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APRESENTAÇÃO DO REITOR GERAL  

DA SOCIEDADE DO APOSTOLADO CATÓLICO 

 

É com muita alegria que apresento o terceiro módulo do “Manual de formação palotina”, 

para os membros da União do Apostolado Católico: “A espiritualidade e o carisma apostólico. 

Fonte e inspiração para a Igreja”, realizado pelo Pe. Valdeci Antonio de Almeida, SAC. Aprecio 

particularmente esta conexão com a Igreja, porque cada carisma é sempre um dom que contribui 

à sua edificação. O Papa Francisco, a este propósito, diz que “o carisma é uma graça, um dom 

conferido por Deus Pai, por obra do Espírito Santo (...) e que cada dádiva recebida se realiza 

plenamente quando é compartilhada com os irmãos, para o bem de todos. A Igreja é assim!” 

(Audiência do dia 1 de outubro de 2014). Somos palotinos na Igreja, para a Igreja e com a 

Igreja. 

Confesso que desde há muito tempo que sentia a necessidade de um modelo de formação 

estruturado desta forma e segundo o espírito de S. Vicente Pallotti. O Cenáculo é um dos 

modelos mais adequados para organizar a formação da União do Apostolado Católico, porque 

contém todos os elementos para uma formação espiritual, humana, comunitária, apostólica e 

missionária. Além disso, o seu dinamismo pedagógico nos conduz pela mão e nos leva ao 

encontro com Deus na contemplação do dom do Espírito Santo e ao encontro com os irmãos. 

Para nós, é central a experiência espiritual que viveu o nosso Fundador. Tal experiência, 

explorada neste terceiro módulo, mostra como ela guiou a ação sacerdotal e pastoral de S. 

Vicente Pallotti, fazendo com que ele se tornasse num verdadeiro “instrumento de mediação 

entre Deus e o próximo”. 

O Pe. Valdeci conhece profundamente e ama particularmente a espiritualidade da União 

do Apostolado Católico e é capaz de comunicar este conhecimento e amor de uma forma atual 

e atraente. Agradeço-lhe de coração por este ótimo trabalho e agradeço a todos aqueles que se 

deixam inspirar pelo grande tesouro que nos deixou S. Vicente Pallotti. Espero, vivamente, que 

este Manual seja usado e divulgado em toda a Família Palotina. 

 

Pe. Jacob Nampudakam, SAC 

Reitor Geral 

Roma, 4 de julho de 2018. 

 



   
 

   
 

INTRODUÇÃO 

 

Este terceiro módulo da formação Palotina desenvolverá temas relacionados à 

espiritualidade e ao carisma que Vicente Pallotti deixou, como herança, aos membros da União 

do Apostolado Católico (UAC) e àqueles que simpatizam com esse modo de ser Igreja. É 

importante recordar que Pallotti, no seu tempo, se preocupou não somente em conduzir as 

pessoas para Deus, mas que elas também tivessem uma esmerada formação humana. As suas 

diversas atividades, desenvolvidas no campo formativo, ajudam a compreender a sua 

preocupação em auxiliar as pessoas a descobrirem o verdadeiro sentido da vida. Por isso, este 

escrito tem a finalidade de ajudar a todos os membros da União do Apostolado Católico a terem 

maior conhecimento do papel que cada membro deve exercer na Igreja, conforme a vocação 

recebida de Deus. 

Desde o início de seu ministério presbiteral, ele esteve envolvido, diretamente, na 

formação e educação dos jovens, principalmente no ambiente acadêmico, como professor na 

Universidade Sapienza. Durante quase dez anos, como acadêmico, dirigia as discussões 

teológicas e, por causa disso, adquiriu uma larga experiência de trabalho, que o ajudou a 

construir as bases seguras de um apostolado promissor no campo da educação, formação e 

instrução do laicato. Um dos grandes recursos utilizados por ele, para instruir especialmente os 

leigos, foram os momentos em que se dedicava ao sacramento da reconciliação, e esse 

ministério ocupou grande parte de sua vida de padre. Dentro dele havia um grande desejo de 

instruir, iluminar, regular, santificar, aperfeiçoar, converter, e também de ocupar-se na direção 

das almas, para que encontrassem a sua mais alta perfeição. Em seu confessionário, Pallotti 

formou a maior parte de seus colaboradores, eclesiásticos e leigos. 

Considerar alguém como formador requer muita atenção, pois é necessário constatar, 

primeiramente, certas qualidades específicas e a capacidade de ser instrumento de mediação 

entre Deus e o próximo. Dos muitos testemunhos que ressaltam as qualidades de Pallotti, 

desponta a de Francesca Teofila de Maistre, de nobre família, e tinha a seguinte opinião a 

respeito dele: “encontrei nele algo especial, que não encontrei em nenhum dos outros Servos 

de Deus (...): uma expressão de bondade celeste, uma capacidade de pacificar e compreender 

os sentimentos da alma, utilizando poucas palavras, mas justas e eficazes”. Sua bondade, 

capacidade de pacificar a alma, escutar com atenção, acolher e dirigir palavras sábias são 

algumas qualidades que são perceptíveis nas poucas linhas referentes a este encontro pessoal 

com Vicente Pallotti.  
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Outro testemunho significativo, no qual se destacam algumas das muitas qualidades de 

Pallotti, encontra-se no texto do arcebispo de Baltimore, D. Spalding: 

Era bem conhecido por todos em Roma, pela sua extraordinária santidade. Seu 

altruísmo total se unia ao seu espírito de penitência. Seu amor para com todos não 

vacilava nem diminuía nunca. Nenhuma dificuldade, nenhuma cruz era capaz de 

abalar sua paciência. A principal característica de sua personalidade era seu amor 

total a Deus e a Cristo. Este amor foi a força que o moveu em todos os seus 

empreendimentos; foi sua verdadeira vida e alma de todas as suas ações, a chave de 

sua serenidade, a fonte de sua coragem e da paz interior que se irradiava 

espontaneamente de seu comportamento1. 

 

Alguns dos reconhecimentos de seus talentos especiais podem ser recolhidos em tantos 

testemunhos proferidos por pessoas que conviveram ou que tiveram oportunidade de encontrá-

lo. Para assumir a missão de formador, é preciso ter claramente definidos a finalidade a ser 

alcançada, os meios a serem utilizados e os objetivos metodológicos precisos. São previstos, na 

ação formativa, três intervenções específicas que indicam a ação pedagógica: educar, formar e 

acompanhar.  

Hoje, quando se fala em formação, logo vem à mente todas as dimensões que compõem 

a estrutura do ser humano: afetiva, intelectual, espiritual, apostólica, comunitária e carismática2. 

Não se pode pretender formar alguém sem levar em consideração todas essas dimensões da vida 

humana. Na atualidade, afirma-se que somente é possível uma verdadeira formação, quando 

existe uma inter-relação entre quem se propõe a formar e quem se dispõe a ser formado. Sabe-

se que, no campo religioso, o formador ocupa uma função de mediador, pois o protagonista da 

formação é sempre o Espírito Santo, contudo, o formador oferece uma mediação entre o Senhor 

que chama e a pessoa que deseja corresponder a esse chamado. O processo de maturação 

humana exige tempo e dedicação e pressupõe abertura a deixar-se formar durante toda vida.  

Não se pode falar de instrução e formação de um carisma, sem antes conhecer ou ter em 

mente como agia e vivia o próprio fundador. Não se pode, tão pouco, indicá-lo como formador 

sem antes constatar sua pedagogia e seu método de ensino. Apresentar alguém como formador 

é algo exigente, porque as qualidades não se inventam, mas elas podem ser percebidas a partir 

de um contato próximo, mediante estudos, observação atenciosa e amor por aquele que se 

propõe como exemplo de formador.  

