja, santifique os Apóstolos e os fortaleça para 

que deem testemunho até os confins da terra. Maria, a Rainha dos Apóstolos, permaneceu no 

Cenáculo do seu Filho para implorar o dom do Espírito Santo à Igreja de todos os séculos, para 

que ela pudesse acolher todos os prediletos de Jesus, os pobres e, levasse ao mundo uma nova 

consciência da divina misericórdia. Ao contemplar o caminho de Maria e sentir a sua fé 

 
7 OOCC X, 157. 
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inabalável, os membros da União são chamados a fazer de suas comunidades um cenáculo, ou 

seja, um lugar de oração, de espera confiante, de acolhida generosa e de anúncio destemido.  

 

REFLEXÃO: 

1.Como membro da UAC, você acredita que tem exercido o seu apostolado como Maria 

exerceu, com oração, na espera confiante, acolhendo generosamente cada membro da União, 

sejam eles, novos ou velhos? 

Reflita. Cada um busque expor como se percebe dentro da UAC. 

 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Fazer o propósito de rezar o terço diariamente, ou se não conseguir, ao menos uma vez na 

semana, pelos sacerdotes, pelas famílias e pelos membros da UAC. 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3º TEMA: A VISÃO PALOTINA DO CENÁCULO 

 

3.1 FORMAÇÃO 6: MARIA E A CAMINHADA PALOTINA 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e uma Ave-Maria. 

 

Verificar com os participantes quais conseguiram realizar o propósito da reunião anterior 

da reza do terço pelos sacerdotes, pelas famílias e membros da UAC. Agradecer a todos 

aqueles que rezaram, com o objetivo de motivá-los a sempre continuar em oração. 

 

Caso o Dirigente sinta-se motivado, pode trazer um terço para ser sorteado no final deste 

encontro. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Viver na companhia de Maria 

É impossível pensar como seria o Cenáculo sem a presença de Maria. O evangelho 

mostra muito bem qual era o estado de ânimo dos apóstolos antes de receberem o Espírito Santo. 

Eles estavam com as portas do Cenáculo fechadas “por medo dos judeus” (Jo 20,19).  Em suas 

mentes pairavam a insegurança, o medo e a incerteza. Não sabiam mais em quem confiar. 

Maria, com sua ternura de mãe, devolveu-lhes novamente a serenidade de espírito e a confiança.  

Olhando para a realidade do Cenáculo, Pallotti percebeu que sem estar unido em 

oração e sem a presença do Espírito nenhuma comunidade poderá prosperar. Em suas 

meditações percebeu ainda que os apóstolos, sem a confirmação do Espírito, permaneciam 

amedrontados e não conseguiam olhar para um novo horizonte. Mas, a espera confiante do 

Paráclito prometido, com a presença de Maria, tomou uma nova dimensão. Saíram de lá 

restaurados e com uma coragem jamais vista antes. Muitos se perguntavam de onde vinha tanta 

sabedoria. Percebeu, ainda, que a presença da Mãe foi indispensável para manter unida a 

comunidade. Por isso quis que a Mãe de Deus protegesse a União do Apostolado Católico8. Ele 

rezava a Deus agradecendo a presença de Maria, dizendo: 

  

 

 

 

 
8 V. A. ALMEIDA, São Vicente Pallotti, apóstolo e místico, Biblos: Santa Maria, 2005, p. 139. 
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COORDENADOR, SOLICITAR A TODOS QUE LEIAM JUNTOS ESTA ORAÇÃO: 

Meu Deus, amor infinito, como podeis enamorar-vos tanto por mim? Meu Deus, perdoa-me por 

vos dizer isso. Vós vos enamorastes da miséria. Sim, Senhor, a vossa misericórdia olhou a nossa 

miséria e para destrui-la nos destes a verdadeira riqueza, o Senhor Jesus Cristo. O amor infinito 

nos deu Cristo como irmão primogênito. Então não somos só imagem viva de Deus, somos 

também seus filhos e legítimos herdeiros. A nossa herança é Deus, todo Deus, Pai, Filho, 

Espírito Santo. Cristo é verdadeiramente irmão. Por isso, alegremo-nos com Ele, nossa herança, 

na manifestação da glória. Se Jesus é verdadeiramente meu irmão, Maria, sua Mãe, é também 

minha Mãe, isto é, a filha do Eterno Pai, a Mãe do eterno Verbo, a Esposa Puríssima do Espírito 

Santo, é minha Mãe e é uma Mãe que na santidade e na glória supera todos os anjos e 

santos9.Filho, eu te advirto que, ao escutares de mim as doutrinas do meu Filho, se te 

reconheceres ingrato e pecador, quero que não percas jamais a coragem. Pensa, filho, que eu 

sou a tua Mãe, a tua advogada, o Refúgio dos pecadores e, ao mesmo tempo, sou a filha do 

eterno Pai e por isso cheia de poder para ajudar-te em todas as tuas necessidades; sou a Mãe do 

Verbo encarnado e por isso cheia de sabedoria para conhecer todas as tuas necessidades; sou 

Esposa do Espírito Santo e por isso toda abrasada de amor para fazer-te experimentar os efeitos 

da divina misericórdia. Ademais, eu te repito sempre: recorda-te de que eu sou a tua Mãe e Mãe 

de Misericórdia […]. Filho, o obséquio que te peço é este: não esqueças jamais de que eu sou 

a tua Mãe e Mãe de Misericórdia e por isso agradarás a mim e ao meu divino Filho, ao Pai e ao 

Espírito Santo, se, em toda tribulação e em todo perigo, e especialmente nas tentações, buscares 

coragem em Deus e disseres com confiança em teu coração: a filha do eterno Pai, a Mãe do 

Verbo encarnado, a Esposa do Espírito Santo é minha Mãe10. 

Rezar juntos: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo: assim como era no princípio, agora e sempre amém. 

 

A imagem da Rainha dos Apóstolos foi pintada, em 1847, por Serafim Cesaretti (1777-

1858), a pedido de São Vicente Pallotti. Nela aparece em destaque o Espírito Santo e Maria, 

Rainha dos Apóstolos. A pintura foi baseada na obra de Frederico Overbeck (1789-1869), 

pintor romancista alemão11.  

 

 
9 Cf. OOCC XIII, 147-153. 
10 OOCC XIII, 551-552. Cf. V. A. ALMEIDA, São Vicente Pallotti, apóstolo e místico, p. 109. 
11 Regras Fundamentais da Sociedade do Apostolado Católico, nota p.79. 
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O quadro da Rainha dos Apóstolos 

 

PEDIR PARA AS PESSOAS DESCREVEREM O QUADRO. COMO O VEEM, QUAIS 

SÃO OS DETALHES.  

No cenáculo, só três personagens se destacam integralmente, com exceção do Espírito 

Santo; Maria ao centro, a Rainha dos Apóstolos; João e Pedro, na frente, ao lado de Maria. O 

destaque, destas três figuras, ilustra: 

A importância de Maria, envolvida pelo Espírito Santo, como colaboradora no projeto 

salvífico de Deus; Ela é a Rainha dos Apóstolos porque com seu sim, com sua oração, colabora 

com o projeto de Deus; Ela é a imagem da Igreja unida que gera novos cristãos para serem 

apóstolos do Eterno Pai.  

A importância da Igreja Institucional: a hierarquia e magistério, na figura de Pedro e 

João é representante da Igreja que acolhe a vontade do Senhor. Os demais membros desta figura 
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aparecem muito juntos, quase que entrelaçados, de modo que não é possível vê-los por inteiro. 

Essa imagem expressa a unidade na diversidade, a comunhão na oração: “Todos permaneciam 

unânimes na oração com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus Irmãos” (At 1,14).  

Pedro, João e os demais Apóstolos estão ajoelhados, em oração. Todos têm um semblante 

sereno. Como na transfiguração, eles contemplam o poder e a ação de Deus no meio de seu 

povo. Embora, cada um, tenha suas características próprias, sejam provenientes de lugares e 

culturas diferentes, porém, no Cenáculo, comungam de um mesmo objetivo: contemplar o 

Espírito de Deus para anunciar em seu nome. Têm os olhos fixos na manifestação de Deus. 

Maria e as duas mulheres permanecem em profundo recolhimento, com os olhos fechados, 

como que recordando o dia em que encontraram o túmulo vazio e receberam do Senhor a missão 

de comunicar aos apóstolos tal acontecimento. Conscientes da nova realidade, elas recordam 

de tal mistério, pela força do Espírito. Agora todos juntos abraçam a mesma causa: anunciar 

para todo o mundo a presença do Reino em nosso meio.  

Os apóstolos têm os olhos abertos e elevados para contemplar a ação do Espírito que 

veio na forma de pomba. A sua presença santifica, aquece, ilumina, fortalece e unifica a Igreja 

e a Sociedade do Apostolado Católico para que todos possam imitar Cristo, o Apóstolo do 

Eterno Pai. Por isso, dele sai uma grande luz que envolve todo o ambiente e solta raios 

luminosos como centelha da graça de Deus que irradia por toda parte. Essa força luminosa 

impulsiona a Igreja e faz com que nela se perpetue o milagre da Eucaristia, alimento e força 

para a caminhada de todos os batizados e daqueles que são convocados a trabalhar na obra do 

apostolado: sacerdotes, religiosos e leigos. 

 A imagem do cenáculo é apresentada atrás de um grande arco na forma de moldura, 

como se fosse uma ampla janela, amparada por duas colunas. Por esta janela é possível avistar, 

de longe, as pessoas envoltas por uma misteriosa luz. A janela é ampla e está aberta para que 

todos se sintam convidados a participar deste grande acontecimento, manifestado por Cristo, 

através do Espírito. O cenáculo é espaçoso e por isso tem lugar para todos. O cenáculo recorda, 

ainda, que só é possível testemunhar a força do ressuscitado se todos permanecerem unidos em 

oração e em comunhão uns com os outros. 

No seu contínuo contato filial com a Mãe de Deus, Pallotti descobriu nela algo muito 

significativo, a sua presença no Cenáculo como Mãe e Rainha dos apóstolos. Ela que não tinha 

nenhuma jurisdição e nenhuma participação no sacerdócio ministerial e, contudo, foi tão grande 

apóstola que mereceu o título de Rainha dos Apóstolos. Isto prova claramente que não é 

necessário ter um poder de jurisdição ou de ministério para se tornar apóstolo de Jesus. Maria 

não ocupou nenhum cargo e, no entanto, superou, em méritos, todos os Papas, Bispos e 
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sacerdotes12. Maria cooperou na propagação da santa Fé mais que os apóstolos. Ela sustentou, 

com sua oração o ânimo dos apóstolos e fez com que superassem as suas fadigas.  

Pallotti queria também que seus seguidores tivessem um profundo amor e devoção à 

Mãe de Deus. Queria que todos fossem fervorosíssimos apóstolos de Maria. Queria que todos 

fossem transformados em Maria, de sorte que, depois de Jesus Cristo, o seu coração, os seus 

movimentos internos, as suas palavras e os seus olhares, seus passos e ações fossem de Maria, 

porque um verdadeiro devoto de Maria não só se salvará, como se tornará um grande santo13. 

Por isso, a fundação da “União do Apostolado Católico” foi totalmente colocada sob a materna 

proteção de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos14. Para ele, Maria era quem melhor 

representava a ideia do apostolado católico, porque foi quem fortaleceu a fé dos apóstolos, no 

Cenáculo, enquanto esperavam a vinda do Espírito Santo15. Ela é, depois de Cristo, o modelo 

mais perfeito de apostolado16. 

 

REFLEXÃO: 

1. Qual a ideia central desse último parágrafo, sublinhado? 

2. O que fazer para nos assemelharmos à Maria Santíssima nas nossas ações diárias? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Pedir para os participantes refazer a leitura do texto em casa. Grifar as partes que mais 

lhes chamaram a atenção. As impressões desta leitura serão apresentadas no próximo 

encontro. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
12 Cf. OOCC III, 141-142, 144-150; IV, 180-186; cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 269; cf. B. 

BAYER - J. ZWEIFEL, Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 97. 
13 OOCC V, 447. 
14 Cf. OOCC I, 6; III, 6; cf. H. SOCHA, Commentario giuridico alla legge della Società dell’Apostolato Cattolico, 

Roma, 2002, n. 9, p. 78-83. 
15 Cf. OOCC III, 27; IV 50; X 86-87; XIII, 195, 365, 440. 
16 Cf. OOCC I, 7. 



 32 

3.2 FORMAÇÃO 7: ORAÇÃO: SUSTENTO DA CAMINHADA DOS 

CENÁCULOS 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e pedir aos 

presentes que apresentem as suas impressões de leitura sobre o texto. Essa atividade 

deverá levar no máximo 25 minutos. O Dirigente deve ajudar os participantes a chegarem 

à ideia central/temática de cada subitem do texto. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Como entender o Cenáculo hoje? 

Quando se fala em reviver o espírito do Cenáculo em nossas comunidades, à primeira 

vista, parece ser algo distante da nossa realidade. Algo que existiu no passado por acaso, ou 

seja, porque a comunidade primitiva não dispunha de um outro lugar para fazer as suas reuniões. 

Isso pode ser até verdade, mas aquele ambiente, quase que improvisado por Jesus, para celebrar 

a ceia, adquiriu uma força enorme com a presença do Espírito Santo. Da mesma forma, as 

comunidades podem fazer do seu ambiente corriqueiro um lugar de encontro, onde todos 

possam falar das suas experiências de fé, terão formação religiosa para abastecerem-se da 

Palavra, para depois partilharem nos diversos ambientes por onde passarem.  

