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VI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UAC 

"SINODALIDADE: JUNTOS A CAMINHO COMO POVO DE DEUS". 

 

 

MENSAGEM FINAL 

Caros membros da Família Palotina no mundo, saudações e bênçãos de todos os participantes da VI Assembléia 
Geral Ordinária da União, realizada em Roma de 13 a 19 de março de 2022. 

Como para tantos outros eventos nos últimos dois anos, nós nos perguntamos se seríamos capazes de realizar 
um encontro presencial. Para muitos isto foi possível, mas para outros não - por isso fizemos nosso encontro de 
forma híbrida: 15 participaram online e outros 20 presencial. Certamente não é a maneira ideal, porém, 
funcionou bem. Para aqueles que estavam fisicamente presentes foi uma forte experiência, dando-nos a 
oportunidade de rezar, caminhar, partilhar a refeição e a bebida, rir, discutir - simplesmente, nos permitiu 
estarmos juntos após dois anos de pandemia. 

O tema de nossa Assembléia foi Juntos a Caminho como Povo de Deus. Este tema foi escolhido como nossa 
resposta ao convite do Papa Francisco de nos tornar uma Igreja Sinodal – justamente como diz a oração da 
Assembléia: abraçamos o modelo de uma Igreja sinodal, Igreja que escuta, povo que responde ao chamado de 
Deus neste terceiro milênio. Os ecos do tema ressoaram durante esses dias que passamos juntos. Em sua 
mensagem à Assembléia, o Cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério dos Leigos, Família e Vida, nos escreveu 
que a intenção de São Vicente Pallotti não era criar uma elite espiritual, mas um grupo de pessoas não distante 
do resto da comunidade eclesial, melhor, São Vicente Pallotti queria ajudar toda a Igreja. Pe. Jacob 
Nampudakam SAC, Assistente Eclesiástico da União, falou-nos do chamado de São Vicente para o seguimento 
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de Deus, Amor infinito e Misericórdia infinita; e nós, como palotinos, somos chamados a uma visão universal 
que abraça a todos com compaixão e amor. Nossa missão é Jesus em missão.   
 
E assim, olhando para Jesus em missão, perguntemo-nos: o que isso significa para nós hoje, neste terceiro 
milênio? A Irmã Nathalie Becquart xmcj, Subsecretária do Sínodo dos Bispos, esteve conosco; em sua colocação, 
falou de Jesus como modelo de sinodalidade: Jesus estava presente, caminhava, ouvia, dialogava com as 
pessoas. O carisma palotino é parte integrante do chamado à sinodalidade hoje. A Irmã Nathalie destacou a 
visão profética de São Vicente e como estamos vivendo hoje a sinodalidade como Associação Pública na Igreja. 
São Vicente quis enfatizar que somos todos imagem de Deus, uma só família, todos chamados à relação, a ir às 
periferias, a escutar e comunicar-se com todos, a comprometer-nos no diálogo inter-religioso e a discernir a voz 
do Espírito. 
 
Como todos sabemos, fomos convidados a viver a experiência da sinodalidade. Várias realidades da UAC 
responderam ao convite de partilhar seu engajamento nas diversas expressões da Igreja de hoje. E suas 
respostas foram um relato direto das alegrias, tristezas, esperanças, angústias e sofrimentos das pessoas. 
 