O objetivo deste livro de formação é mostrar alguns elementos marcantes na vida do 

Santo Fundador, como os traços da luz divina que irradiava em sua alma, por meio dos seus 

propósitos, cantos de amor, e o reconhecimento de sua insignificância diante do Criador. Porém, 

 
1 Carta de 20 de janeiro de 1871 a R. Melia: “Life of Fr. Pallotti”, Melia, p. VI-VII. 
2 Ratio Institutionis da Sociedade do Apostolado Católico, Roma, 2004, p. 177-189. 
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nos seus apontamentos espirituais o que mais se destaca são os seus desejos e as ardentes 

necessidades de dar glórias a Deus e de conduzir a todos à salvação, para que toda marca de 

pecado fosse destruída3. 

Diante deste seu testemunho de vida, o Papa São João XXIII diz: 

Este santo, rico em caridade, é uma das maiores figuras no campo da atividade apostólica do 

século XIX. Traçou novos modos para levar todos a conhecer e a amar Deus na própria vida. 

Suas iniciativas, de modo particular a fundação da União do Apostolado Católico, são uma 

riqueza extraordinária da experiência e da instrução religiosa. Todos os que se empenham no 

apostolado têm a obrigação de transmitir aos demais o amor de Deus, promover o espírito 

fraterno e trabalhar pela realização de seus ideais, com íntimo e constante entusiasmo4.   

 

Como bem disse o Papa acima, Pallotti foi um sacerdote exemplar no campo da 

evangelização, e sua obra foi um estímulo, para que todos os batizados pudessem descobrir o 

seu valor como membro ativo da Igreja. Por isso, cada cristão deve se sentir corresponsável 

pela evangelização, mas, para isso, é preciso que esteja em perfeita sintonia com aquele é o 

autor de toda a criação, Deus. 

 

 

 
3 “A Ti infinitos louvores, glórias e agradecimentos, ó Santíssima Trindade. A mim, por quanto possível, 

grandíssima e infinita pena... sofrer infinitamente e ser desprezado por Ti”. San Vincenzo PALLOTTI. Opere 

complete, I lumi, X, MOCCIA, F., ed., Roma, 1977. As citações serão apresentadas como segue: OOCC X, 67-68. 
4 Acta SAC V (1962-1964), p. 366. 



   
 

   
 

1º TEMA: O CAMINHO ESPIRITUAL DE VICENTE PALLOTTI 

 

1.1 FORMAÇÃO 1: A DESCOBERTA DO AMOR DE DEUS  

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

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

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz de Vicente Pallotti: Por mim, nada posso, com Deus 

tudo posso. Por amor a Deus quero fazer tudo. A Ele a honra, a mim o desprezo. Amém. 

 

Perguntar:  

Você já ouviu falar de caminho espiritual?  

Você tem o conhecimento de alguém que traçou um caminho de perfeição? 

Após as respostas, proceder a leitura oral 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). 

 

A vida espiritual 

Toda pessoa que foi tocada em sua vida pelo amor de Deus torna-se sensível para as 

coisas do alto, e com Vicente Pallotti não foi diferente. Ele, desde sua tenra idade, mostrou 

muito interesse pela vida espiritual, graças a uma profunda vivência da fé na vida familiar. Tudo 

começou de maneira muito simples, fazendo visitas diárias às Igrejas de Roma com sua mãe, 

para rezar diante do Santíssimo e dos altares da Virgem Maria. Aquele gesto piedoso criou nele 

a necessidade de conhecer mais profundamente aquilo que, na sua inocência, experimentava. 

Quando se fala da vida espiritual de uma pessoa, necessariamente não se quer 

apresentar algo de modo mais elaborado, como aconteceu com alguns mestres espirituais que 

criaram uma escola de espiritualidade, ou seja, um jeito próprio de rezar, por meio de um 

método, como o de Santo Inácio de Loyola e de tantos outros. Portanto, por espiritualidade 

pode-se entender as convicções religiosas que determinam a atitude e a conduta fundamental 

de uma pessoa diante da vida. Ela ajuda o fiel a buscar uma estreita relação com o transcendente, 

ou seja, Deus. Diante disso, pode-se dizer que a espiritualidade é a essência do ser cristão. Ela 

é um modo de apropriar-se da fé, para, a partir dela, traçar um itinerário de vida, que se torne 

uma especial fisionomia espiritual da pessoa5. 

 
5 Cf. Ludwig Münz. Espiritualidade Palotina (apostila). 
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Em se tratando da vida espiritual de Vicente Pallotti, é possível detectar em seus 

escritos, elementos da sua espiritualidade, que se repete como um refrão. Um deles é a sua 

autoacusação do seu nada diante de Deus e dos seus muitos pecados, porém sem deixar de ter 

a certeza de que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que seus limites, porque Deus 

apaga toda e qualquer culpa e concede, àquele que a busca, rios de dons e de graças, que vão 

além de qualquer expectativa. Por isso, dizia: “Eu não quero nada senão Deus, nada, nada, nada. 

Deus meu, tudo, tudo, tudo. Deus só, só, só, e, se fosse possível, sofrer infinitamente e ser 

desprezado por Ele. Ah, se fosse concedido amar infinitamente e ser desprezado por meu Deus6. 

Deus ama infinitamente 

A vida espiritual de Pallotti foi marcada pela visão que teve sobre o inesgotável 

milagre do amor e da misericórdia infinita de Deus. Amor esse que foi impresso na criação do 

mundo, criado de modo desinteressado e generoso. Segundo ele, esse amor criador alcançou o 

seu ápice na criação da pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, dotada dos dons da 

natureza e da graça, que a capacita a ser reflexo das perfeições divinas, tendo como privilégio 

poder participar da vida divina e da comunhão com Deus. Mas, quando se deu tal descoberta 

em sua vida? Infelizmente, não se sabe o momento exato. A única certeza que se tem é pela 

revelação dos seus escritos, quando já tinha atingido um grau espiritual muito elevado7.  

Vicente sentia que Deus o amou com amor eterno, por isso se perguntava: “Quanto a 

mim? Quem poderá revelar a minha miséria, pobreza, ignorância, ingratidão e cegueira? 

Ninguém, a não ser o próprio Deus”8. O seu desejo de atingir o mais alto grau de perfeição o 

impelia a dizer: “Não me darei paz, enquanto não atingir um amor também infinito e perfeito 

para com Deus, para com o meu mais que enamoradíssimo Esposo, Jesus, e a minha mais que 

docíssima e afetuosíssima Mãe, Maria”9. “Ah, se me fosse concedido amar infinitamente e com 

infinito amor... sempre, em todos os lugares e para sempre. Por isso lhe peço e lhe imploro... 

ah, se me fosse dado! Eu morro, porque não amo! Sou sempre infinitamente miserável”10. 

Revelou, ainda, as suas inquietudes: “Pretendo fazer tudo para glorificar a Deus... e para a 

salvação das almas do purgatório, para que decididamente declarem guerra contra o pecado, 

 
6 OOCC X, 68-69.  
7 “Desejo amar a Deus, sem ser conhecido senão por Ele. Quero glorificá-lo, mas que somente Ele o saiba. Eu 

gostaria de ser a causa do aumento deste louvor” (OOCC X, 71). 
8  Idem, 29. 
9 Ibidem, 101. 
10 Ibidem, 101. 
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rezem pela conversão de todos os infiéis e pecadores... e todas as criaturas se convertam com 

altíssima perfeição e sejam elevadas das suas misérias temporais”11. 

O amor não conhece limites 

A experiência de Vicente Pallotti, de ser profundamente amado por Deus, o fez 

sensível às necessidades da pessoa humana, e assim escreveu: “Quando vejo ou penso nos 

pobres, procurarei socorrê-los da melhor maneira possível... e procurarei adquirir a mais alta 

compaixão pelo seu estado... Em contrapartida, gostaria de ser para eles alimento, licor, 

vestimenta, meios para socorrer a sua miséria. Como também, eu gostaria de me transformar 

em luz para os cegos, fala para os mudos, ouvido para os surdos e saúde para os enfermos”12.  