É interessante notar que quando os cristãos se reúnem para rezar o terço, fazer uma 

novena, visitar um doente na vizinhança, quando é feito com espírito evangélico, ali está 

presente o Espírito Santo. Nesses encontros, as pessoas saem satisfeitas e encontram forças para 

suportar o peso do dia-a-dia. O que seria do povo se não tivesse pessoas que se preocupassem 

com a vida espiritual dos irmãos? O que seria da pessoa doente, às vezes à mercê da sorte, 

sem nenhuma assistência religiosa, sem a presença dos sacramentos e da visita do padre?  

Apesar dos sacerdotes estarem sobrecarregados de afazeres em favor da comunidade, 

ainda a sua assistência é quase insignificante diante da tamanha necessidade do povo. É aí que 

surge espontaneamente as rezadeiras, aquelas senhoras que, mesmo sem muita instrução 

religiosa, levam uma mensagem aos lares carentes de ouvir a Palavra. Elas rezam, cantam, 

falam de Deus, de esperança. Será que tudo isso não existe porque o Cenáculo está presente na 

vida delas, mesmo que não tenham consciência disso? As nossas Igrejas, as reuniões de grupos 

religiosos são os Cenáculos do nosso tempo, por isso o nosso povo deve ser incentivado a 

participar e, ao mesmo tempo, ser esclarecido de que onde dois os três estão reunidos em nome 

de Cristo e da Igreja, o Espírito Santo também está ali com eles. 
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Diante de tantas experiências vividas pelo nosso povo, até mesmo o mais instruído dos 

teólogos é obrigado a reconhecer a riqueza da espiritualidade popular e como Deus utiliza 

muitos meios para abençoar as pessoas. Certamente, o Espírito Santo age onde menos se espera 

(1Cor 12,28-30; At 11,19-27). Basta lembrar o fato de que Pedro ficou admirado por perceber 

que Deus agia nos pagãos, antes mesmo de serem batizados (At 10,34-37. 44-48). 

 

A oração sustenta a caminhada 

Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, sempre estava unido ao Pai pela oração. Essa 

atitude orante de Jesus foi tão marcante que encontramos várias passagens nos evangelhos que 

narram Jesus em oração em um lugar deserto (Mc 1,35). Certa vez os discípulos também 

pediram a Jesus que ele os ensinasse a rezar (Lc 11,1). Jesus lhes ensina a dirigir-se a Deus, 

rezando o Pai-nosso. Essa mesma atitude se verificou em Jesus quando celebrou a última Ceia 

com os discípulos no Cenáculo e quando se retirou no horto do Getsêmani. 

São Vicente Pallotti acolheu, como um aprendizado, a oração de Jesus. Tinha a 

convicção de que é necessário aproximar-se dele, diariamente, e pedir-lhe: “Senhor, ensina-

nos a rezar”. Na sua vida concreta, sentia quase a obrigação de reservar determinadas horas 

para a oração e meditação. Pode-se afirmar que São Vicente Pallotti também foi um homem de 

oração contínua. Suas “Inspirações” (no livro I Lumi) são um rio de orações, não de palavras e 

sentimentos emprestados, mas que nascem do vigor da alma e são a expressão de experiências 

e de afetos. Ele atingiu um alto nível de oração contemplativa; toda sua vida foi oração e suas 

ações uma consciente e deliberada glorificação de Deus. De tudo isso, pode-se deduzir que a 

espiritualidade não consiste em práticas devocionais, mas em transformar a vida por meio da 

reflexão, da meditação e da contemplação da Palavra; dessa forma, o amor de Deus que se 

experimenta na oração, torna-se visível nas ações para com o próximo. (Apóstolos hoje – abril 

de 2007).  

São Vicente completamente absorvido pela graça de Deus, rezava: 

COORDENADOR, SOLICITAR AO GRUPO QUE FAÇAM JUNTOS A LEITURA 

DAS ORAÇÕES SUBLINHADAS: 

Meu Deus, constantemente me nutris com vossa sabedoria e destruís a 

minha ignorância. Me nutris com vossa Luz inacessível e destruís todas 

as minhas incertezas. Me nutris com vossa Perfeição infinita e destruís 

a minha vida de monstro de imperfeições. Me nutris com vosso Ser 

infinito e destruís toda minha brutalidade, meu ser abominável de 

pecador. E, por prodígio de vossa Misericórdia, depois que infinitas 

vezes mereci perder Deus para sempre, esse mesmo Deus com toda sua 

natureza, Pessoa, Atributos se faz todo meu, se faz meu alimento e me 
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nutre sempre para transformar-me totalmente Nele e fazer-me uma 

coisa só com Ele. Por isso, eu todo em Deus e Deus todo em mim: e 

com a sua eternidade me faz chegar a todos os tempos e com sua 

imensidade me faz encontrar em todos os lugares como eterno, imerso 

Nele. Ó Maravilha, Ó Misericórdia!17  

 

A exemplo de Maria, queria também passar pelas maiores provações para deixar de 

lado tudo o que era humano e ficar somente com aquilo que era divino: 

Meu Jesus, misericórdia minha, sabes quando verdadeiramente estarei 

seguro de ser um Contigo? Quando me darás a graça de alegrar-me 

sempre no desprezo, na calúnia, nas oposições, nas dores, nos maiores 

sofrimentos e ao contrário, sofrer nos louvores, nas consolações e na 

abundância de bens terrenos. Meu Jesus, a minha mais viva e total 

participação na tua vida penosa, na vida de Maria santíssima e na de 

todos os Santos seja a minha maior felicidade18.  

 

Quis sempre estar na presença de Deus e viver sob a intercessão dos santos e de Maria: 

…Quanto tenho sido louco por não ter aproveitado, quanto podia e 

quanto devia, da intercessão dos Anjos e dos meus amantíssimos 

irmãos, os Santos e da potentíssima intercessão de minha cara Mãe 

Maria... não tenho imitado, como devia e podia, as santas virtudes dos 

Santos. Agora, porém, iluminado com a Vossa graça e pela vossa 

infinita misericórdia, pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, ...tenho 

confiança que vos digneis conceder-me... a graça de imitar todos os 

Santos a fim de imitar mais de perto, até a morte, e com a maior 

perfeição, minha querida Mãe Maria e o meu primogênito Irmão, Jesus 

Cristo”19.  

 

Vicente Pallotti sempre viu Maria Santíssima como sendo o maior dom de Deus feito 

ao homem, depois de Jesus Cristo20. Por isso ele quis, ao longo de sua vida, conhecê-la e amá-

la, com o mesmo amor com que Deus, os anjos e santos a conhecem e a amam. Ele a viu como 

sua mãe e a si mesmo como filho, apesar de sentir-se indigno de tal merecimento21. Para 

manifestar o seu amor e reconhecimento à grandeza de Maria, ele se propõe pronunciar sempre 

os títulos mais sublimes à Mãe de Deus. Ela era para ele como que a sua mais que 

enamoradíssima e diletíssima mãe. Usa também os títulos de: “minha Senhora Mãe Maria”, 

 
17 OOCC X, 696-697. 
18 OOCC X, 220; Rm 8,17-18; Mt 5,11; 8,19-20. 
19 Considerazione XXV di ‘Iddio l’Amore Infinito. 
20 OOCC XIII, 152s. 
21 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 693-694. 
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“minha mais que puríssima e amadíssima Mãe Maria”, “minha mais que enamoradíssima Mãe 

imaculada”, “minha mais que enamoradíssima imaculada e humilíssima Mãe Maria” etc.22 

 

REFLEXÃO: 

1.Na primeira parte deste texto: “Como entender o cenáculo hoje?” Você consegue estabelecer 

uma ligação entre o que está escrito e o que é feito na nossa comunidade? 

2. Retire dos dois primeiros parágrafos do trecho “A oração sustenta a caminhada” a ideia 

central. 

Dirigente: ajudar os participantes a chegarem a um consenso. 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Da oração à ação: visitar em grupo um asilo, uma creche, levando uma palavra de 

conforto. Caso queiram, podem levar também alguns “comes e bebes” para a 

confraternização. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
22 OOCC VIII, 48; X, 95, 157, 478, 526; XI, 94, 382; J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes 

palotinos, p. 694. 



4º TEMA: A ORAÇÃO IMPULSIONA O APOSTOLADO 

 

4.1 FORMAÇÃO 8: A VIDA DE ORAÇÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Preparação do ambiente – Opcional – (Módulo II – item 1 – p. 9). 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e a oração ao Divino Espírito Santo.  

Sugestão: colocar uma vela acesa sobre a mesa.  

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

 

Viver o amor em forma de oração 

O Estatuto da União do Apostolado Católico (UAC), n. 23, apresenta a oração como 

um dos elementos essenciais para a vida de todos os seus membros. Ela, na verdade, é o 

combustível que sempre impulsionou a vida da Igreja, e daqueles que desejam servir a Cristo 

por meio dela. A obra do apostolado católico, sem o espírito de oração e do amor ao próximo, 

ficaria comprometida, porque o que dá sabor ao apostolado é o contínuo contato que cada um 

tem com o Senhor da vida e da messe, na certeza de que tudo seja feito para a sua maior glória23. 

Afinal, é Ele que chama os operários, para trabalharem em sua vinha (cf. Mt 20,1-16), e tudo 

aquilo que se faz, deve ser feito por amor a nosso Senhor Jesus Cristo.  

É importante salientar, que a UAC, instituída em 1835, não nasceu por motivos 

filantrópicos, mas impulsionada pelo espírito da caridade fraterna, de reavivar a fé e de 

reacender a caridade em todo o mundo. Pallotti não foi um homem alienado, quando pensou 

em uma obra universal, mas um homem de ampla visão, pois estava atento às necessidades 

espirituais e materiais das pessoas de seu tempo e dos tempos futuros. Ele tinha um profundo 

desejo de encontrar a origem e o fundamento de sua vida, Deus, e ao encontrá-Lo, sentiu a 

necessidade de partilhar isso com toda a humanidade, por isso O colava em primeiro lugar, em 

sua vida: “Deus em tudo e sempre”24.  

Sobre este particular, Pallotti esclarece que o mais importante no apostolado católico, 

mais que qualquer outra coisa, é imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que a deixou 

 
23 OOCC X, 71.  
24 OCL II, 126. 
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como regra fundamental25 para toda a sua fundação. Ele aspirava transformar-se em Cristo, e 

assim escreveu: “que a vida de Cristo seja a minha vida, a vida de Cristo seja a minha oração, 

a pregação de Cristo seja a minha pregação, o ministério de Cristo seja o meu ministério”26. Em 

outras palavras, ele queria viver intrinsecamente unido a Cristo, em todos os momentos da sua 

existência, e esperava que também os seus filhos espirituais pudessem ter o mesmo amor que 

ele teve para com o infinito amor de Deus Pai, manifestado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, 

sob a constante inspiração do Espírito Santo, aguardado em Pentecostes, na companhia de 

Maria. Na sua Obra Completa, encontramos vários acenos à citação de Gl 2,20: “É Cristo que 

vive em mim”. 

Para nós Palotinos, membros da UAC, devemos nos inspirar no modo como o nosso 

fundador cumpriu o mandato de Cristo. Pallotti viveu toda a sua vida na presença de Deus, não 

somente quando permanecia por longas horas diante do tabernáculo, mas também quando 

comia, quando andava pelas ruas de Roma, quando aconselhava alguém. Ele fez de sua vida 

uma vida de oração contemplativa e desse modo tornou-se um contemplativo na ação. 

 

Vicente Pallotti e sua vida de oração 

Pallotti, desde tenra idade, procurou pautar sua vida segundo os desígnios de Deus. 

Ele meditava a Palavra e dela tirava toda a força e a razão para o seu agir27. Como discípulo fiel 

de Jesus, procurou, ao longo de sua vida, viver de maneira mais íntima possível diante daquele 

que é o seu tudo: “Não quero nada senão Deus, nada, nada. Deus meu, tudo, tudo, tudo, Deus 

só, só, só e, se fosse possível, sofrer infinitamente e ser desprezado por amor dele”28.  

Olhando para Cristo orante, como os discípulos que pediram a Jesus que os ensinassem 

também a rezar, Pallotti, da mesma forma, sente a necessidade de estar na presença do Mestre, 

para usufruir, por meio Dele, todas as bênçãos do céu. O Pe. Amoroso, no seu livro: São Vicente 

Pallotti romano, quando trata da vida de oração do fundador, mostra-o como alguém que 

recebeu uns feixes de luz que lhe abria novas veredas, e distingue três fases em sua vida: 

primeira aparece nele o ímpeto do amor. Esta fase, chama a atenção pela tomada de consciência 

do amor. O santo se dá conta da imensidão do amor de Deus por ele e mergulha neste abismo 

com um só propósito: amar a Deus quanto ele próprio é amado por Ele, amá-lo quanto Deus 

possa ser amado. A segunda é a de sua insuficiência e indignidade: ele se autoacusa de ser 

 
25 OOCC III, 40 e 62. 
26 OOCC X, 618-625. TODISCO, p. 279. 
27 H. SOCHA, Commentario giuridico alla legge della Società dell’Apostolato Cattolico, 572. 
28 OOCC X, 67-68. 
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profundamente indigno de fazer qualquer coisa, por nunca ter amado a Deus suficientemente, 

o quanto Ele merece ser amado. A terceira, Pallotti demonstra o ardor da crescente doação 

total. Para ele, o nosso amor para com Deus não O modifica em nada. Não pode aumentar a sua 

felicidade. O nosso amor, na verdade, só quer chegar mais perto dele, por isso pede: “Deus 

meu, dilatai os meus desejos...”29. 