P. Derry Murphy SAC apresentou um resumo abrangente do documento que preparou sobre a história e 
desenvolvimento da UAC. Recomendamos vivamente a leitura e estudo do mesmo. E porque, como disse a Irmã 
Nathalie, há uma necessidade de discernir a voz do Espírito no tempo e nestes últimos cinqüenta anos este 
documento descreve de forma articulada e clara o discernimento e a escuta que houve quando nasceu a UAC 
como Associação Pública, na sua forma atual. 
Durante a Assembléia foram apresentados os relatórios de cada país. Um tema comum, naturalmente, foi o 
impacto da pandemia COVID 19, com a redução dos encontros presenciais e o consequente uso das mídias 
sociais para muitos foi uma experiência totalmente nova. Outros aspectos evidenciados foram: o 
reconhecimento do avanço da idade dos membros, a necessidade contínua de promover a colaboração entre 
todas as vocações palotinas e a necessidade de crescer na sinodalidade dentro da UAC, o desejo de alguns 
grupos de chegar às periferias, como o Papa Francisco e São Vicente nos convidam a fazer. Esta saída inclui os 
jovens, escutando-os, dialogando com eles; e como disse um participante, acompanhando-os em seu próprio 
mundo de trabalho e vida; e depois inclui também o cuidado da nossa terra, do nosso mundo, como nos pede a 
Laudato Sì. 
 
Os Membros do novo CCG foram eleitos usando uma plataforma eletrônica que garantiu o sigilo. Isto permitiu 
que todos os participantes votassem tanto pessoalmente quanto on-line. O novo Conselho inclui uma ampla 
representação de vocações, de países e de gênero. Quatro membros do CCG anterior foram reeleitos e outros 
seis são novos. 
 
Durante o encontro, tivemos a oportunidade de lembrar o Pe. Hubert Socha SAC, que retornou à Casa do Pai no 
ano passado. Como canonista, Pe. Hubert trabalhou por muitos anos com amor e dedicação para ajudar a 
desenvolver a forma juridica atual da UAC. Todos os que o conheceram, reconheceram sua surpreendente 
humildade unida a uma fé muito profunda e amor por seu Deus e pelo ideal de São Vicente. Também fomos 
convidados a participar do funeral da Irmã Lucindis Stock SAC, uma Irmã Missionária Palotina. Duas vidas tão 
diferentes, mas iguais na vivência de sua vocação particular como filho e filha de Deus e São Vicente Pallotti. 
 
Concluindo, queremos expressar nosso reconhecimento e agradecer à Sra. Donatella Acerbi, Presidente da UAC, 
e ao Pe. Roque Gonsalves SAC, Secretário Geral da UAC, por seus trabalhos incansáveis e dedicação para 
alcançar a todos em comunhão. 
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Em seu relatório, Donatella enfatizou à Assembléia que nossa tarefa é a Comunhão, pois, é isto que a Igreja 
espera de nós: trabalharmos juntos pela comunhão. E a comunhão a que somos chamados hoje é um elemento 
essencial da sinodalidade. Um povo que escuta a todos, que caminha junto como parte do Povo de Deus aberto 
e inclusivo. Portanto, devemos estar sempre abertos ao Espírito e as novas formas de responder às 
necessidades, no nosso trabalhar juntos como membros da UAC. 
 
Que o chamado de São Vicente Pallotti de seguir o Evangelho de Jesus nos indique o caminho para 
continuarmos a caminhar e crescer juntos, e que Maria, Rainha dos Apóstolos, seja nosso modelo e interceda 
por nós. 
 
 

 
Donatella Acerbi, 
Presidente UAC,  
Em nome dos participantes da Assembléia Geral 

 
 

 
 

 
   
 

 

Charity exercised as described by the Apostle forms all the substantial constituent of the Union; if this were to be lacking the Catholic Apostolate would no 
longer be in it; therefore [...] the more perfectly the Union will exercise the charity of Jesus Christ through the action of its members, the more luminous and 

fruitful will be its success in all of its evangelical undertakings (OOCC III, 137-138). 

La carità esercitata come la descrive l’Apostolo forma tutto il sostanziale costitutivo dell’Unione; se questa andasse a mancare non vi sarebbe più in essa 
l’Apostolato Cattolico; perciò [...] di tutte le imprese evangeliche, l’Unione farà con successo tanto più luminoso e proficuo, quanto più perfetta 

eserciterà coll’opera dei suoi membri la carità di Gesù Cristo (OOCC III, 137-138). 

 