Ele afirmava ainda: “Ao saber, ao ver e pensar que há muitos pecadores e muitas almas 

que, se bem dirigidas, poderiam fazer coisas muito boas no caminho do Senhor, muitos 

ignorantes que, se fossem educados, seriam grandes santos [...]. Dentro de mim há um grande 

desejo de instruir e de converter todos eles. Sozinho, eu sou incapaz de realizá-lo, por isso, eu 

rezo ao meu Jesus, que envie trabalhadores, se possível, infinitamente perfeitos, santos, para 

cuidar da saúde das almas da sua vinha. Meu Deus, meu Deus, aumente os meus desejos, mais, 

mais, mais; Oh, acenda em mim o Seu amor. Procurarei convidar todas as criaturas, para louvar 

o meu Criador, para rezar pela conversão dos pecadores, para obter toda a glória do Criador e 

não das criaturas”13. 

Diante de sua pequenez, Pallotti colocou a sua vida nas mãos de Deus, em forma de 

oração: “Toda a minha vida é fraqueza, mas a fortaleza de Jesus Cristo é minha fortaleza. Meu 

Deus, sua vontade é minha vontade. Meu Deus, misericórdia! É você, Senhor Jesus Cristo, 

minha fecundidade, minha confiança, minha esperança, minha caridade, meu amor, minha 

prudência, minha justiça, minha temperança, minha força, minha humildade, minha paciência, 

longanimidade, virtude, atividade, minha palavra e pensamento, meu Deus e meu tudo”14. 

A misericórdia suplanta o pecado 

Para Pallotti, o pecado foi a causa do distanciamento entre o homem e Deus. Porém, 

ele via tudo isso, a partir do fundo luminoso do Seu amor infinito, manifestado na obra da 

Criação e no chamado deste mesmo homem à santidade. Segundo ele, o pecado é a marca da 

 
11 OOCC X, 525. 
12 Idem, 15-16. 
13 Ibidem, 22-25. 
14 Ibidem, 166. 
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pior ingratidão e rejeição deste amor. Como pessoa humana, ele também se sentia responsável 

e participante do pecado no mundo. Com essa sua afirmação, pode-se dizer que aqui está a raiz 

do seu marcante horror ao pecado e das suas constantes humilhações e considerações de que 

era “nada e pecado”, porque a sua natureza foi marcada por esse mal. 

Apesar de todos trazerem essa profunda chaga dentro de si, a misericórdia de Deus 

ultrapassou tal barreira, sem que o homem conseguisse apagar esse amor infinito. Na verdade, 

aquele fundo nebuloso tornou-se mais luminoso ainda, porque o Pai celeste se apaixonou pelo 

homem, obra de suas mãos, e não o deixou entregue à sua própria miséria, mas decidiu salvá-

lo e reconduzi-lo ao seu destino original, enviando seu próprio Filho divino como Salvador do 

mundo (Cl 1,15-21; 2Cor 5,18-19). Somente em Jesus Cristo se tornou visível, palpável o fogo 

deste amor, e como Ele queria que atingisse a todos (Lc 12,49). Essa onda de amor, que se 

derrama sobre a criação, deve ser respondida por outra onda de amor que suba da criação e 

retorne a Deus, porque esse amor não poderia permanecer sem resposta. Para que isso aconteça, 

existem dois caminhos: “a mais perfeita imitação de Jesus Cristo e a participação na sua obra 

da salvação, que é a maior revelação do amor e da misericórdia de Deus para com o ser humano. 

Portanto, Cristo é o mais perfeito modelo do homem a ser seguido” (Ludwig Münz). 

 

REFLEXÃO: 

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

2. Qual foi o caminho espiritual traçado por Pallotti? 

3. Comparar o texto da carta de Tiago (Tg 1,1-18) com o proceder de Pallotti. 

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: 

Ó Deus, misericórdia minha, na vossa infinita misericórdia me concedestes de modo particular: 

promover, estabelecer, propagar, aperfeiçoar e perpetuar com mais puro desejo do vosso 

Santíssimo Coração: uma Pia Instituição que tivesse o caráter universal e que propagasse a fé 

entre os cristãos e infiéis do mundo inteiro. Porém, confesso diante de vós e de toda a corte 

celeste que até agora, por minha culpa, não foi promovida a múltipla instituição, apesar de 

tantas graças recebidas. Agora, tenho por certo que chegou um distinto Triunfo da vossa 

Misericórdia sobre minha indisposição e indignidade. Deus! Deus! Deus! Misericórdia! 

Misericórdia! Misericórdia! Graças a Deus. 

 

Sugerir ao grupo que reze a oração acima, pela União. 
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ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

   
 

2º TEMA: O QUE É ESPIRITUALIDADE 

 

2.1 FORMAÇÃO 2: UM CAMINHO DE INTIMIDADE COM DEUS 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e com a oração para aumentar a nossa fé: 

 

Ó São Vicente Pallotti, tu que nos deste o exemplo de uma fé inabalável e de grande amor a 

Deus e ao próximo, intercedes junto a Deus por nós, para que, imitando o teu exemplo, sejamos 

também nós fortes na fé e verdadeiros apóstolos de Cristo. Amém. 

 

O dirigente pode perguntar ao grupo se todos conseguiram rezar pela UAC. Deve 

também, incitá-los a tornar a prática dessa oração um hábito diário. 

 

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). 

 

 

“Só em Deus a minha alma encontra repouso” (Sl 62,2). 

 

É quase impossível sustentar uma vida sem praticar alguma espiritualidade. Quando 

ela está ausente na vida de alguém, ela poderá ser substituída por qualquer outra coisa, ainda 

que seja uma ideologia política, porque a pessoa humana necessita de acreditar e de se doar a 

algo que lhe traga sentido para o seu viver. Muitas são as críticas aos dogmas da Igreja e à sua 

vida espiritual, como se fossem uma alienação, mas, o que se percebe em muitos grupos 

organizados, que não professam nenhuma fé religiosa, é a presença de determinados dogmas 

intocáveis, haja vista o que acontece nos governos ditadores. Ai de quem os contrariar. A 

verdade está contida nas suas próprias ideias ou ideologias. Mesmo negando a fé em um ser 

superior, eles acabam acreditando na resolução dos problemas e procuram responder aos 

anseios humanos, dando respostas somente humanas e racionais, sem levar em conta a 

dignidade da pessoa humana e seus desejos mais profundos. O que fica é somente a ideologia, 

e para salvá-la, recorrem à força e à truculência. Porém, quando se trata da espiritualidade na 

vida cristã, a sua finalidade é a de facilitar a experiência do fiel com o sagrado, com aquilo que 

edifica a si e a sociedade, sem usar da violência, mas do espírito do perdão e da misericórdia. 

Ela conduz a pessoa a um processo de profunda intimidade com Deus, que desemboca no amor 

ao próximo (Mc 12,28b-31). Ela não tem sua origem em uma ideia, mas em uma Pessoa 
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amorosa e misericordiosa: Jesus Cristo. Por isso, a vida espiritual exige disciplina, constância 

e mudança de vida. Ela deixa a pessoa sensível para captar a presença amorosa de Deus na vida. 

Mesmo quando alguém não segue o Evangelho, mas tem uma sensibilidade para o 

sagrado, a vida e o mundo são vistos de modo surpreendentes. Eis o que diz o líder Budista, 

Dalai Lama: “Onde quer que vivamos e seja qual for a nossa fé ou nenhuma, temos o desejo de 

viver a vida plenamente, para sermos melhores e aprimorarmos as vidas daqueles que amamos. 