O padre Vicente recorria à oração própria e à dos outros, também para discernir a 

vontade de Deus sobre o que ele deveria fazer. Pedir orações para si foi se tornando o modo 

habitual de ele se despedir, nas cartas. Por toda a vida, o apelo à oração continuou a ser, para 

ele, ponto obrigatório.  

 

Orai sem cessar (1Ts 5,17) 

Desde muito cedo, nas famílias católicas, as crianças são estimuladas a rezar pedindo 

proteção ao anjo da Guarda, à Mãezinha e ao Papai do Céu, e isto é importante para a formação 

religiosa infantil, para que a criança vá tomando contato não somente com as realidades 

materiais, mas também com a sua dimensão espiritual. A criança que tem o hábito de rezar, ao 

atingir a vida adulta, continuará vendo essa prática com naturalidade e poderá fazer grandes 

progressos neste campo, ainda que as crises e questionamentos, também, façam parte de todo 

este processo de desenvolvimento humano-espiritual.  

São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, conclama a todos para que rezem sem cessar, 

mas legitimamente se pode perguntar: Como fazê-lo? Para muitos, rezar é algo incômodo, 

porque não se sente nenhuma emoção e muito menos a presença de Deus e por isso, com razão 

se perguntam: Será que Deus precisa tanto de oração? Teologicamente, Deus está acima de 

qualquer coisa vivível e invisível, mas a pessoa humana está sempre necessitada de tudo, 

inclusive do Seu amor. Há um prefácio eucarístico que, falando do louvor, ensina a mesma 

coisa: “Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, Vós nos concedeis o dom de vos 

louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de Vós”.   

Sem a experiência de ser amada por um ser superior, a pessoa vive apenas preocupada 

com coisas falíveis e passageiras, o que, com o passar do tempo, pode criar uma certa 

animosidade e insatisfação pela vida, porque nada neste mundo pode preencher o vazio que há 

dentro de si. Aqui pode nos socorrer Santo Agostinho: “Tu estavas dentro de mim e eu te 

buscava fora de mim”. Sendo assim, essa falta de referência leva muitos a se agarrarem a 

qualquer coisa, para preencher o vazio deixado pelo divino. O literato brasileiro, Ariano 

 
29 OOCC X, 726-728. 
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Suassuna, em uma entrevista, afirma: “A fé é uma necessidade. Eu não conseguiria conviver 

com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo; ou existe Deus, ou a vida 

não tem sentido nenhum. Bastaria a morte”.   

Para os que creem, a fé conduz a Deus e nessa experiência de encontro, surge a 

necessidade de falar com Ele, de ouvi-Lo de alguma forma, e uma ótima forma de senti-Lo é a 

contemplação da sua obra, com toda a sua exuberância. Desse olhar maravilhado brota o louvor 

e a gratidão. Isso é oração, ou seja, saber escutar no silêncio da existência, e, também, nos 

confrontos da vida, aquela força que vai além do nosso entendimento. Poucos a percebem, ainda 

que todos tenham condições de fazê-lo, mas, em quem vislumbrou isto no firmamento, nasce 

uma paixão pelo bem, pelo belo, pelo verdadeiro e para dizer tudo, pelas riquezas invisíveis.  

Jesus fala do homem que vende tudo o que tem, para conquistar um tesouro escondido, só 

conhecido por ele (Mt 13,44.46). A partir dessa visão, o viver se torna uma alegre aventura e, 

a cada desafio vencido, se dá um passo adiante na perfeição até que, finalmente, se possa dizer 

com São Paulo: “combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé” (2Tm 4,7); ou 

então: “Eu sei em quem depositei a minha confiança” (2Tm 1,12), pois, “eu te conhecia só de 

ouvir dizer, mas, agora, vejo-te com meus próprios olhos” (Jó 42,5). 

Orar também é ficar atento para ouvir o que Deus tem para dizer. Orar é uma conversa, 

onde falamos e ouvimos a resposta. A comunicação se efetiva de coração para coração. Orar 

também é estar atento às necessidades do mundo, para elevá-las a Deus e assim estar aberto 

para cumprir os Seus santos desígnios (Cl 1,9-10). Segundo Vicente Pallotti, a oração honra o 

nome de Deus e ajuda na salvação das pessoas30. 

 

REFLEXÃO: 

1. Para Pallotti qual o aspecto mais importante no apostolado católico? 

2. Como era a vida de oração do Santo fundador? Cite as fases e comente-as. 

3. Pallotti recorria as suas orações, mas também às dos outros. Como está a nossa prática de 

orações diárias. Somo intercessores? Rezamos pelas pessoas? Por nós mesmos? Pedimos 

orações para os outros? 

 

 

 

 

 

 

 
30 OOCC VII, 70.  

http://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_1_9/
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ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Motivar os participantes a viver mais intensamente a vida de oração.  

Reconhecer que os “oferecimentos” constituem orações poderosas e que nos aproximam 

de Deus.  

Exemplo de oração de oferecimento: “Senhor Jesus, nesta noite, eu te ofereço as batidas 

do meu coração. Que a cada uma, saia do fundo da minha alma um grito de louvor a ti. 

Jesus, que a cada pulsar de meu coração, o Senhor, meu Deus, ouça: Jesus, eu te amo. 

Amém” 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.2 FORMAÇÃO 9: SEGREDOS E FORMAS DE REZAR 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e uma Ave-Maria. 

 

Motivar os integrantes do grupo para saber como foi a experiência da semana passada. 

 

Questionar: “O que uma pessoa pode fazer para adquirir um estado elevado de súplica?” 

Ouvir com atenção cada um dos participantes. Iniciar a leitura do texto, observando que 

a atitude de gratidão é um bom início. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Como este texto é um pouco mais extenso, embora esteja dividido, ele compõe um todo 

entre as partes. Em cada subdivisão, há reflexões que podem ser feitas, no geral ou em 

grupo.  

 

O Coordenador poderá optar por trabalhar em três duplas/trios, ou em três encontros.  

 

 (PARTE 1) Atitudes da pessoa orante 

O que uma pessoa pode fazer para adquirir um estado elevado de súplica? 

Primeiramente deve ter o espírito de gratidão por tudo aquilo de bom que acontece ao seu redor 

(1Tes 5,18). Depois ela deve saber que pode pedir ajuda a Deus nos momentos de frustração e 

desânimo, ou quando está enfrentando uma situação difícil em que ninguém é capaz de lhe 

prestar socorro (Fl 4,6). Ela também pode invocar a bênção do Altíssimo, pedindo graças a 

amigos e parentes (Cl 4,12). A oração não deve ser apenas por coisas materiais. São Tiago 

afirma que: “Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus” (Tg 1,5).   

Uma boa oração também é feita de simplicidade: não se trata de persuadir a Deus, mas 

de ser persuadido por Ele. Dizia Jesus: “Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, 

como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, 

porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lho peçais” (Mt 6,7-8). A oração 

deve ser igualmente perseverante: “Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-

lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir” (Lc 18,1).   

Com isso, concorda São Pedro que confirma a sua experiência de amor feita, ao longo 

de sua vida, nas caminhadas com Jesus, com as seguintes palavras: “O Senhor não tarda a 

cumprir a Sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de 

paciência para convosco... Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos 

encontre numa vida pura, sem mancha e em paz” (2Pd 3,9.14).  

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_tessalonicenses_5_18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_4_6/
http://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_4_12/
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Olhando por esta perspectiva, a oração torna-se um encontro privilegiado com o 

Criador e doador de todas as coisas, e neste encontro, a alma sedenta do infinito pode dizer a 

Deus tudo aquilo que guarda em seu interior e, somente, Ele pode responder aos seus mais 

profundos anseios (Sl 41/42). A oração ajuda a pessoa a exercitar-se no diálogo com o 

totalmente Outro. Aquele que parecia tão distante, acaba sendo um companheiro de estrada, 

para todos os momentos alegres e de solidão, onde nada pode trazer o consolo, a não ser Ele: 

“Só em Deus repousa a minha alma; dele vem a minha salvação” (Sl 61/62,2).  

Aqueles que descobriram a força da oração, na estrada da vida, fazem dela uma 

companheira de todas as horas, com plena confiança, sem medo de não ser ouvido: “Eu não vos 

chamo de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor” (Jo 15,15). 

Cristo se torna o amigo com quem se pode contar, a qualquer momento.  

 

REFLEXÃO: (PARTE 1) 

1.Como deve ser a oração?  

2. Quais os efeitos da oração na vida das pessoas? 

 

(PARTE 2) Como se deve rezar 

A oração de Jesus, dirigida ao Pai, era tão cativante que seus discípulos viviam à Sua 

espreita, porque viam em seu rosto traços de serenidade, mesmo diante de tremendos desafios, 

e assim também queriam ficar: “Senhor, ensina-nos a rezar” (Lc 11,1-4). Mas, por que Jesus 

só lhes ensinou uma única oração, o Pai Nosso, e não fórmulas mágicas para receber favores 

divinos? Por que a maior oração é, para Jesus, a vivência do amor: “Ninguém tem amor maior 

do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos 

mando” (Jo 15,13-14; 1Jo 3,16-18).   

A dinâmica é simples: primeiro Deus fala através da sua Revelação amorosa. Em 

seguida, o ser humano, tendo escutado com discernimento, dá sua resposta integral, de modo 

que as palavras expressem sua entrega confiante nas mãos de Deus em favor dos seus irmãos.  

Toda oração feita com amor e fé chega aos céus. Desde o momento em que se traça o sinal da 

cruz já se está professando a fé no Deus Criador, no Filho Redentor e no Espírito Consolador. 

Quando a pessoa toca a água benta, ou se ajoelha diante do Santíssimo, quando agradece pelo 

alimento que recebe, quando agradece o Criador diante da beleza de uma flor, do pôr do sol, 

etc., tudo isso enriquece a pessoa e a nutre.  

Vicente Pallotti, para viver continuamente na presença de Deus, criava ambientes que 

o ajudavam a não dar espaço às distrações, por isso vivia cercado de imagens e quadros de 



 43 

santos, pois isto criava harmonia entre a oração e a vida31. Este é um ponto de especial interesse. 

Por vivermos numa civilização extremamente visual, a ponto de ser chamada por alguns, 

“civilização do espetáculo”, temos grande dificuldade em silenciar e fazer uma meditação 

caprichada. Contudo, mesmo as imagens que podem distrair, ao mesmo tempo podem ser um 

trampolim para a oração. Há também a grande tradição da escola jesuíta que ensina com 

maestria a “composição de lugar”, a partir de um relato bíblico, na qual a pessoa que ora se 

insere na cena e busca experimentar o encontro com o Senhor e demais personagens.  

Para se criar o hábito de rezar, o primeiro passo é permanecer na presença de Deus (Jo 

15,8-9). Com o passar do tempo, a pessoa cria consciência de que onde quer que esteja, tem 

sempre a proteção divina de um Pai amoroso. A Sua presença é sempre agradável, não causa 

importuno. Mesmo o silêncio, pode ser uma oração, porque, segundo Santo Inácio de Loyola, 

“não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear internamente as 

coisas”; é verdade que o silêncio pode indicar um vazio, mas não se pode descartar que ele 

também pode representar uma presença poderosa, diante da qual tudo já está dito e nada mais 

precisa ser acrescentado. 

Uma pessoa imbuída da presença de Deus sequer teme os desafios cotidianos, porque 

sabe que não caminha só. Assim afirma São Tiago: “Meus irmãos, quando deveis passar por 

diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação 

da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de 

perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma” (Tg 1,2-

4). 

O motivo de rezar, para o nosso fundador, é para honrar a Deus e para a salvação das 

almas32. Ele estava convencido de que a oração tem a sua eficácia quando está unida por meio 

da súplica, do agradecimento e da escuta. Um outro desejo de Pallotti, como apóstolo e místico, 

era de que os membros da sua comunidade tivessem o hábito de rezar incessantemente33, e que 

amassem o silêncio e a solidão34. Queria, ainda, que fizessem dela um meio de apostolado, 

sobretudo, no momento em que se esgotar todas as possibilidades apostólicas, tendo em vista 

que a oração nos une a Cristo e aos irmãos. Segundo ele, toda oração espontânea ou 

preestabelecida pressupõe disponibilidade interior, para poder escutar o Deus Trino que nos 

fala, e esta requer esforço diário e, principalmente, a graça de Deus35.  

 
31 F. AMOROSO, Aspetti della preghiera pallottiana, Provincia Italiana, Roma, 1987, p. 9. 
32 OOCC VII, 70. SOCHA, p. 230, n. 574. 
33 OOCC III, 47. 
34 OOCC VII, 69; OOCC VIII, 68-69; SOCHA, 575. 
35 SOCHA, 576. 
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REFLEXÃO: (PARTE 2) 

1.Qual a dinâmica da oração?  

2. Como São Vicente Pallotti vivia o ato de orar? 

3. Qual era o desejo de Pallotti? 

 

(PARTE 3) A eucaristia é o cume da vida da Igreja 

Desde tenra idade, Pallotti procurou abrir-se a Deus, sem reservas, e experimentou 

sempre mais profundamente a sua proximidade com Ele, por meio da adoração, do louvor, do 

agradecimento e da súplica. A descoberta e o conhecimento do Seu amor infinito e 

misericordioso o comoveu e o impulsionou a um infatigável empenho apostólico e à fundação 

de uma obra de cunho universal36. Pela celebração do ano litúrgico, ele deixou-se desafiar por 

Deus, pois a universalidade da oração da Igreja não exclui nada e ninguém e o inspirou a se 

preocupar com a salvação de todos, podendo, assim, abraçar o mundo, o tempo e a eternidade37. 