E, independentemente do lugar em que surgiram, todas as tradições religiosas mais importantes 

são iguais na sua capacidade de ajudar os seres humanos a viver em paz uns com os outros, 

consigo mesmo e com seu meio natural”15. 

Para o psiquiatra Augusto Cury, a espiritualidade faz parte da vida: “Descobrimos 

nossa espiritualidade, quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, os velórios nos 

fazem tombar no silêncio”. Ainda continua: “Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não 

compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário”. 

Para a teologia da beleza: “Chama-se de espiritual tudo o que leva a assemelhar-se a 

Cristo e quando se adquire consciência de ser introduzido n’Ele, para se converter em filhos no 

Filho, carne de sua carne, até assimilar a sua fisionomia, para assim, tornar-se semelhante a Ele 

(cf. 1Jo 3,2). A pessoa que vive a espiritualidade cristã reconhece como sua meta e seu sentido 

último, o próprio Cristo. Porque, Ele é a unidade entre Deus e o homem. Deus Pai criou o ser 

humano no Filho e em vista d’Ele, para ser redimido por Ele e, assim, receber a adoção 

divina”16. 

Em outras palavras, a espiritualidade é como a seiva, que traz vida para a árvore, e ela 

traz vida para a existência (Sl 1,3). Ela é como um bosque com a sua diversidade, ou uma antena 

que capta e decodifica os sinais de Deus na vida (Mt 16,3); ela serve como alento na tempestade 

(Mt 14,22-27); ela é um verdadeiro caminho de luz (Sl 36,9; 2Cor 3,17). A espiritualidade 

integra e harmoniza a existência humana, ajuda no seu autoconhecimento. Porque quem 

conhece a si próprio aprende a lidar com seu lado luminoso, sombrio e tenebroso. A pessoa se 

conhece à luz do amor de Deus. Mas, para que ela cresça espiritualmente, ela precisa de: 

1. Autodisciplina e esforço pessoal, para cultivar atitudes boas; 

 
15 Irmão David STEINDL-RAST. Além das palavras, Vivendo o credo apostólico, Ed. É Realizações, p. 9. 
16 Tomás SPIDLIK, Marko I. RUPNIK. Teología de la evangelización desde la beleza, Studios y Ensayos – BAC 

– Teologia, Madrid, 2013, p. 12-13. 
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2. Internalizar hábitos positivos, que potencializam a vontade e a superação dos limites; 

3. Engajar-se na prática do bem, que a leva a tocar no mistério de Deus (1Jo 4,16); tudo 

isso, em vista do amor, da família, dos amigos e dos necessitados. Esse engajamento 

ajuda a sociedade a ser mais justa e fraterna, inclusiva e sustentável. 

Para que haja progresso na vida espiritual, é necessário vida regular de oração e de 

trabalho apostólico. A oração deve conduzir a pessoa a uma ação missionária. Porque a oração 

leva a pessoa a honrar o seu Criador e a abre para a salvação. Por isso, ela se manifesta na forma 

de súplica, de agradecimento e de escuta atenta da Sua Palavra. Uma pessoa que se deixa tocar 

pelo amor misericordioso de Deus ama o silêncio e a solidão. Para Pallotti, quando esgotarem 

as possibilidades apostólicas, o refúgio deve estar na oração. 

A Bíblia como fonte inspiradora 

Para o homem bíblico, a vida se manifesta essencialmente no respiro. Ora, este respiro 

mostra seu contato direto com Aquele que lhe deu a vida, por meio do sopro do espírito. A 

tradição patrística sempre interpretou este sopro de vida como a alma racional e espiritual do 

ser humano. Este gesto de Deus legitima a vida na matéria por ele plasmada (Gn 2,7). 

O ser humano é um ser vivo, não somente porque surgiu do pó da terra, mas porque 

Deus soprou em suas narinas o hálito da vida. Somente Deus pode dar vida ao ser humano. Sem 

a presença deste ser, feito à sua imagem e semelhança, a terra seria desprovida de sentido. Toda 

a criação espera ser plenificada por Deus (Rm 8,18-22), e o ser humano redimido dá nome às 

coisas e louva a Deus por tudo o que existe: “Obras do Senhor, bendizei o Senhor...” (Dn 3,57-

88). 

O ser humano é chamado a ser pessoa 

O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por 

Deus e para Deus (Sl 41/42); e Ele não cessa de atraí-lo a si, e, somente n’Ele, a pessoa humana 

encontra a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ele é chamado a viver em 

comunhão com Deus. Esta possibilidade de diálogo com Ele começa com a existência humana. 

Pois, se o homem existe, é porque Deus o criou por amor e, por isso não cessa de dar-lhe o ser, 

e o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se 

entregar ao seu Criador17.  

 
17 Catecismo da Igreja Católica, n. 27. 



 

   
 

15 

Ao longo da história, o ser humano tem expressado de múltiplas maneiras a sua busca 

do transcendente, através de suas crenças e seus comportamentos religiosos, por meio de: 

orações, cultos, sacrifícios, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar 

estas formas de expressão tão universais, mesmo assim, pode-se dizer que o homem é um ser 

religioso. São Paulo afirma que “Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem do 

Seu Filho” (Rm 8,29); isto é, o Pai quer que todos se assemelhem a Jesus: “à imagem e 

semelhança de Deus”. O Pai quer olhar para os seus filhos e dizer: “este também é meu filho 

bem-amado em quem eu ponho meu querer” (Mt 17,5). O pecado original e os pecados pessoais 

quebraram a imagem perfeita dada por Deus na origem. Tertuliano disse que: “Deus, quando 

criou Adão, olhava para Jesus”. Ele é o modelo de homem perfeito. Então, a imagem de Jesus 

precisa ser restaurada, por meio da remissão dos pecados. 

Conta-se que, certa vez, Michelangelo foi a uma montanha de mármore Carrara e 

mostrou aos alunos uma pedra, dizendo: “tem um anjo aí dentro, vamos colocá-lo para fora!”. 

Depois que a pedra foi esculpida e o anjo surgiu, os alunos ficaram admirados. “Como foi 

possível, mestre?” Ele respondeu: “Nós só tiramos o que estava sobrando!” O mesmo acontece 

com a pessoa; o pecado depositou sobre o anjo que Deus pôs em cada um, uma porção de sujeira 

e que esta porção precisa ser removida. Somente o Mestre divino poderá remover o excesso de 

sujeira existente na pessoa, que são os pecados. Por isso, as pessoas precisam deixar com que 

Deus as purifique e as restaure, como imagem original, saída de suas mãos. A isso dá-se o nome 

de santificação. Somente a fé pode mostrar que Deus não olha para seus filhos como espectador 

entristecido e impotente. Ele quer remodelar este ser desviado, para que tenha vida plena em 

seu amor (cf. Jo 10,10). 

Para que o divino Mestre possa agir com liberdade sobre a pessoa, é preciso que ela 

permita a sua ação. Às vezes, a pedra geme sob os golpes do Mestre (cf. Rm 8,22). Somente 

aquele que tem intimidade com Ele saberá que, apesar da provação, Ele está sempre por perto 

para defendê-lo. Para se ter intimidade com o Mestre, o escultor das almas, é preciso ter uma 

vida em Deus, na oração, meditação e contemplação. “Uma alma contemplativa é uma alma 

que encontrou Deus Pai no íntimo do seu coração e vive sempre com Ele”. Deus se propõe a 

educar durante toda a vida, quer curar e fazer com que todos se assemelhem, cada vez mais, à 

imagem de Seu Filho (cf. Rm 8,29); mas para isso é preciso começar a ver todas as coisas à luz 

de Deus. No entanto, uma alma só se torna adulta na fé, quando se dedica à oração e à 

meditação. À medida que os anos passam, Deus, em cada etapa, completa seus ensinamentos, 

e concede novas luzes que não julgara bom conceder antes. O mundo existe para Deus. Ele o 
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criou para “comunicar e manifestar a sua glória, não para aumentá-la”. Mas, sem a 

contemplação, o mundo perderia o seu sentido, pois não existiria mais somente para Ele. O 

Concílio Vaticano II afirmou que “o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta 

vocação do homem à comunhão com Deus… o homem só vive plenamente, segundo a verdade, 

se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador”18. 

A santidade provém da graça de Deus 

A Sagrada Escritura não se cansa de mostrar que a pessoa é dependente de Deus, e que 

somente unido a Ele é que poderá produzir frutos (cf. Jo 15,4). São Paulo afirma que, “mesmo 

às apalpadelas, todos devem se esforçar para encontrar a Divindade, embora ela não esteja longe 

de cada um de nós. Pois, é por meio dela que vivemos, nos movemos e existimos” (cf. At 17,23-

28). Santo Tomás de Aquino escreveu que, quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais 

experimenta seu nada. Sem Deus a criatura se esvai. Por isso, ela é conduzida, pelo amor de 

Cristo, a levar a luz do Deus vivo àqueles que O desconhecem ou O rejeitam. A instabilidade 

do mundo deve despertar na pessoa o desejo de Deus. Porque o ser humano vive sempre em 

busca do paraíso perdido. Por isso, é preciso ter fome de Deus: “O Senhor sacia de bens os 

famintos” (Lc 1,53). São Paulo afirma ainda: “É Cristo que vive em mim” (Gl 2,20), e quer 

tomar forma em cada um (Gl 4,19). Cristo transforma em atos todos os desejos no campo 

sobrenatural. É preciso desejar Deus, ter fome de Deus, porque na intensidade do desejo está a 

grandeza da vida. Deus dá as graças conforme o desejo de seus filhos. Os desejos valem como 

atos diante de Deus (cf. Mc 12,41-44; Lc 21,1-4). 

O Senhor disse: “Quem tiver sede venha a mim e beba” (Jo 7,37). O Salmista clama: 

“Minha alma tem sede de Deus como a terra sequiosa” (Sl 142,6). Da própria pessoa jorra a 

fonte de água viva (Jo 7, 38). Então, dela correrão torrentes de água viva que poderão estancar 

a sede de milhares de almas. 

A Exortação Apostólica, Gaudete et Exsultate (GE), do Papa Francisco, n. 95, ao falar 

das Bem-aventuranças (Mt 25,31-46), assim ele escreve: “se andamos à procura da santidade 

que agrada a Deus, neste evangelho está a regra de comportamento com base na qual a pessoa 

terá o seu julgamento, porque: “Tive fome e destes-Me de comer, tive sede e destes-Me de 

beber, era peregrino e recolhestes-Me, estava nu e destes-Me que vestir, adoeci e visitastes-Me, 

estive na prisão e fostes ter comigo” (v. 35-36). Segundo este documento, ser santo não significa 

 
18 Gaudium et spes, 19,1. 
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revirar os olhos num suposto êxtase, mas, se a contemplação partir de Cristo, deve saber vê-lo 

no rosto daqueles com quem Ele mesmo se quis identificar (GE, 96). Continua dizendo: “O 

Senhor deixou-nos bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver prescindindo 

destas suas exigências, porque a misericórdia é o “coração pulsante do Evangelho” (GE, 81).  

 

REFLEXÃO: 

1. O que mais tocou você, nesta leitura? 

2. O que lhe falta, ainda, para que sua espiritualidade seja mais forte? 

3. Que passos concretos você poderia dar? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração espontânea agradecendo a Deus o momento vivido, seguida da oração abaixo: 

Deus, onipotente e eterno, que chamaste São Vicente Pallotti para reavivar a fé e reacender a 

caridade em tua Igreja, concede a nós a graça de imitar o seu exemplo, para merecermos, com 

ele, o prêmio da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

O dirigente poderá propor aos participantes que, durante a semana, intensifiquem os 

gestos de caridade. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

3º TEMA: A ESPIRITUALIDADE PALOTINA 

 

3.1 FORMAÇÃO 3: UMA ESPIRITUALIDADE TIPICAMENTE CRISTÃ 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e, em seguida, ler o texto (1Jo 4,18-20). 

 

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

de intensificação dos gestos de caridade. Aqueles que quiserem, poderão partilhá-los. 

 

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). 

 

A vivência do amor  

A espiritualidade palotina, antes de tudo, se baseia nas verdades da fé cristã, de amar 

a Deus e ao próximo (1Jo 4,18-20). Seus diferentes elementos também se encontram nas outras 

espiritualidades cristãs, porque o que caracteriza a espiritualidade de uma comunidade é a sua 

preponderante imagem de Jesus Cristo. Os beneditinos, por exemplo, veem o Cristo como o 

Rei da eterna glória, e, por pertencerem à vida monástica, tem como centro a liturgia, na qual 

prestam a sua devida honra e adoração. São Francisco de Assis, fascinado pelo Cristo pobre e 

humilhado, quis imitar a sua vida de pobreza e de pregação. Santo Inácio de Loyola, por sua 

vez, sensibilizou-se pela vida de Cristo Rei que conquista o mundo para o Reino de seu Pai, por 

isso queria unir ao seu redor uma companhia de fiéis soldados, destacados para servi-Lo. Em 

se tratando da espiritualidade palotina, Vicente Pallotti via Cristo como Apóstolo do Pai Eterno: 

“Nosso Senhor Jesus Cristo é o apóstolo do Pai eterno, porque foi mandado por Ele para reparar 

a glória da sua majestade ultrajada e para remir o gênero humano feito massa de perdição pelo 

pecado de Adão”19.  

Uma espiritualidade apostólica 

O desejo que impulsionava o Santo Fundador era de criar um grupo de pessoas que 

tivesse um verdadeiro espírito apostólico, universal, e que o propagasse ao mundo inteiro de 

todos os tempos e lugares, países, raças, religiões, ocupações e preocupações. A missão do 

apostolado católico é de servir a Igreja, e colaborar com sua missão evangelizadora, utilizando-

se de todos os meios espirituais e materiais necessários em sua execução, com suas influências 

 
19 OOCC III, 139.  
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e relacionamentos. Nada pode impedir ou servir de obstáculo para o apostolado, mesmo que a 

pessoa seja jovem ou de idade avançada, ou que não tenha influência social; cada um pode e 

deve atuar no contexto em que vive.  

Uma outra atitude espiritual fundamental que deve mover toda a União é um forte desejo 

de trabalhar em sintonia com a Igreja. A espiritualidade palotina exige de todos um especial 

amor à Igreja, cuja missão é de continuar a obra salvadora de Cristo, por isso participa e 

reconhece o direito e o dever que a hierarquia tem de coordenar e de dirigir o apostolado da 

mesma. O apostolado católico jamais pode ser realizado contra a hierarquia, mas somente no 

espírito de serviço e de colaboração com ela, sendo obediente, como Cristo foi obediente à 

vontade do Pai (Jo 4,34; 14,31). Não pode ser considerado apóstolo do reino, quem não se 

identifica com a Igreja de Cristo e com seus legítimos pastores. Pallotti deixou muito claro que 

se deve ter a plena dependência e obediência à hierarquia da Igreja, para melhor servi-la em sua 

missão20.  