Pallotti apresenta a Eucaristia como fonte e ápice de toda a vida cristã38. Ela deve ser o centro 

do nosso dia e deve ser celebrada com muita devoção. Além da santa missa, ele também 

recomenda a adoração cotidiana do Santíssimo Sacramento, fora da missa, que seja em grupo 

e também privadamente39. Pede, ainda, a cada membro, a meditação diária da Palavra de Deus, 

por trinta minutos, como a leitura espiritual, retiros mensais, o exame diário de consciência, os 

sacramentos da reconciliação e as celebrações próprias da Sociedade. Isto tudo não é apenas 

uma recomendação, mas uma imposição jurídica40. 

Para que os membros da UAC tenham progresso na vida espiritual, como pessoas 

apostólicas, é necessário que haja uma vida regular de oração e de trabalho. Por isso, O Capítulo 

Geral extraordinário, em 1968, elaborou as orações palotinas, para facilitar aos membros a sua 

vida de oração, alternando com a Liturgia das Horas, para que pudessem aprofundar-se na 

espiritualidade de Pallotti e da Sociedade. A vida de oração pessoal e comunitária devem seguir 

o exemplo e o ensinamento do fundador, que uniu sua vida a Deus, com ardor apostólico, 

fazendo da oração uma fórmula eficaz de apostolado com a Igreja e com toda a família 

humana41.  

 
36 Idem, 572. 
37 Idem, 573. 
38 Idem, n. 45, 593. 
39 OOCC VIII, 408, 413. 
40 OOCC VII, 71; VIII, 295-300); Leis SAC, n. 46; SOCHA, 595, 606-607, 617. 
41 SOCHA, n. 42; 615, 617-618. 
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O desejo primordial de Pallotti era de construir uma unidade fraterna na Igreja, pelo 

laço da caridade, para reavivar o fogo do amor42, visto que o redentor do gênero humano, 

solenemente, declarou ter vindo para atear o divino fogo de sua caridade em toda a terra e não 

queria outra coisa senão que ele se alastrasse por toda parte. Segundo ele, a divina providência 

confiou aos homens, para que tal fogo mais se avivasse onde já ardia e para que se ateasse onde 

ainda não tivesse. Para se atingir tal fim, é necessário refugiar-se na oração, nas obras do 

ministério evangélico, e a tantos outros meios espirituais, que elevam as almas a Deus43. Porém, 

o homem só encontra sentido para a sua vida se perseverar na prática do amor a Deus e ao 

próximo44, tendo a caridade como geradora da energia vital que une a humanidade a Deus, por 

meio do testemunho de vida. “Fazei-vos servos uns dos outros, pela caridade” (Gl 5,5-

6.13.16.22-23). Para adquirir essa consciência, a pessoa precisa revestir-se de três aspectos. 

Primeiramente, deve-se conhecer, a partir do amor infinito de Deus, que se reflete nela. Uma 

vez que o homem é criado à imagem de Deus, todos devem reconhecer a sua dignidade, sua 

beleza e o bem que Deus colocou nele. Em segundo lugar, ainda que seja imagem de Deus, o 

homem é uma imagem divina desfigurada, por causa do pecado. Em terceiro, esse 

conhecimento de si não é estático; é sempre crescente e jamais acabado, pois o homem não é 

uma imagem pintada em tela, nem imagem de madeira, de pedra, de metal, mas substância 

vivente racional e espiritual45.  

Para Pallotti, o conhecimento de Deus e de si mesmo caracteriza o início e o cume de 

um autêntico encaminhamento cristão, pois, tal conhecimento é uma condição preliminar 

indispensável, para que o ser humano aprenda a trabalhar nas obras dele. É assim que ele se 

realizará o mais plenamente possível como imagem, ou melhor, Deus realizará no homem a 

Sua imagem46. “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15,5).  

Segundo Pallotti, o seguimento de Cristo não é um bem exclusivo para alguns 

privilegiados, mas é para todos, independe do seu estado de vida47. Na escola do nosso 

fundador, a imitação de Cristo não é uma simples soma de instituições, de ministérios 

particulares, mas é a arte de cooperar com profundo amor a Deus e ao seu reino48.  

Por isso, a finalidade da UAC é de promover a corresponsabilidade de todos os 

batizados, para reavivar a fé e reacender a caridade, na Igreja e no mundo, e levá-los a viver 

 
42 S. STAWICKI, A cooperação, paixão de uma vida, p. 260. 
43 Idem, p. 261. 
44 Idem, p. 263. 
45 OOCC XIII, 60; Idem, p. 173-174. 
46 Idem, p. 174-175. 
47 Idem, p. 178. 
48 Idem, p. 186. 
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uma perfeita unidade, e, assim, cumprir a missão apostólica através da cooperação mútua, entre 

eclesiásticos e leigos49. O apostolado, por sua vez, é o cristianismo vivido na realidade e no 

estado de cada um50.  

O palotino, na medida em que vive o espírito de família, sente-se um membro efetivo 

e afetivo. Ele terá sempre a necessidade de estar junto com os membros, para que o apostolado 

não seja fruto da iniciativa individual, mas de um grupo coeso, que reza junto, que evangeliza 

de modo cooperativo, dando testemunho de sua fé, com muita alegria: “Vejam como eles se 

amam”. Afinal, a cooperação não é só uma estratégia pastoral, mas, é uma arte, um dom que 

permitiu Pallotti criar e inovar na Igreja sem desafinar. “Não descuides do dom da graça que há 

em ti” (1Tm 4,14). A maior graça de Deus, feita ao homem, é o chamado à cooperação em sua 

própria salvação e a de todos51, com oração humilde, confiante e perseverante. O dom mais 

divino de todos os dons é o de cooperar na salvação das almas52, porque aperfeiçoa a imagem 

da Santíssima Trindade em nós, aqui e na eternidade53. A Igreja é uma rede de cooperação, que 

atinge as suas necessidades e as do mundo54. 

 

REFLEXÃO: (PARTE 3) 

1.Como deve ser a vida de oração de um Membro da UAC?  

2. E nós, como membros, temos conseguido realizar as orações propostas? 

 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido e propor a dinâmica abaixo para 

descontrair.  

 

DINÂMICA: Número qualquer de participantes. 

Material: três copos com água, três comprimidos efervescentes (como o envelope de sonrisal)  

 

Descrição:  

1. Colocar os três copos com água sobre a mesa. 

2. Pegar três comprimidos efervescentes, ainda dentro da embalagem. 

3. Pedir para prestarem atenção e colocar o primeiro comprimido com a embalagem ao lado do 

primeiro copo com água.  

4. Colocar o segundo comprimido dentro do segundo copo, mas com a embalagem.  

 
49 Idem, p. 204. 
50 Idem, p. 326. 
51 Idem, p. 408-409. 
52 Idem, p. 410. 
53 Idem, p. 414, 417. 
54 Idem, p. 411, 414. 
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5. Por fim, retirar o terceiro comprimido da embalagem e colocá-lo dentro do terceiro copo com 

água. 

6. Pedir que os participantes digam o que observaram. 

 

Conclusão: No primeiro copo é aquela pessoa que não aceita a religião, fica de fora de tudo, 

no segundo é aquele que até aceita, participa, porém não se abre fica fechado às verdades da fé 

e por último, o terceiro copo, é aquele que participa, se abre, se mistura, que tem o hábito da 

oração para poder abrir o coração a Deus, enfim é uma pessoa de fé. 

Fonte: www.catequizar.com.br 

 

Sugerir que em casa, os integrantes façam a leitura da Lectio Divina (Módulo II – item 3 

p. 15) para o aprimoramento das formas de oração. 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.catequizar.com.br/


5º TEMA: MODOS PEDAGÓGICOS DE EVANGELIZAR 

 

5.1 FORMAÇÃO 10: A PEDAGOGIA PROPOSTA PELO EVANGELHO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e a oração ao Divino Espírito Santo. 

 

Retomar as reflexões da reunião passada. Buscar motivar a todos a praticar a oração 

diariamente. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Dirigente, peça para o seu grupo acompanhar a leitura desta parte e recontá-la para os 

demais. (Assim, internalizará o que foi lido) 

A pedagogia do amor 

A pedagogia empregada por Jesus é a pedagogia do amor, da escuta atenta às reais 

necessidades das pessoas. Pela falta de escuta atenta, muitos erros e enganos acontecem, pois, 

as reais necessidades do outro passam despercebidas. Neste particular, reside a falta de 

sensibilidade para detectar as necessidades do outro. O ser humano, muitas vezes fica esperando 

que o outro peça algo para suprir as suas necessidades, mas a comunidade de irmãos (cenáculo) 

percebe, antes mesmo que os fatos aconteçam as necessidades que poderiam provocar 

momentos de muita tensão e de desconforto. O Evangelho de João 3,2, mostra que Maria tinha 

esse cuidado materno com todos (Caná). Maria, ao saber da necessidade de Isabel, sai 

apressadamente para servi-la até que o menino nascesse (Lc 1,56). Maria sempre viveu a 

experiência do cenáculo, muito tempo antes de estarem reunidos à espera do Espírito Santo.  

 

Deus se preocupa e se comunica com o seu povo 

A Bíblia Sagrada narra inúmeras passagens em que Deus está sempre atento ao 

clamor do seu povo (Ex 3,7-8) e, por isso, desce para resgatá-lo de tudo aquilo que o escraviza 

e que o diminui como sua imagem e semelhança. Ezequiel, ao apresentar Deus como pastor, O 

mostra como aquele que vem proteger as ovelhas feridas. Ele as carrega em seus ombros, Ele 

as protege e as cura. Ele próprio toma a iniciativa de protegê-las, porque os responsáveis por 

elas as abandonaram no meio do caminho. Jesus, no Evangelho, ao tratar deste tema, afirma 

que o mal pastor, além de não proteger as ovelhas, não entra pela porta principal, mas pula o 



 49 

cercado, e quando o lobo vem, foge, deixando as ovelhas em total desproteção. Este é o 

mercenário que apenas tira proveito delas. O bom pastor é aquele que tem a sua voz reconhecida 

por todo o rebanho e seguem-no.  

Desta forma, a Palavra de Deus indica, gradativamente, qual é a pedagogia adotada 

por Deus, desde a criação do mundo. O perfil é sempre o mesmo. Deus cria o universo e as 

coisas que nele contém e presenteia ao homem, dando-lhe sua administração. Infelizmente, 

desde o princípio, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, por causa da sua fragilidade e 

finitude, não entendeu em profundidade a verdadeira intenção do criador, quando disse: 

“Crescei, multiplicai e dominai a terra”. Ele não foi criado por acaso, ou por descuido de Deus. 

Tudo ocorreu mediante um projeto de amor, e o ser humano estava incluso nele, pois o amor 

de Deus é incapaz de reduzir-se a si mesmo, não é egocêntrico. É um amor que se expande, 

difusivo, ou seja, é gerador de vida e “vida em abundância” (Jo 10,10).   

 

Atitudes concretas dos que vivem o Evangelho 

Qual é a novidade da pedagogia de Pallotti? Não apresentou algo que fosse além do 

evangelho, mas somente aquilo que veio desde o princípio, viver a vida de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Para muitos foi algo inédito, mas o que ele viveu foi somente a radicalidade do 

evangelho, pregado por Cristo. Por isso, convocava a todos, para que vivam em estreita sintonia 

com Cristo, por meio da meditação da Palavra e da eucaristia. É só dar a devida atenção à 

Palavra de Deus, é só prestar atenção à voz da Igreja, por meio dos seus documentos. Quem 

segue os passos de Jesus não se decepciona. Para ele, tudo isso estava bem claro. Quem está 

em Cristo é uma nova criatura”, já afirmava São Paulo. A confiança não decepciona (Rm 5,5). 

Deus tem se comunicado com as pessoas a milênios, mas as respostas dos seres humanos 

continuam sendo sempre as mesmas. Parece que é difícil ser colocado em prática aquilo que é 

falado desde a infância. Qual é a razão de tudo isso? Cada pessoa que nasce tem que aprender 

tudo, não vem nada impresso como autômato, que vem somente para executar coisas 

preestabelecidas. Precisa dar os primeiros passos e tudo isso só é possível quando se tem alguém 

do lado para ensinar aquilo que é melhor, mas não é só isto. O ser humano é um ser falível, 

limitado, tanto que são Paulo mesmo diz: “Quanto mais quero fazer o bem que quero, faço o 

mal que não quero (Rm 7,14-25). 