Portanto, ser palotino não é viver isolado dos demais, mas deve ser uma força que move 

e motiva a todos. Ele deve ter consciência da sua missão e da sua corresponsabilidade pela 

unidade e pela paz entre todos. Outro detalhe importante da espiritualidade palotina é o amor 

desinteressado. Assim, descrevia o santo: “Para não faltar na Sociedade o amor que não procura 

os seus interesses, mas somente os de Jesus Cristo, ninguém deve exigir remuneração ou salário 

para trabalhos assumidos dentro da sociedade21 [...]. Por isso fica proibido, para sempre, pedir 

remuneração, pensão ou renda ou qualquer outra recompensa por qualquer trabalho ou 

colaboração nas obras da Sociedade [...]. De acordo com a profecia do Redentor, feita para seus 

apóstolos, no mundo eles encontrariam muito mais dificuldades, contradições e perseguições 

(Jo 16,33): por isso, para que nos trabalhos nunca faltem o ânimo e o santo zelo para superar 

todas as dificuldades e para vencer todas as contradições e perseguições, todos precisam 

lembrar que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera (1Cor 13,7); e por fim, que a caridade 

é mais forte que a morte (Ct 8,6), quer dizer que ela não esmorece diante de nenhuma 

dificuldade, mas supera tudo, não se deixa atemorizar por nenhuma contrariedade ou 

contradição; mas antes se torna mais corajosa no amor, sem prejudicar ninguém ou obrigar 

alguém ao silêncio22. 

 
20 Vicente Pallotti. Textos, Editora Rainha: Santa Maria, 1977, p. 149 e 150. 
21 Idem, p. 154. 
22 Ibidem, p. 155. 
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O santo acentua tanto esse amor que não procura seus interesses, porque ele considera 

a ganância por dinheiro, bens e honrarias como o maior empecilho para um legítimo zelo 

apostólico, por isso ele procurou garantir o máximo possível esse pensamento do amor humilde 

e serviçal. Para acentuar a sua importância, ele fazia uso de expressões fortes: “O amor é 

humilde e se houvesse na Sociedade alguém com o desejo de dominar, deveria ser considerado 

como a peste da mesma23. E para preservar o bem comum, tal pessoa deveria ser excluída dos 

trabalhos e cargos de direção. Se os reitores, ou qualquer outro for chamado para reger ou 

governar uma comissão, uma obra, uma casa, ou qualquer comunidade da Sociedade e estivesse 

possuído pelo desejo de dominar, este iria arruinar a obra de Deus em vez de promovê-la”. 

Como fundamentação deste julgamento pesado ele apresenta: “nas tarefas da Sociedade, 

somente, deveriam colaborar católicos sem interesse de ganho e honrarias; é verdade que assim 

somente serão poucos os que perseveram, quando se sentirem dominados pela procura de 

dominação”. 

Apostolado como serviço abnegado 

O sentido do espírito de serviço, segundo a concepção de Pallotti, é uma questão 

existencial para a Sociedade. Este espírito precisa ser sentido e visto também nos súditos pelo 

senso de respeito, de submissão e de obediência para com as pessoas revestidas de autoridade 

e comando para governar e aceitá-las assim como são. “Esse espírito na Sociedade será sempre 

um dos traços característicos mais luminosos e valorosos que a faz conhecida como obra de 

Deus”. Sim, faz parte do espírito de serviço suportar as fraquezas dos colaboradores, até mesmo 

as injustiças, as calúnias e as perseguições. Pois “todos nós somos filhos de Adão, todos nós 

temos nossas fraquezas e somos mais ou menos expostos a tentações; e mesmo sendo todos 

animados pelo desejo de praticar o bem, ainda não estamos no céu, mas peregrinamos neste 

vale de lágrimas. Nas presentes circunstâncias, não se pode esperar que jamais acontecerá o 

caso que um irmão seja ocasião de escândalo para outro. Mas, para que a caridade não falte, 

todos devem estar prevenidos para presenciar tais fatos, para ser paciente e bondoso, pois a 

caridade é bondosa e paciente” (1Cor 13,4). 

A caridade também não é ambiciosa, para que a verdadeira caridade não falte na 

Sociedade, ninguém, para trabalho nenhum, pode exigir uma insígnia, uma condecoração, uma 

promoção ou dignidade de qualquer grau; pois a caridade só será coroada com a glória do céu. 

 
23 OOCC I, 105-107. Ludwig Münz. O nosso apostolado hoje, Santa Maria, 1980, p. 18. 
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Essa tríplice constelação da caridade magnânima, desprendida e serviçal, no pensamento do 

santo deve ser a atitude dominante em todo trabalho apostólico da Sociedade. Ele a considerava 

“elemento essencial e constitutivo”24, de tal modo que ela venha mencionada em cada uma das 

definições dos objetivos, apesar de que as formulações, por isso mesmo se tornaram obscuras 

e sobrecarregadas. A maneira mais resumida para expressá-la, ele a achou em uma frase da 

segunda Carta aos Coríntios: “Caritas Christi urget nos” – “A caridade de Cristo nos 

impulsiona” (2Cor 5,14). Por esse motivo, a presente palavra do apóstolo são Paulo se tornou 

o lema de toda a Obra do Apostolado católico. 

Assim escreve Vicente Pallotti, sobre a fidelidade à vocação: 

Na União não deve faltar a caridade que não busca as coisas suas, mas as de Cristo. 

Todas as obras da União tendem, diretamente, ao aumento ou à defesa ou à 

propagação da piedade e da fé católica. Para que nos cooperadores jamais falte a 

coragem, a santa habilidade, para superar todas as dificuldades, vencer e suportar 

todas as contradições e perseguições, os da União devem recordar que a caridade a 

tudo se adapta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E, finalmente, tenham presente 

que a caridade é forte como a morte; ela não se detém diante de qualquer contradição; 

pelo contrário, torna-se mais corajosa na caridade e, sem ofender alguém, a destrói25. 

Uma espiritualidade sob o olhar de Maria 

Por fim, a espiritualidade palotina tem um caráter marcadamente mariano. Pallotti 

trabalhou por uma Igreja mobilizada, por um ardente espírito apostólico, mas teve sempre seu 

olhar voltado para aquela que foi obediente à vontade do Pai e foi a primeira a aceitar Cristo 

em sua vida: Maria Santíssima. Nesta moldura de sua espiritualidade apareceu um profundo 

traço devocional mariano. A sua terna devoção à Mãe de Jesus, cultivada durante toda a sua 

vida, foi sem dúvida plantada pela educação religiosa dada por sua mãe. Ela traz todos os traços 

da devoção mariana popular daquela época, e um toque característico pode ser encontrado em 

sua espiritualidade, ou seja, ele levava em conta a posição de Maria no plano da salvação. Ela 

é o instrumento escolhido por Deus e é a companheira de Cristo na obra da redenção. De 

preferência, chama-a de Rainha dos Apóstolos, mas acrescenta, habitualmente, outros títulos 

 
24 Vicente Pallotti. Documentos da fundação, Bruno Bayer e Joseph Zweifel (org.), Pallotti: Santa Maria, 1996, 

p. 253. 
25 OOCC I, 110-111. 
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relacionados com a sua colaboração na obra redentora: Imaculada Conceição, Mãe das Dores, 

Corredentora, Medianeira de todas as graças, etc.  

Pallotti via o plano de salvação de Deus como a suprema manifestação do Seu amor 

misericordioso para com o gênero humano. Desse modo, escolheu, também, a Mãe do Divino 

Amor como sua imagem predileta. Para ele, Maria é a Mestra na imitação de Cristo. “Aprendei 

de mim, pois eu imitei perfeitamente ao meu filho”, fá-la dizer Pallotti no seu livro Mês de maio 

para sacerdotes. Maria não é apenas sua Mestra na imitação de Cristo, mas ela o ajuda também 

pela sua intercessão poderosa. No assim chamado “esponsalício espiritual” com Maria, ele 

espera que ela lhe conceda um profundo conhecimento do seu Filho e lhe assegure a sua 

transformação espiritual em Cristo. Finalmente, Maria, por ter estado intimamente unida a 

Cristo, na sua obra de salvação, tornou-se, para Pallotti, o modelo mais perfeito do espírito e da 

vida verdadeiramente apostólica, sobretudo para os leigos. 