Ainda hoje, por falta de uma escuta atenta, muitos erros e enganos se comete nos 

relacionamentos interpessoais. Às vezes, as necessidades das pessoas são tremendas, mas por 

desatenção acabam sendo despercebidas. Neste particular, entra a falta de sensibilidade para 

descobrir quem é aquele que está ao lado e quais são suas reais necessidades. O grande problema 
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é quando um fica esperando pelo outro na questão de fazer o bem, para isso Pallotti falava da 

caridade competitiva, ou seja, para fazer o bem, deveria haver uma disputa para ver quem faz 

mais e melhor. O ideal humano seria que todos estivessem atentos às necessidades uns dos 

outros, e a obra de Pallotti tem essa conotação, de estar atenta às necessidades espirituais e 

temporais, fazendo que a pessoa humana atinja o seu grau máximo de dignidade em todos os 

âmbitos. O Evangelho de João 2,3, quando apresenta Maria como sendo aquela que estava 

sempre atenta às necessidades de quem quer que fosse. As bodas de Caná são um bom exemplo 

desta realidade. Maria, ao participar de uma festa de casamento, que estava na iminência de um 

grande vexame, por falta de vinho. Por incrível que pareça, não foram os familiares e nem 

menos os serventes a perceber que o vinho estava no fim, mas a convidada, Maria. Outro fato 

de Maria que chama a atenção no Evangelho de Lc 1,56, é a sua visita serviçal na casa de Isabel, 

que estava grávida no sexto mês, uma gravidez de risco, porque ela já era idosa. Bastou Maria 

saber do anúncio do Anjo, para que fosse para lá apressadamente, até que o menino nascesse. 

O evangelho faz questão de elucidar que ela ficou por três meses. Quem está atento às 

necessidades do outro caminha léguas, sem nem mesmo ter sido convidado para tal empreitada. 

É somente o amor e o interesse pelo outro que leva a tomar esta tão nobre atitude.  

No cenáculo, após a morte de Jesus, certamente Maria servia os apóstolos e estava 

atenta a tudo o que eles diziam, pois este era o seu modo de ser e de agir. Maria sempre viveu 

a experiência do Cenáculo que nada mais é que a escuta atenta e o serviço altruísta. Lá, ela só 

pôs em prática o que ela fez durante toda a sua vida, por isso não poderia ter dito outra coisa ao 

anjo: “Eis aqui a serva do Senhor...” após uma resposta desta, o Anjo não tinha outra coisa que 

afastar-se de diante daquela que fora envolvida pela força do Espírito Santo. 

O que isso pode ensinar a toda a União, na atualidade? Em primeiro lugar, devemos 

estar sempre em perfeita sintonia com Deus Pai, por meio da oração e da vivência dos 

sacramentos. Devemos usar de nossa criatividade para atrair o homem moderno, que está 

continuamente conectado pelos meios modernos de comunicação e, normalmente, o que eles 

buscam? Com quem falam e o que falam? A pedagogia Palotina nos ensina que devemos usar 

todos os meios possíveis para levar a boa notícia de Jesus. Boa parte das pessoas vivem em um 

isolamento completo, relacionando-se mais pela virtualidade, onde não existe mais o contato 

humano, até mesmo entre os membros das famílias, na empresa, e a comunicação ocorre por 

meios eletrônicos. Nos apartamentos, as pessoas não conhecem quem mora na sua frente e isso 

vai causando uma realidade de total desamparo de afeto e de sentido da vida. A missão da 

pedagogia palotina pode dar uma resposta a essa realidade, para minimizar um pouco essa 

distância entre as pessoas, e, consequentemente, com Deus. A pedagogia Palotina abre espaço 
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para que criemos novas possibilidades de evangelização, ajudando as pessoas a descobrirem o 

valor de estarmos juntos e de partilharmos as mesmas alegrias e desafios. É claro que não é 

algo simples de ser implantado, mas não é impossível de se fazer algo que possa tocar no 

coração das pessoas, principalmente dos jovens que são vítimas de toda essa modernidade, que, 

por ainda não possuírem o senso crítico desenvolvido, acabam sendo reféns daquilo que é 

apenas invenção humana, que serve para melhorar nossa qualidade de vida, mas não deveria 

nos separar daqueles que nós mais amamos. 

 

REFLEXÃO:  

1.Como conseguimos estar em perfeita harmonia com Deus? 

2.Que linguagem usar para atrair homem moderno para a Igreja? 

3. O que as pessoas estão buscando e nós não estamos oferecendo?  

4. Havendo possibilidades, o que pode ser feito “a mais” para ir além das nossas práticas 

cotidianas? Dirigente: anotar as sugestões dadas para trazer na próxima reunião. 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido.  

 

Sugerir que até o próximo encontro os integrantes façam esta oração, se colocando à 

disposição do Senhor para novas ações. 

“Senhor, que nós possamos ser sensíveis aos anseios das pessoas que nos procuram, para 

assim, levar a Sua palavra com mais eficácia a elas, atendendo, desse modo, ao seu apelo: 

“Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”. Amém”. 

 

Dirigente: sugerir “ Rezar com a espiritualidade Palotina” – item 1.1 do Módulo II, na 

página 9, para leitura em casa, como aprofundamento do modo de rezar de Vicente 

Pallotti. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.2. FORMAÇÃO 11: A PEDAGOGIA PALOTINA55  

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e a oração ao Divino Espírito Santo. 

 

Trazer anotadas as sugestões de trabalho e expô-las em cartaz, ou em sulfite mesmo. Fazer 

um momento de leitura das ações para motivar a equipe a realizá-las. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Pedagogia Palotina: objetivo e fim 

No dia 7 de maio de 2007, o papa Bento XVI recebeu os participantes da Assembleia 

Plenária da União Internacional dos Superiores Gerais. O papa lhes disse: 

O tema de vossa Assembleia Plenária é particularmente interessante: Chamadas a 

tecer uma nova espiritualidade que gere a esperança e a vida para toda a 

humanidade. O tema é fruto de uma ampla reflexão sobre a pergunta: ‘Ao contemplar 

o nosso mundo, escutando os seus clamores, reconhecendo as suas necessidades, a 

sua sede e as suas aspirações, qual é o fio que nós, consagradas, responsáveis pelas 

nossas Congregações, somos chamadas a tecer neste momento, para nos 

transformarmos em tecelãs de Deus, proféticas e místicas? O símbolo escolhido, o 

de ‘tecer’, é uma imagem claramente feminina que é usada em todas as culturas. Nas 

respostas foram evidenciados alguns fios – a mulher, os migrantes, a terra e a sua 

sacralidade, os leigos, o diálogo com as religiões do mundo – que vós julgais 

importantes para ‘tecer’, neste nosso tempo, uma renovada espiritualidade da Vida 

Consagrada e para iniciar assim uma abordagem apostólica que corresponda melhor 

às expectativas das pessoas. São esses ‘fios’ com os quais o Senhor vos impulsiona, 

caras Consagradas, a ‘tecer’ hoje o tecido de um profícuo serviço à Igreja. Não vos 

canseis de dedicar todo cuidado possível à formação humana, cultural e espiritual das 

pessoas a vós confiadas, para que sejam capazes de responder aos desafios culturais e 

sociais de hoje. 

 

O que o papa Bento XVI fala sobre a espiritualidade do tecer parece corresponder ao 

nosso carisma e à nossa missão na Igreja e no mundo: a “santa cooperação”. Pallotti não usa a 

palavra “colaboração”, e sim o termo “cooperação”. Ambas as expressões possuem um 

conteúdo muito parecido. Colaborar = cum laborare, trabalhar com. Cooperar = cum operari, 

operar com. Deve-se levar em conta que “cooperar” e “cooperação” possuem, na língua italiana 

do século XIX, um significado teológico e espiritual profundo. Por isso Pallotti preferia usar 

essa palavra. Vicente Pallotti apresenta a cooperação na União do Apostolado Católico como 

uma harmonia entre a graça divina e o esforço humano. É claro que, segundo Pallotti, a 

formação para a cooperação é mais dom do que uma realização humana, mais obra de Deus do 

 
55 Este tema foi elaborado por D. Júlio Endi Akamine, SAC, Arcebispo de Sorocaba – São Paulo. 
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que humana. Temos necessidade de “sentimentos de confiança em Deus para ter a graça 

necessária para cooperar com fruto nas obras de caridade e de zelo”56. Mas nessa arte da 

cooperação, temos também muito que fazer, mesmo levando em conta que a atividade humana 

não é a parte mais importante. De fato, para Pallotti, a cooperação é o fruto de um longo 

processo de maturação e de esforço a ser realizado pelo homem57. Assim, a noção de esforço 

parece central para o homem chamado a desenvolver incessantemente suas capacidades. 

Vicente não economiza na questão da “utilidade” do esforço. Todo esforço da cooperação e de 

alguns sofrimentos são orientados para a glória de Deus e para a salvação dos homens.  

O objetivo da pedagogia de Pallotti é Deus. Ao ler o Diário espiritual descobrimos os 

desejos imensos e infinitos do fundador da União do Apostolado Católico. Durante os anos de 

sua formação inicial, Pallotti se propôs um caminho muito exigente, “voluntarista” até. Queria 

fazer muito, como todos os santos, e até mais do que eles! Deseja ser tudo e tudo fazer58. Mas 

aos poucos descobriu seus limites, pecados, fraquezas. Tomou consciência que não poderia 

fazer tudo. Principalmente que não podia fazer tudo sozinho. Por isso, com S. Paulo, Vicente 

repetia: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Fl 4,13)59. Queria se tornar um cooperador de 

Deus (1Cor 3,9): “Deus meu, meu Pai, (...) concedei-me o dom (...) de cooperar plena, eficaz e 

eternamente em todas as Empresas da vossa maior Glória e da Salvação das Almas”60. Para ele, 

a cooperação não é somente uma resposta eficaz para os problemas da Igreja e da humanidade, 

tampouco uma obrigação; mas é a mais sublime perfeição61 e o mais divino dos dons que Deus 

concede às criaturas62. Mais do que uma solução de problemas ou obrigação, ela é um dom e 

um privilégio. 

Em suas Meditações cotidianas, Pallotti enumera três razões que fazem da cooperação 

o mais divino dos dons. Em síntese essas razões são as seguintes. Cooperando: 1. 

Aperfeiçoamos em nós a imagem da Santíssima Trindade e refletimos mais perfeitamente Deus, 

que é amor e misericórdia; 2. Tornamo-nos imitadores mais perfeitos de Jesus Cristo; 3. 

Tornamo-nos mais semelhantes à Trindade não somente “aqui e agora”, mas também “na sua 

glória por toda a eternidade”63. 

 
56 OOCC I, 114-115. 
57 Cf. OOCC I, 15, 111, 227. 
58 Cf. OOCC X, 78-79. 
59 Cf. OOCC X, 5, 115, 122. 
60 OOCC X, 279-280. 
61 Cf. OOCC II, 16. 
62 Cf. OOCC III, 403. 
63 Cf. OOCC XI, 256-260. 
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Para Vicente o mistério trinitário não foi objeto de especulação, mas de contemplação 

e de adoração. Ele vê explicitamente nele a riqueza na sua unidade. Para ele, o mundo começa 

e culmina no profundo mistério da santíssima Trindade, de modo que, quando fala de Deus, não 

pode evitar a menção frequente de Seu ser uno e trino. “Faço o propósito de que eu e todas as 

outras criaturas estejamos perpetuamente ocupados em uma profundíssima veneração da 

Santíssima Trindade que ela esteja conosco em todos os lugares”64. Ele se propôs 1816: 

“pretendo estar sempre em profundíssima veneração da santíssima Trindade”65.  

Vicente teve uma grande devoção ao mistério Trinitário e a manifestou durante toda 

vida. É uma característica própria, ainda que não exclusiva, das experiências místicas. Deus 

quando é experimentado distante, aparece na sua unidade; quando, porém, permite penetrar a 

Sua obscuridade luminosa, faz emergir a sua riqueza Trinitária. Pallotti invocou muitas vezes 

“o Pai amorosíssimo” ou “o nosso Pai celeste” e se referiu frequentemente a Ele. Percebeu a 

riqueza Trinitária que procede Daquele que os Padres gregos chamavam de fonte de toda a 

divindade ou deidade. 

Vicente foi particularmente atraído pelos dois atributos do ser divino: a perfeição 

e o infinito. Confiteor infinitam tuam perfectionem [confesso a tua infinita perfeição], 

dizia um outro texto dos propósitos anteriores à ordenação sacerdotal. E ele continua: “A 

isso me sirva a admiração das coisas infinitamente grandes que, desde toda a eternidade 

e por toda a eternidade, estão em Deus, Uno e Trino”66. Já tinha dito isso nos “Protestos 

espirituais”67. Muitas vezes se referiu à infinita perfeição de Deus68. Infinito é o adjetivo 

dado aos atributos divinos da bondade, da grandeza e do amor69. 

Na visão espiritual do jovem Pallotti, Deus e as criaturas, inclusive os santos do 

céu, estavam unidos e, contemporaneamente, contrapostos. Estavam unidos porque 

percorriam gradativa e continuamente para cima e para baixo a escala dos seres. As suas 

palavras recordam o itinerário neoplatônico do ser ou então da contemplação: a 

Humanidade de Cristo, Maria, os anjos, os santos, as almas do purgatório, os justos da 

terra e todas as criaturas. Ambos os itinerários são evidentes para os Padres da Igreja.  

Os dois polos do universo palotino, Deus e Vicente, estão unidos pela corrente 

de bondade divina que desce em mão única do amorosíssimo Ser divino para a humilde 

 
64 OOCC X, 77. 
65 OOCC X, 526. 
66 OOCC X, 6, n. 2; 25, n. 22. 
67 OOCC X, 66. 
68 OOCC X, 21, 39, 57, 60. 
69 Ib. 41, 48, 49, 61. 
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criatura. Foi uma característica da sua espiritualidade que se intensificou ao longo dos 

anos. Quando jovem clérigo, ele falou sobretudo de Deus como “o meu mais que 

amorosíssimo Pai, o amantíssimo Pai celeste, o Pai infinitamente amoroso”. Muitas vezes 

falou da infinita bondade de Deus, da sua admirável, incompreensível, infinita 

liberalidade. Para ele, a infinita distância entre a perfeição divina e a miséria do seu servo 

tinha sido anulada pela bondade de Deus. 

Mesmo que haja entre Deus e Vicente um abismo infinito, tal abismo não é 

intransponível. Ele é superado pelo dom divino da cooperação. Deus, de fato, poderia ter 

salvado o mundo sem nós, prescindindo do homem. Mas ele preferiu fazer do homem seu 

cooperador: 

Mas, não poderia Deus, de própria iniciativa, instantaneamente, reavivar a fé e 

reacender a caridade entre os católicos e fazer-se conhecido de quantos outros existam 

em todo o mundo? Sim, mediante ato onipotente de sua vontade, poderia fazê-lo. Mas, 

no curso ordinário de sua providência, na ordem da graça, ele não costuma agir deste 

modo. Mas, por que, então? Por motivo digno de sua infinita bondade ou por qualquer 

outro motivo, a nós desconhecido, sempre digno, entretanto, de sua infinita 

sabedoria70. 

 

REFLEXÃO: 

1.Releia o segundo parágrafo do texto, trecho de Bento XVI e responda: O que é ser “tecelãs 

de Deus”? 

2.Como Pallotti apresenta a cooperação na União do Apostolado Católico? Explique. 

3.Qual o objetivo da Pedagogia Palotina? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Suscitar o grupo a ser dócil com Jesus. A amá-lo com um coração terno e amoroso. 

Sugestão de oração para ser repetida todas as manhãs: 

“Senhor, eis-me aqui para cumprir a Vossa Santíssima vontade. Que queres que eu faça 

para vos agradar?” 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
70 OOCC IV, 307; [Bruno BAYER e Joseph ZWEIFEL (org.), Documentos da Fundação, p. 115]. 
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5.3 FORMAÇÃO 12: SINAIS DE VOCAÇÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Preparação do ambiente – Opcional – (Módulo II – item 1 – p. 9). 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e a Consagração 

a Nossa Senhora. 

 

Perguntar aos participantes como foi a experiência de rezar a oração sugerida na reunião 

passada. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Trazer digitadas algumas frases de Pallotti (Módulo II – item 4 – p. 19) recortadas 

separadamente, e entregar no final da novena para a leitura diária até o próximo 

encontro. 

 

A ação formativa de Pallotti 

Há vários textos que desenvolvem a ideia da cooperação no campo da formação. Dois 

deles merecem uma atenção particular. O primeiro concerne à acolhida de novos membros na 

pia União do Apostolado Católico; o segundo, aos objetivos do Diretório ou Noviciado.  

No primeiro, Vicente Pallotti determina os critérios de “discernimento palotino” para 

acolher novos membros na União do Apostolado Católico. 

Logo depois que alguém – seja Leigo, Clérigo ou Sacerdote –, com a sincera 

disposição do coração de praticar a vida de perfeito sacrifício até a Morte, tiver feito o ingresso formal na 

Congregação da pia Sociedade, poder-se-ia tomar as palavras do Anjo que anunciou aos Pastores o Nascimento 

do Salvador e endereçá-las ao Povo Fiel e, até mesmo, fazer ressoá-las aos ouvidos dos infiéis e dizer-lhes: ‘Eis 

que vos anuncio uma grande alegria para todo o Povo da Igreja Militante, Padecente e Triunfante, pois hoje nasceu 

para vós quem irá cooperar na vossa salvação. Ele pode ser chamado, de alguma maneira, o vosso Salvador; ele é 

um fiel imitador de Nosso Senhor Jesus Cristo e nasceu na Cidade de Davi, chamada Belém, que quer dizer Casa 

do Pão, símbolo da nossa mínima Congregação, abundante do alimento espiritual e dos meios necessários para a 

obtenção da mais sublime perfeição; ele nasceu para mais cooperar para a maior glória de Deus e a salvação das 

almas’. Mas ninguém pode chegar ao merecimento, no senso já dito, de receber o nome de Salvador do Povo, se 

não pratica constantemente o uso de todos os meios necessários para promover realmente, durante toda a vida, a 

maior glória de Deus e a salvação das almas71. 

 

A capacidade de cooperar não é facultativa para Vicente. Ela dá cor e calor específicos 

à vocação palotina. Pallotti insistiu na capacidade de “trabalhar junto” na fundação de uma nova 

visão de Igreja, a mesma que queria realizar no seio da União do Apostolado Católico.  

 

 
71 OOCC II, 15-16. 
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No segundo texto72, Pallotti enumera os objetivos da formação inicial na comunidade 

masculina da União: provar a vocação daquele que quer fazer parte da Congregação dos padres 

e irmãos da pia Sociedade; formar os candidatos no espírito e na Regra da santa Instituição; 

ajudá-los a se dispor à aquisição da mais sublime perfeição evangélica; estimulá-los, com 

discernimento, à mais perfeita imitação de Jesus Cristo, principalmente no seguimento de sua 

vida humilde, pobre, laboriosa, bondosa e escondida; e finalmente, como se quisesse dizer que 

a formação é algo para toda vida, Pallotti pede que durante a formação inicial se pratique “a 

vida de perfeito e constante sacrifício até a Morte para cooperar, da maneira mais ativa e 

perfeita, para a maior glória de Deus e para a maior santificação própria e dos outros”73. 

Pallotti, como um pedagogo experiente e atento, define a cooperação como fruto e resultado da 

formação contínua. Com efeito, ele não diz que, durante a formação inicial, o candidato deve 

adquirir “a mais sublime perfeição evangélica” e, sim que, “se disponha” a ela. A formação 

inicial é bem-sucedida somente quando faz nascer no candidato a disponibilidade em se deixar 

formar ao longo de toda sua vida. Em outras palavras: a cooperação com Deus e entre os homens 

para a salvação da humanidade não está ligada a tempos fixos. Ela é uma disponibilidade e uma 

liberdade interior de querer participar dela ao longo da vida em todas as circunstâncias e em 

favor de todos.  

 

A ação formativa de Pallotti era sem dúvida alguma o fruto de sua própria santidade e 

formação pessoal. Evidentemente ela trazia a marca do contexto histórico. Mas, era 

principalmente fruto de uma longa maturação feita de leitura de sua própria experiência 

espiritual, de mudanças operadas no tempo e da docilidade às sugestões do diretor espiritual e 

das autoridades eclesiásticas. Tudo isso contribuiu para formar um itinerário significativo e 

coerente que seria proposto para a formação dos seus seguidores. Promover inseparavelmente 

a cultura espiritual, científica e pastoral74 foi uma característica que ligava entre si todos os 

aspectos da formação proposta por Vicente. O estudo devia ser precedido sempre pelo desejo 

de santidade e guiado pelo critério da cooperação apostólica para a glória de Deus e salvação 

dos homens. Através dessa dinâmica, os primeiros companheiros de Pallotti experimentaram a 

originalidade desse projeto e os valores de sua vocação apostólica e universal. Uma vez que 

Vicente insistia sempre na integração progressiva dessa tríade – vida espiritual, estudos e 

 
72 OOCC II, 286-287. 
73 OOCC II, 287. 
74 Cf. OOCC I, 152-189. 



 58 

apostolado – fica evidente que ela constituía a base e o fundamento unitários de sua proposta 

formativa e educativa em vista da cooperação75. 

Vicente gostava de comentar os relatos evangélicos da infância de Jesus (Lc 2,1-52). 

Ele estava convencido de que a pedagogia de Nazaré, oculta e portadora de vida, é 

particularmente apta para formar “verdadeiros operários evangélicos”. Por isso, desejava que a 

casa de Nazaré servisse de fio condutor para todas as casas da pia União do Apostolado 

Católico. Ele escreve: “Todos os que fizerem parte da nossa mínima Congregação tirarão 

proveito das normas que seguem e observarão as respectivas regras. Cada qual imaginará 

encontrar-se na casa de Nazaré, a fazer parte da sagrada família do Homem-Deus, e fará por 

agir com aquela humildade, dependência, simplicidade e disposição de crescer como julga teria 

agido e progredido se estivera a viver com Jesus, Maria e José”76. Ao mesmo tempo, Vicente 

convidava os seus a permanecer sempre no Cenáculo de Jerusalém onde os Apóstolos 

receberam o Espírito Santo. 

O Cenáculo é, para Vicente, primeiramente um “lugar” da comunhão universal, do 

apelo para a unidade e para a cooperação eclesial; é um “lugar” onde se aprende a ler os sinais 

dos tempos, as necessidades da Igreja e da humanidade; um “lugar” em que o apostolado se 

torna uma comunhão com Deus e com os homens. O Cenáculo é o “lugar” onde se recebem a 

plenitude do Espírito Santo77 e a abundância dos seus dons, tão necessários para cooperar 

eficazmente nas obras da maior glória de Deus e da salvação da humanidade. 

Com efeito, contemplando Jesus que “crescia em sabedoria, em estatura e em graça 

diante de Deus e diante dos homens” (Lc 2,52) na casa de Nazaré, Pallotti vê essa casa como 

um “lugar” onde as pessoas vivem unidas, aprendem a rezar, a trabalhar, a se calar, a cumprir 

seus deveres para com Deus e para com os homens; lugar em que elas se dispõem a adquirir a 

maturidade necessária antes de se dedicar ao ministério público e aprendem o justo valor das 

coisas; a partir desse lugar se lançam sólidos fundamentos sobre a rocha, se pratica o que será 

depois ensinado pelo testemunho. 

 “Não basta que o Clero seja santo, deve ser também douto”78, escreve Pallotti. 

Pessoalmente convencido da importância da formação intelectual, propunha também aos 

 
75 Cf. OOCC I, 171-177. Sendo acadêmico da faculdade de teologia da Sapienza, Pallotti consagrou parte de seu 

tempo na formação intelectual dos jovens clérigos. Mas ele jamais separará essa formação da espiritual e pastoral. 

Rafael Melia dirá mais tarde: “O que é marcante em Vicente é que ele conseguiu dar a esses jovens clérigos o leite 

da ciência pura misturado ao da verdadeira piedade. Uma mistura da qual ele mesmo era um exemplo vivo pela 

sua grande ciência e pela sua grande fé”. Walter DEVETTER, Saint Vincent Pallotti, p. 29. 
76 Cf. OOCC VII, 114 [Bruno BAYER e Joseph ZWEIFEL (org.), Documentos da Fundação, p. 333]. 
77 Cf. OOCC X, 87. 
78 Cf. OOCC I, 171. 
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seminaristas e padres debates e encontros de estudos. Ele reunia os seminaristas em pequenos 

grupos para lhes fazer “degustar o valor, a qualidade e a nobreza” das Sagradas Escrituras e do 

pensamento filosófico e teológico dos Padres e Doutores da Igreja. Para incentivar o amor pelos 

estudos, Pallotti fazia cada seminarista trabalhar em pequenas dissertações de quinze minutos 

aproximadamente sobre um assunto de teologia ou de filosofia79. 

Pallotti insistia também na formação teórico-prática desde os primeiros anos sempre 

seguindo, porém, uma ordem e um método. Por exemplo, os estudantes de teologia aprendiam a 

fazer “pregações evangélicas” (homilias, sermões e conferências espirituais); os estudantes de 

filosofia eram exercitados na catequese de jovens e crianças. Ele mandava os seminaristas aos 

doentes, prisioneiros e para as paróquias aos domingos. Recordamos algo singular: sabemos que, 

durante sua própria formação inicial, Vicente não morou no seminário mas na casa dos pais. 

Gozava assim de mais liberdade e aproveitou bem o seu tempo. 

 

REFLEXÃO: 

1.Qual a característica que ligava entre si todos os aspectos da formação proposta por Vicente 

Pallotti? 

2.O que é cenáculo na visão do fundador? 

3. Como nosso fundador via a necessidade de formação intelectual do Clero? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

No decorrer do texto, há duas caixas marcando dois textos, que na visão do autor, 

merecem uma atenção particular. Releia-os e para a próxima reunião, traga a ideia 

central de cada um deles. 

 

Entregar as frases de Pallotti para a leitura diária até o próximo encontro. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
79 Cf. OOCC I, 173-174. 
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5.4 FORMAÇÃO 13: OS MEIOS E OS RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min   

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e a Consagração 

à Nossa Senhora. 

 

Pedir aos participantes que descrevam as suas impressões de leitura sobre os dois 

fragmentos lidos na reunião passada. Pergunte a eles a ideia central, sempre ajudando-os 

a chegar a um consenso. 

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

O crescimento espiritual associado à partilha 

Para Vicente Pallotti, a vida espiritual tinha prioridade na formação. Assim, uma vez 

por semana, ele organizava uma conferência espiritual de ao menos uma hora e meia de duração 

para os eclesiásticos de Roma80. O objetivo dessa conferência consistia em promover “sempre 

mais” o crescimento na imitação de Jesus Cristo, em buscar, quanto possível, a maior glória de 

Deus e a perfeição evangélica, e em dispor os participantes a melhor exercitar o ministério 

apostólico. Pallotti explica que o método para esses encontros deve levar em conta a 

simplicidade a fim de tocar tanto a cabeça quanto o coração81. Por isso, no programa desses 

encontros temos: ensaios de canto gregoriano, meditação da Palavra de Deus e partilha, leitura 

contínua do Catecismo romano com um comentário feito por um dos participantes previamente 

escolhido na conferência anterior, oração final para pedir a Deus que enviasse operário para sua 

messe82. 