REFLEXÃO: 

1. Qual é a mensagem que se pode tirar do texto, para bem exercer o apostolado de Jesus? 

2. Uma das características da espiritualidade palotina é caminhar em sintonia com o Magistério 

da Igreja. Como atuar com mais eficácia nas paróquias e dioceses? 

4. Um grupo para ser forte e coeso precisa testemunhar aquilo que acredita. De que forma um 

palotino pode deixar a marca da sua espiritualidade na vida cotidiana?  

 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus pelas graças recebidas. 

 

Pedir para que os participantes escolham um gesto concreto, para ser vivido durante o 

mês, até o próximo encontro. 

 

                ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

4º TEMA: A ESPIRITUALIDADE DO DEUS MISERICORDIOSO 

 

4.1 FORMAÇÃO 4: DEUS É MISERICÓRDIA INFINITA 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e fazer uma pequena motivação espontânea. Ler a 

passagem das Bem-aventuranças (Mt 5,1-12). 

 

O dirigente pode trazer para a reunião as obras de misericórdia digitadas e recortadas 

para serem distribuídas para o grupo. Em seguida, motivar os participantes a realizar 

aquela que foi retirada, até o próximo encontro. 

 

Obras de misericórdia corporais: 

1) Dar de comer a quem tem fome; 2) Dar de beber a quem tem sede; 3) Dar pousada aos 

peregrinos; 4) Vestir os nus; 5) Visitar os enfermos; 6) Visitar os presos; 7) Enterrar os mortos. 

 

Obras de misericórdia espirituais: 

1) Ensinar os ignorantes; 2) Dar bom conselho; 3) Corrigir os que erram; 4) Perdoar as injúrias; 

5) Consolar os tristes; 6) Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo; 7) Rezar a Deus 

pelos vivos e defuntos. 

 

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

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção. 

 

Misericordioso como o Pai 

A palavra “misericórdia” está entre as que mais, frequentemente, aparecem nos 

escritos de Vicente Pallotti. Ele, desde o início, pensou a União do Apostolado Católico (UAC) 

como uma instituição para realizar obras de misericórdia espirituais e temporais26. Para os que, 

de alguma forma, querem fazer parte dessa família religiosa, é indispensável que se experimente 

as abundantes graças misericordiosas que Deus derrama sobre os seus amados e, ao mesmo 

tempo, perceber o amor de Jesus pelos seus discípulos, porque ele é fundamentado do amor 

existente entre o Pai e o Filho. Dessa comunhão de amor, origina todas as intervenções 

maravilhosas de Deus para salvar o ser humano: “Assim como o meu Pai me amou, Eu também 

amei vocês: permaneçam no meu amor” (Jo,15,9). Os discípulos devem corresponder a esse 

amor, observando os mandamentos de Jesus, permanecendo no seu amor, obedecendo ao Pai 

como Ele obedeceu: “até à morte e morte de cruz” (Fl 2,8). A lógica é simples: o Pai amou o 

Filho, e este, vindo ao mundo, permaneceu unido no amor ao Pai, por uma atitude constante de 

 
26 União do Apostolado Católico. O carisma de São Vicente Pallotti, origem, desenvolvimento, identidade, Roma, 

2004, p. 15. 
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obediência à sua vontade. O mesmo deve acontecer entre Jesus e os discípulos. Estes devem 

realizar, fielmente, o que Jesus realizou durante a sua vida e testemunhar o Seu amor, 

permanecendo unidos no Seu amor. Mais importante do que amar Jesus é deixar-se amar por 

Ele, acolher o amor que o Pai, por Ele, oferece a cada pessoa. Para isso, há que observar 

docilmente os mandamentos, a exemplo do Filho Amado. 

A palavra misericórdia em hebraico e em grego indica aquilo que, nas línguas 

modernas, se traduz por amor, ternura, compaixão, caridade, piedade, benevolência, bondade, 

algumas vezes, até por graça. No entanto, o significado bíblico dessa palavra é claro: representa 

a ternura de Deus para com a miséria humana e também a atitude que se deve ter para com o 

semelhante, à imitação do Criador. Não compreender a profundidade dessa palavra pode levar 

a um duplo risco em relação a Deus e ao próximo. Conceber Deus mais como juiz do que como 

Pai misericordioso pode levar a pessoa ao desespero, por causa dos seus pecados. Faltar com 

uma autêntica solidariedade para com o semelhante, pode fazer com que a aproximação junto 

a eles ocorra de modo errado, com isolamentos e preconceitos.  

A misericórdia de Deus 

Pallotti, consciente de seu “nada e pecado”, se entregou à misericórdia divina, feliz 

pelo perdão, pela gratuidade e pela predileção imerecida. Daí surge o motivo de, em quase todas 

as suas orações, invocar: “Deus, minha misericórdia infinita” e de se definir, com frequência: 

“Prodígio de misericórdia”, e milagre, troféu, abismo ... da sua misericórdia”27. Ele, de fato, 

podia chamar a Deus de “minha misericórdia”, porque vivia de maneira concreta e pessoal a 

misericórdia de Deus, chegando a exclamar: “Meu Jesus, meu juiz, morto para não me condenar 

à morte”28! Esse equilíbrio entre a consciência dos próprios limites e a certeza da ilimitada 

misericórdia de Deus, permitiu-lhe sentir os seus limites serenamente, sem complexo de culpa 

e sem ilusão de perfeição. A consciência dos próprios pecados, “destruídos” aos poucos pela 

misericórdia de Deus, pelo sacramento da reconciliação, fez com que ele buscasse esse 

sacramento com frequência e com muito fervor. De resto, compreender a misericórdia de Deus 

significa entrar numa atitude de humildade autêntica e de verdadeira contrição (Sl 50) e, ao 

mesmo tempo, na confiança e gratidão para com Deus, Pai e Senhor de misericórdia (Sb 9,1).  

Misericórdia dos homens 

 
27 OOCC X, 356-357. 
28 Idem, 668. 
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“Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo” (1Cor 11,1). Este versículo 

de Paulo indica que qualquer pessoa pode adquirir as mesmas atitudes de Cristo, ou seja, de 

amor e de entusiasmo pela missão, porque “Jesus passou por este mundo, fazendo o bem e 

curando todos que estavam dominados pelo diabo” (At 10,38). Fazer o bem é a missão de todos: 

“Quem der, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, 

eu garanto a vocês: não perderá a sua recompensa” (Mt 10,42). A Carta aos Hebreus apresenta 

Jesus como Aquele que quis experimentar a miséria dos que veio salvar, da mesma forma, todos 

são chamados a manifestar os mesmos sentimentos de solidariedade aos irmãos mais sofridos 

(Hb 2,17). Ter misericórdia, neste caso, significa ter o coração de Deus, permitir-lhe pulsar 

nesta humanidade sofredora. Mas, como concretizar isso? O melhor caminho é a vivência da 

mesma fé em comunidade para, assim, partilhar as alegrias e os desafios individuais e coletivos, 

a partir da vivência do amor. A Sagrada Escritura apresenta que, quando o ser humano toma 

consciência de que é profundamente amado por Deus, ele também é chamado a dar o perdão 

(cf. Lc, 6,36), a não revidar e a amar sem medidas (Lc 6, 27-35). O Vaticano II, no documento 

Apostolicam Actuositatem, n. 8, escreve: “Enquanto todo o exercício do apostolado deve buscar 

sua origem e força na caridade, algumas obras são, por sua natureza, aptas a converter-se em 

expressão viva da mesma caridade, obras essas que o Cristo Senhor quis que fossem sinais de 

uma Missão messiânica ... por isso, a misericórdia para com os pobres e doentes e as assim 

chamadas obras de caridade e de auxílio mútuo, para aliviar as inúmeras necessidades humanas, 

são tidas pela Igreja com particular estima”. O Papa Francisco, na Exortação Apostólica 

Gaudete et Exsultate (GE), n. 105, escreve: “Quero assinalar mais uma vez que, embora a 

misericórdia não exclua a justiça e a verdade, antes de tudo, temos de dizer que a misericórdia 

é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. A misericórdia é 

a chave do Céu”. 