É interessante a notar no programa a partilha feita pelos participantes. Com efeito, em 

cada encontro, lia-se o texto do evangelho do próximo domingo primeiramente em latim e 

depois com as notas em italiano. Cada participante era convidado a partilhar não somente o que 

lhe chamava sua atenção, mas também o que desejaria fazer para melhor seguir Jesus Cristo. 

No fim da partilha eram distribuídos pequenos bilhetes com um versículo da Escritura. Cada 

um o lia em voz alta e o comentava brevemente83. Outro meio, usado por Pallotti para aumentar 

o fervor, a perfeição evangélica e o zelo do clero, era um retiro anual de dez dias. O método 

 
80 As conferências eram realizadas na igreja do Spirito Santo dei napoletani, às quintas-feiras, por isso se tornaram 

conhecidas com o nome de “Conferências das quintas”. Cf. OOCC V, 571-585. 
81 Cf. OOCC V, 574-575. 
82 Cf. OOCC I, 178-180. 
83 Cf. OOCC I, 179. 
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seguido nesses exercícios espirituais era o de Santo Inácio84. O programa diário era assim 

formado: dois momentos de oração, dois de leitura espiritual, duas conferências e exposição do 

Santíssimo Sacramento à noite. Para melhor aproveitá-los, Vicente aconselhava fazer esses 

exercícios com “portas fechadas”, ou seja, em uma casa própria85. Ele dá ainda outros 

conselhos: silêncio completo, recolhimento, solidão, acompanhamento espiritual, gratuidade do 

tempo e algumas mortificações exteriores feitas na medida em que o padre espiritual as julgasse 

oportunas e necessárias86.  

Pallotti promovia a formação intelectual do clero organizando, além das conferências 

espirituais, encontros de estudo. Esses encontros respondiam às necessidades locais e se 

adaptavam às suas possibilidades. Tinham o objetivo de cultivar “sempre mais” a reflexão 

teológica. Os assuntos seguiam um programa anual impresso, o que favorecia a participação 

dos padres. Cada tema era apresentado por um padre e seguia uma metodologia comum: o 

argumento, seu estado atual, suas razões, suas resoluções, a posição do magistério, a 

bibliografia e as pesquisas já feitas. Depois da exposição do tema, começava o debate. Pallotti 

cuidava para que esse debate não se tornasse ocasião de orgulho, mas para que fosse edificante 

e se desse em espírito de humildade87.  

Pallotti propunha também outro meio, original e muito raro para a época, para valorizar 

a formação contínua. Trata-se da “assembleia mensal para promover as obras da maior gloria 

de Deus”88. Tratava-se de um encontro mensal dos responsáveis das Procuradorias com seus 

colaboradores para “iluminar as necessidades da Igreja e do povo”89. Vicente era muito sensível 

aos sinais dos tempos e às suas exigências. Muitas vezes ele falava da importância de 

“considerar atentamente o estado atual do mundo”90, de “perceber o tempo atual e seus 

 
84 Vicente conhecia bem os Exercícios espirituais de Inácio de Loyola, porque os fazia e os dava. Há textos que 

testemunham esse conhecimento. Ele copiou, por exemplo, as “Regras a serem observadas pelo Diretor, parte das 

quais tiradas do Diretório dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio e compiladas pelo Revmo. Pe. Prepósito Geral 

da Companhia de Jesus, Cláudio Acquavita” (OOCC XI, 826-829). Pallotti afirmou, em OOCC II, 282, que os 

“Exercícios espirituais, feitos com toda a precisão como são propostos por Santo Inácio de Loyola, são o meio 

conhecido mais oportuno e válido para reformar o homem e revesti-lo do Homem Novo, Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Por isso é regra nunca dispensar, em parte ou totalmente, qualquer pessoa, seja Leigo ou Clérigo, mesmo 
que de reconhecida virtude, seja de grau ou elevada dignidade.” Em sua Regra, Vicente ordena que se inicie o 
noviciado com as quatro semanas de exercícios espirituais (cf. Ib.); os seminaristas e outros membros da 

Congregação devem fazer anualmente dez dias de retiro (cf. Ib. 183-187); os missionários farão os exercícios de 

um mês antes de partirem para as missões (cf. Ib., 253); a eleição do Reitor geral deverá ser precedida por um 

retiro de dez dias (cf. OOCC III, 17). 
85 Cf. OOCC I, 184. 
86 Cf. OOCC II, 184-187. 
87 Cf. OOCC II, 180-182. 
88 Cf. OOCC I, 183. 
89 Cf. OOCC I, 183. 
90 Cf. OOCC IV, 135. 387-388. 
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desafios”91, de “estudar as necessidades da Igreja e do mundo”92. Com isso queria formar 

apóstolos criativos e audaciosos. Esses encontros contribuíam também a dar uma compreensão 

mais profunda e ampla dos homens de seu tempo, a unir o clero secular e o religioso na busca 

da vontade de Deus para cooperarem mais eficazmente com Jesus Cristo e entre si na salvação 

da humanidade.  

Ao responsável da Procuradoria de S. Pedro, cuja missão consistia na promoção da 

cultura espiritual, científica e pastoral do clero, Pallotti pedia que estabelecesse relações com 

pessoas cultas e sábias, reunindo-as em um tipo de “colégio de eruditos”93. Os membros desse 

colégio, leigos e clérigos, eram convidados por Pallotti a contribuir gratuitamente na formação 

contínua dos membros da União do Apostolado Católico. A pia Sociedade tinha necessidade da 

erudição e da competência deles e devia, por isso, aproveitar delas segundo os tempos e as 

necessidades94.  

Evocamos ainda outro meio que Pallotti lançava mão a cada cinco anos. Trata-se de 

um período intensivo de formação comunitária que durava um mês e que tinha o nome de 

Diretório95. Eis como Vicente descreve o espírito dessa formação:  

 

Todos, ao voltarem ao Diretório, não o farão por formalidade mas por verdadeiro 

espírito de aproveitar dele, não podendo alguém presumir de ser perfeito nos caminhos 

de Deus, mas antes devendo cada qual considerar-se como criança. Poderia dizer-se 

também: considerando-se menos que crianças, todos entrarão para o Diretório como 

os últimos dos Postulantes e como os últimos na Casa do Senhor; e todos, como 

crianças, se sujeitarão a todos os Regulamentos do Diretório; e todos, como se fossem 

os mais ignorantes e os mais despreparados, se farão instruir. Deus, porém, premiará 

a humildade, a docilidade e a dependência de todos com abundância de luzes e de 

divinas inspirações, com acréscimo de favores e de graças e com uma inteligência 

mais profunda dos Sacrossantos Mistérios96.  

 

Não é difícil notar que os momentos da formação contínua correspondem à rotina do 

dia-a-dia. Para Pallotti, a formação contínua não é algo que se realiza uma vez a cada dez anos 

ou quando se apresenta a ocasião. A formação é um esforço de todos os dias. Por isso o lugar 

privilegiado da formação é a comunidade apostólica. Ela é o lugar em que, graças à 

comunicação pessoal e espiritual, à oração e reflexão, crescem a cooperação e a 

corresponsabilidade de uns em relação aos outros. A comunidade se torna assim lugar de 

formação por excelência. Nela, todos estão ligados de tal maneira que um mantém o outro em 

 
91 Cf. OOCC IV, 139-140. 
92 Cf. OOCC VII, 3; X, 135. 
93 Cf. OOCC I, 187-189. 
94 Cf. OOCC I, 187-189. 
95 Cf. OOCC VII, 63-68. Os missionários deviam participar do Diretório por quinze dias a cada três anos. Os que 

não podiam viajar com frequência deviam frequentar o Diretório por três meses. 
96 OOCC VII, 67. 
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estado de vigilância e de movimento contínuo a fim de que ninguém fique sujeito ao arbítrio ou 

veja seu zelo diminuir ou suas obras cessarem97. 

Essa maneira de conceber a formação em geral e a formação contínua em particular é 

a consequência lógica e coerente do “sempre più” palotino. A formação permanente não é 

aquela que vem depois da formação inicial. Ela faz parte de um todo orgânico porque concerne 

toda a vida; é um processo no qual a vida espiritual, os estudos e o apostolado devem cooperar 

progressivamente desde o início até o fim da vida para responder eficazmente às necessidades 

da Igreja e da humanidade nas mais diversas circunstâncias. 

Podemos perguntar: em que consiste a originalidade dessa pedagogia palotina da 

cooperação? Não é verdade que desde sempre a Igreja buscou investir suas forças na formação 

espiritual, intelectual e apostólica de seus membros? Essas três dimensões não eram mais 

consideradas fundamentais na formação dos padres e dos religiosos na época de Pallotti? Parece 

que a originalidade de Vicente não reside tanto no retorno vigoroso e coerente a essas três 

dimensões da formação, mas principalmente no fato de aproximá-las e fazer com que 

cooperassem através de meios novos e audaciosos, já mencionados mais acima. De fato, Pallotti 

recebeu não só a graça do “vinho novo”, mas também a de oferecê-lo em “odres novos” (Mc 

2,22).  

Os desafios atuais da pedagogia palotina 

A vida humana é, por sua própria natureza, continuidade e mudança. Quando esses 

dois elementos se harmonizam, a maturação e o desenvolvimento da pessoa e da comunidade 

são garantidos. Um dos objetivos da formação para a cooperação consiste justamente em tornar 

as pessoas e as comunidades aptas a viver a mudança na continuidade e a continuidade na 

mudança. Essa dinâmica de crescimento é expressa por Pallotti sobretudo com as palavras 

“fidelidade” e “perseverança”, que implicam adesão constante a valores permanentes e a sua 

encarnação em diversas circunstâncias e etapas da vida. No seu Testamento Espiritual, Pallotti 

escreve: “rogo, agora e sempre (...), à vossa caridade e ao vosso zelo religioso, ó padres e irmãos 

caríssimos em Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que vos empenheis tanto pela definitiva 

instituição e pela mais rápida e profícua propagação da pia Sociedade, como se vós todos tivésseis 

sido escolhidos por Nosso Senhor Jesus Cristo para serdes seus fundadores”98. 

O que está em jogo é a qualidade de nosso serviço apostólico. De fato, se trata de uma 

fidelidade e de um dinamismo que devem procurar realizar o que Vicente faria hoje, em fidelidade 

 
97 Cf. OOCC III, 156-157. 
98 OOCC III, 28-29 [Bruno BAYER e Joseph ZWEIFEL (org.), Documentos da Fundação, p. 260]. 
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ao Espírito, para responder às exigências apostólicas de nosso tempo. O desafio fundamental que 

o mundo e a Igreja lançam hoje à União do Apostolado Católico é o da cooperação. Ela deveria 

se tornar nossa maneira de viver, de agir e de formar. Com efeito, a cooperação está hoje no centro 

de muitos debates da Igreja e do mundo e se acha presente em todos os campos.  

Durante seus cinquenta e cinco anos de vida, Pallotti conheceu e experimentou as 

rivalidades e as divisões na Igreja, principalmente nas comunidades religiosas. Nesse contexto, 

tomou consciência de sua vocação e de sua missão: ser na Igreja “um ponto de união”99, um 

espaço de cooperação para todas as realidades que competiam e concorriam entre si. Ele queria 

suprimir os muros que separavam o clero secular do regular, os eclesiásticos dos leigos, os 

religiosos de outros religiosos, propondo-lhes uma nova forma de trabalhar na e para a Igreja. 

Pallotti trabalhou apaixonadamente para superar as fronteiras entre os homens, procurando 

realizar o ideal de fraternidade de uma grande família humana. Ele queria reunir todos para 

trabalhar juntos, com todos os meios necessários e oportunos, para a glória de Deus e a salvação 

da humanidade. Para esse fim, ousou propor novas estruturas e uma formação adequada, 

convencido de que, sem união com Deus, seria impossível encontrar a união com os outros. 

Tratava-se de uma pedagogia muito simples e, ao mesmo tempo, muito pertinente para o contexto 

da época.  

Considerando “os nossos tempos”, podemos afirmar que a humanidade nunca teve tantas 

possibilidades de se unir. Não obstante, encontramo-nos diante de uma situação preocupante: a 

humanidade nunca teve tanta capacidade de se autodestruir. O cardeal Martini observa: 

“Vivemos, por assim dizer, a contradição já sublinhada pelo Vaticano II em relação aos conflitos 

bélicos: enquanto o mundo toma consciência de sua unidade e da dependência recíproca de todos 

em uma necessária solidariedade (...), permanece o perigo de uma guerra total que pode destruir 

tudo”100.  

Evidentemente, o homem não tem garantia alguma de sua sobrevivência nem de sua 

capacidade de realizar o ideal de fraternidade de uma família global. Por isso, a verdadeira questão 

não é se o homem conseguirá sobreviver, mas quais são as virtudes necessárias para a unidade 

dos seres humanos.   

A família palotina é chamada hoje a promover e a desenvolver o carisma e o dom da 

cooperação. A União do Apostolado Católico não pode deixar de assegurar esse serviço 

apostólico para a Igreja e para o mundo. O nosso tempo exige que nós estejamos comprometidos, 

 
99 Cf. OOCC III, 4, 83, 90. 
100 Cf. Carlo Maria MARTINI, Je rêve d’une Europe de l’esprit, Bayard, 2000, p. 25. 
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mais do que nunca, com a valorização e o desenvolvimento das iniciativas e meios que farão de 

nossas casas laboratórios da cooperação.  

Pallotti, se estivesse vivo, empreenderia e encorajaria essa marcha para uma “cultura da 

cooperação”101. Aprofundaria antes de tudo uma pedagogia da cooperação, uma vez que falta à 

Igreja em geral e à União em particular exatamente essa pedagogia adequada e coerente, apta a 

fazer nascer homens e mulheres apaixonados por trabalhar juntos para a glória de Deus e para a 

salvação da humanidade. Portanto, traduzir em caminhos pedagógicos o conteúdo do “carisma 

do fundador” e colocar em prática algumas “estratégias educativas” que promovam a cooperação 

em todos os âmbitos da vida, parece-nos o desafio fundamental para o hoje da pedagogia palotina. 

De fato, não basta que os palotinos declarem sua vontade de “caminhar e servir 

juntos”102 no desenvolvimento de atividades externas comuns. É preciso ainda que todos os 

aspectos da vida palotina, a saber, a formação inicial e contínua, a oração, o discernimento e o 

acompanhamento, a vida comunitária e o apostolado, sejam organizados em torno desse “dom 

sublime da cooperação”, se, de fato, tal dom representa para nós o que representava para Vicente 

Pallotti: “o mais santo, nobre, augusto de todos os dons divinos”103. 

 

REFLEXÃO: 

1. Quais são os desafios que as circunstâncias atuais do mundo e da Igreja lançam à pedagogia 

palotina? 

2. Os membros da União do Apostolado Católico estão conscientes de sua vocação e missão 

específicas da Igreja? 

3.Qual era a vocação e a missão de Pallotti? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Refletir sobre a “cultura da cooperação”. Discutam como ela acontece na realidade atual. 

 

O que seriam “estratégias educativas”? 

 

 

 

 
101 Cf. Séamus Freeman, “The culture of collaboration from the time of st. Vincent Pallotti”, in Apostolato 

Universale, n°. 8, 2002, p. 61-77. 
102 SOCIEDADE DO APOSTOLADO CATÓLICO, caminhar e servir juntos. Documento final da XVI 

Assembleia Geral, Roma, 1990. 
103 Cf. OOCC IV, 125; III, 403. 
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ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



6º TEMA: VICENTE PALLOTTI E SEU NOVO PARADIGMA 

 

6.1 FORMAÇÃO 14: VICENTE PALLOTTI: OBJETIVOS E PROPÓSITOS 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo e uma Ave-Maria. 

 

Retomar o que seriam “estratégias educativas” discutidas na reunião passada e refletir 

como elas acontecem na nossa realidade?  

 

Seria oportuno entregar aos participantes canetas e lápis para que possam fazer 

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção (por sugestão própria 

ou do dirigente). 

 

Pallotti: apóstolo inspirador 

Pensamentos de Pallotti: 

“Quem não ama não pode viver”104. “Ou morrer ou amar infinitamente”105. 

“Parai um pouco na estrada para observar, e perguntai sobre os antigos caminhos, e qual será o 

melhor, para seguirdes por ele; assim ficareis mais tranquilos em vossos corações” (Jr 6,16). 

“Não sou capaz de dar bom exemplo, mas com a graça de Deus, serei capaz de santificar o 

mundo”106. “Peço a Deus um caminho santo”107. 

Ainda muito jovem, Pallotti percebeu que Deus tinha confiado a ele uma grande 

missão. Mas sentiu também que, com suas próprias forças, era impossível atingir aquilo que 

Deus lhe confiara, porque dentro dele o limite humano imperava.  Segundo alguns depoimentos 

no processo de beatificação, encontramos que Pallotti era dotado de espírito de grande liderança 

e de intensa caridade. Possuía um temperamento de tenacidade legítima, que não chegava a ser 

teimosia. Tinha uma inteligência acima da média e apta para temas científicos e para discussão 

de tais temas. Isto lhe dava seguro senso crítico capaz de torná-lo apto para uma carreira 

acadêmica. Vicente possuía, porém, um senso vivo da realidade. Possuía, ainda, uma inclinação 

temperamental para o orgulho, para a ambição, para o mando, para a imposição do próprio 

querer sobre o dos outros. “Removerei os obstáculos que possam impedir a minha santificação; 

 
104 OOCC X, 226, 614. 
105 Propósitos e aspirações, p. 92, n. 213. 
106 OOCC X, 607. 
107 OOCC X, 97. 
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o obstáculo maior dentro de mim é o orgulho”108. “Destruí a minha vida e dai-me a vossa vida 

de caridade. Transformai-me na vossa caridade”109. 

Por meio de seu exemplo, Pallotti nos impulsiona a nutrir um profundo amor pela 

Eucaristia, fonte de graças e de bênçãos para todo apostolado. Ao reconhecer sua limitação 

diante do infinito amor de Deus, Pallotti faz alguns propósitos capazes de viabilizar sua relação 

com Cristo eucarístico: 

a) comungar todos os dias até o fim de sua vida; 

b) fixar sua atenção na eucaristia; 

c) aumentar os adoradores e os que participam da Eucaristia; 

d) viver permanentemente em preparação, busca e ação de graças, participando nos infinitos 

mistérios da Eucaristia; 

e) desejava que a eucaristia operasse nele. 

A oração era o centro da vida de Pallotti. Recomendava a todos: oração, oração, 

oração, para alcançar a submissão da vontade ao querer divino110. A oração cria um clima de 

santidade nos grupos que se dedicam à ação apostólica. Algo muito vivo tinha em sua mente: 

“Façamos todo o bem possível, infinitamente multiplicado. Façamos o bem infinito, 

infinitamente multiplicado, o quanto seja possível”111. Finalmente procuremos sempre intimar 

guerra implacável contra o maldito pecado. 

Pallotti dava respostas incomuns para a sua época, diferente daquelas que todos 

estavam acostumados a dar: “não tem jeito, está tudo perdido”, mas não faziam nada para 

mudar. Ele estimulava os jovens a pensar e agir. “Com Deus, tudo posso”. 

O jovem sacerdote Pallotti frequentemente meditou sobre seu futuro como ministro de 

Deus e da Igreja: não se contentou em apenas ministrar sacramentos e dar aulas. Em 1819, um 

ano depois da ordenação sacerdotal, começou a pregar à noite, à gente da praça. As pessoas 

conquistadas por suas palavras cheias de fervor cercavam-no e, enchendo aquela praça a ponto 

de impedir a passagem dos carros. Foi um modo de levar o Evangelho às pessoas que não 

participavam da Igreja. As pessoas sedentas corriam atrás dele, atrás de novidade112. Ao final 

da pregação introdutória, pregador e povo dirigiam-se para rezar e cantar na Igreja de São 

Nicolau. As pessoas rezavam e o jovem padre instruía e confessava. 

 

 
108 Propósitos e aspirações, p. 88, n. 197. 
109 OOCC X, 674, 675. 
110 OCL I, 7, 12, 25, 35, 53. 
111 OCL 10, 11, 15. 
112 Todisco, p. 197. 
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Pallotti serve de inspiração para jovens de nosso tempo 

1. Pallotti intuiu e lutou por ideais nobres.  

2. Na sua juventude sacerdotal sonhava-esperando por um futuro diferente.  

3. Não reclamava das dificuldades e nem esperava pelas ações dos outros, simplesmente 

agia e envolvia a todos para ter sucesso na sua ação.  

4. Era um jovem cheio de ousadia: ele não repetia velhos conceitos, mas criava novas 

formas de evangelização.  

5. A oração era sua companheira na estrada da vida.  

6. Não tinha medo de expor sua fé e de defendê-la publicamente.  

7. Nunca se rendeu às solicitações humanas, mas superou-as pela força da oração e dos 

sacramentos.  

8. Jesus pergunta: o que dizem quem eu sou? Pallotti diz o que experimentou de Cristo. 

O apostolado católico nos faz discípulos missionários. O discípulo, porém, só será 

missionário se for apaixonado por Cristo. O que aumenta a sua paixão é o encontro pessoal com 

ele na eucaristia e nos sacramentos e na escuta atenta da Palavra, na devoção à Maria. Tudo 

isso deve ser acompanhado por uma contínua conversão pessoal. Como diz São Bento: 

“Conversão dos costumes”. Segundo o exemplo de nosso fundador, devemos ir ao encontro 

daqueles que estão afastados de Deus e que vivem na indiferença religiosa.  

Por que o apostolado católico ainda não é levado a sério pelos cristãos? Primeiro, 

porque somos imperfeitos e necessitamos de contínua conversão. Todos os dias devemos 

renovar nossa opção por Cristo e de viver só para ele. Segundo, porque perdemos tempo com 

coisas insignificantes, com preocupações sem sentido, por discórdias na comunidade, por 

disputa de poder. “Quem é o maior”.   

Pallotti nunca criticou as estruturas do seu tempo, mas propôs uma nova maneira de 

viver o cristianismo, reavivando a fé e reacendendo a caridade. Como discípulos missionários, 

somos convidados a sair do nosso conforto e ir ao encontro daquele que está distante de Deus, 

daquele que está confuso, perdido, doente e que vive uma vida sem sentido. Muitos não 

precisam ser apenas resgatados em sua fé, mas principalmente em sua humanidade.  

Onde estão os nossos jovens? Eis a pergunta! Eles estão muito próximos de nós. Estão 

nas nossas casas, no nosso bairro, nas escolas, nos shoppings, nas avenidas, nas baladas. Estão 

perambulando pelas ruas como ovelhas sem pastor. Muitos deles já foram interceptados pelo 

mau pastor, por aqueles que se aproveitam dos seus sonhos juvenis ousados, para lhes oferecer 

não uma vida abundante como nos propõe o evangelho (Jo 10,10), mas uma vida limitada e que 
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leva à verdadeira destruição e ao fracasso. Uma vida sem sentido. Mas o jovem quer viver, quer 

produzir algo novo.  

 

Como surpreender esses jovens com algo fascinante, que os leve a sair da inércia para 

queimarem suas energias juvenis com algo que edifique a si mesmo e os outros? 

Por que Cristo fascinou tanta gente ao longo dos séculos? Qual é a sua proposta de vida? 

O que falta para nós, que nos consideramos evangelizadores e portadores da “Boa 

Notícia” de Jesus e não conseguimos atingir satisfatoriamente as pessoas?  

 

Talvez falta em nós a paixão por Jesus Cristo. Que tipo de notícia estamos 

anunciando? Uma coisa é certa, não devemos ter a preocupação de sermos iguais a todos. Ser 

mais um. O jovem não deve ser mais um no meio da multidão. Ele deve fazer a diferença, por 

mais que isso lhe custe a incompreensão. Se a sua atitude já provocou desconforto em alguém, 

pode ter certeza que você está movido por uma proposta diferente, cheia de vida e de sentido. 

Você já está destoando daquilo que dizem ser convencional. A sua proposta de vida é outra. 

Diante dessa realidade, Jesus tem uma palavra. “Não temais” (Jo 6,20).  

O problema, para muitos jovens, é que estão conectados com tudo. A sociedade 

moderna os deixa informado de tudo, porém falta-lhes critério para fazer uma boa escolha. Uma 

escolha que, realmente, lhes proporcione uma vida plena de sentido. Como mostrar para eles 

algo que é muito superior àquilo que têm como o centro das suas emoções? Muitos estão 

fragmentados emocionalmente diante de tantos desafios da sociedade moderna.  

Hoje, mais do que nunca, devemos procurar curar suas feridas interiores para que 

estejam abertos à graça de Deus e às necessidades dos irmãos. A melhor maneira de buscar a 

Deus é ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Essa escuta, porém, deve ser diária.  

A ovelha só reconhece a voz do seu pastor porque desde seu nascimento está ouvindo 

aquela mesma voz cheia de ternura do lado dela. Se não nos aproximarmos de Deus, 

dificilmente a sua Palavra encontrará eco dentro de nós. Se tivermos uma espiritualidade 

superficial, nossos discursos serão vazios e estéreis. Não surpreenderemos ninguém com o 

nosso modo de ser e muito menos fascinaremos com o nosso modo de viver. 

 

REFLEXÃO: 

Ao longo da leitura, você percebeu que há algumas questões que estão em negrito.  

Releia-as e busque responder em grupo: 
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1. Onde estão os nossos jovens?   

2. Como surpreender esses jovens com algo fascinante, que os leve a sair da inércia para 

queimarem suas energias juvenis com algo que edifique a si mesmo e os outros? 

3. Por que Cristo fascinou tanta gente ao longo dos séculos?  

4. Qual é a sua proposta de vida?  

5. O que falta para nós, que nos consideramos evangelizadores e portadores da “Boa Notícia” 

de Jesus e não conseguimos atingir satisfatoriamente as pessoas? 

6. Que tipo de notícia estamos anunciando? 

 

 

ENCERRAMENTO: 

Fazer uma oração de gratidão pelo momento vivido. Lembrar de agradecer a Ele por 

todas as bênçãos recebidas e pedir forças para as cruzes que virão. 

 

Reforçar a importância das visitas ao Santíssimo, lembrando que: 

“Quando eu olho para Ele, Ele já me olhou; 

Quando eu O amo, Ele já me amou; 

Quando eu busco por Ele, Ele já me buscou, me espera sempre.....”  

Incitar o amor à Eucaristia.  

 

Lembrar que as orações constantes nos anexos podem ser rezadas nos momentos 

oportunos. 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



ANEXO 

 

1. DATAS COMEMORATIVAS PALOTINAS 
 

Nascimento de Pallotti – 21/04/1795 

Ordenação sacerdotal – 16/05/1818 

Inspiração da UAC – 09/01/1835 

Fundação da UAC – 04/04/1835 

Morte de Pallotti – 22/01/1850 

Aprovação da UAC como Associação Pública Internacional – 28/10/2008 

Beata Elisabetta Sanna – 17 de fevereiro 
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