Diante dessa afirmação, pode-se dizer que a UAC encontra o respaldo da hierarquia 

eclesiástica, para continuar desenvolvendo os trabalhados em suas diversas dimensões, a saber: 

nas missões, nas prisões, junto aos marginalizados, aos doentes, aos drogados, e em defesa da 

vida, etc. É tarefa da União envolver sempre mais a comunidade nesse trabalho, e estar sempre 

pronta para reconhecer as novas necessidades que causam sofrimentos. Quando se examina a 

vida de Pallotti, nota-se que, enquanto seus escritos falam apenas do bem que não conseguia 

fazer, os biógrafos escrevem as suas jornadas, incrivelmente, cheias de obras de misericórdia; 

obras concretas com as quais atingia a todos aqueles que sabia necessitados de conforto moral 

e espiritual e de assistência material, nas casas, pelas estradas, nas prisões, nos hospitais ou nas 
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Igrejas, e em particular no confessionário; obras realizadas com sentimentos de profunda e 

sincera caridade. Por isso, é importante se perguntar: De que maneira cada um ocupa o seu 

precioso tempo? Quais os sentimentos que envolvem suas ações diárias? A pressa, a ânsia ou o 

aborrecimento que envolvem a vida, ou por falta de autêntica caridade, vive-se como “um 

bronze que soa ou como um símbalo que tine”? (1Cor 13,1). Que estas palavras de Jesus sirvam 

de estímulo e conforto: “Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia” 

(Mt 5,7).  

REFLEXÃO: 

1. Conforme o texto apresentado, como Pallotti compreendeu e vivenciou a misericórdia 

divina? 

2. Quais são as reais necessidades da nossa comunidade e quais respostas estão sendo dadas? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração para obter misericórdia: 

Meu Jesus, minha infinita, imensa e incompreensível misericórdia. Vós me dais a vossa própria 

misericórdia e me transformais em vossa misericórdia. Fazei que a minha vida seja uma vida 

toda de obras de misericórdia corporal e espiritual, em benefício de todos. E onde eu não posso 

chegar por meio dos meus esforços, fazei-o Vós com a plenitude da vossa própria misericórdia, 

para chegar a infundir a vossa misericórdia em todo o mundo, por todo o tempo e por toda a 

eternidade. Amém. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

5º TEMA: UMA ESPIRITUALIDADE EUCARÍSTICA 

 

5.1 FORMAÇÃO 5: A EUCARISTIA É FONTE DE VIDA 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz de Pallotti: Por mim, nada posso, com Deus tudo posso. 

Por amor a Deus quero fazer tudo. A Ele a honra, a mim o desprezo. Amém. 

 

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

das obras de misericórdia. 

 

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). 

 

Diante do altar 

O frequente contato de Vicente Pallotti com a Sagrada Escritura e com o sacramento 

do altar fez com que ele sentisse profundamente o amor misericordioso de Deus, que inflama 

os corações. Descobriu que Deus não só criou o universo, mas criou o homem à sua imagem e 

semelhança. Não bastasse isso, agora se faz alimento espiritual. Diante desse imenso mistério, 

ele se sente pequeno, mas ao mesmo tempo fortalecido para levar a todos essa maravilha, para 

que, igualmente, pudessem não somente comungar, mas também adorar o Senhor da vida. 

Como ocorreu com a samaritana que, ao encontrar Jesus, saiu apressadamente para anunciar 

aos seus conterrâneos a descoberta de um novo profeta, da mesma forma, Pallotti convoca os 

cristãos para que anunciem, por meio de obras e palavras, o que Deus realizou a favor do seu 

povo.  

Em várias passagens do Evangelho, Jesus apresenta-se como a verdadeira fonte da 

vida. Quem Dele se aproxima se depara com algo inesgotável. Assim expressa o Evangelho de 

Mateus: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei, pois 

em mim, encontrareis repouso” (Mt 11,28). Para a Samaritana, Jesus diz que é a fonte de água 

viva que jorra para a vida eterna (cf. Jo 4,14). Estar com Jesus é encontrar o verdadeiro sentido 

para a vida. Desse modo, ao longo da história da salvação, Cristo continua a se revelar a todos 

quantos Dele se aproximam. A experiência com o ressuscitado é sempre algo particular, cada 

um faz a sua experiência, para depois transmitir aos demais. 
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Eucaristia: um tesouro a ser descoberto 

A eucaristia é o grande tesouro que a Igreja recebeu de Cristo. Esse é um mistério que 

acompanhará a vida e a ação da Igreja até o fim. Acreditar que, ainda hoje, é possível encontrar-

se com o ressuscitado nas comunidades, é o grande desafio. Talvez seja por isso que muitas 

crianças da catequese se dispersam da Igreja, após a primeira comunhão, porque não 

experimentaram a força e a presença do ressuscitado na comunidade. A eucaristia exige fé e 

confiança na palavra do Senhor. “O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo 

(...). Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 

último dia” (Jo 6,51b.54). 

São Paulo, em Romanos, no capítulo quarto, exorta a comunidade a ter fé na promessa 

de Deus a exemplo de Abraão: Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai 

de muitas nações, segundo o que lhe fora dito (v.18) (...) Ante a promessa de Deus, não vacilou, 

não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente 

convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera (v. 20-21). A eucaristia é 

a fonte que assegura à Igreja a exuberância da vida. Por isso, o Concílio Vaticano II colocou na 

base da renovação da Igreja a renovação da liturgia, que tem na eucaristia sua fonte29. 

A Ceia de “Quinta-feira Santa” marcou, definitivamente, o que Deus preparou desde 

toda a eternidade a seus filhos, uma vida de amor sem limites. Por isso, aquele ato realizado por 

Jesus se tornou marcante e inesquecível; tornou-se momento de encontro fraterno entre aqueles 

que aderiram a Cristo e encontro de salvação e de força para a caminhada. Basta lembrar o 

episódio dos discípulos de Emaús, que, após terem encontrado com o ressuscitado, saíram 

apressadamente para comunicar aos apóstolos que, realmente, Cristo ressuscitou e está vivo no 

meio deles. A comunidade dos que acreditavam no Cristo, diante das suas manifestações 

dominicais, começou a designar o Domingo como o dia consagrado ao Senhor, pois Ele sempre 

aparecia quando todos se reuniam para ouvir a Palavra e comer a Ceia. Entre eles havia a certeza 

de que, naquela reunião, não estavam sozinhos. O pão que os cristãos comem, na celebração, é 

diferente daquele consumido pelos judeus; é um pão redentor, é o próprio Senhor. “Eu sou o 

pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar 

é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida...” (Jo 6,51-58).  

Para muitos não foi fácil aceitar a proposta de Cristo referente à sua ressurreição e à 

sua permanência na eucaristia. Segundo os Atos dos apóstolos, a comunidade dos primeiros 

 
29 Missal cotidiano, p. 244. 
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cristãos foi, aos poucos, assimilando a presença do Cristo glorioso devido às suas aparições nos 

encontros dominicais, antes da ascensão (cf. At 1,2-4).  

Os discípulos, agora, devem crer nas palavras proferidas pelo Mestre e testemunhar 

aquilo que viram e ouviram. “E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como 

Salvador do mundo” (1Jo, 4, 14). Muitos discípulos tinham dificuldade para aceitar isso, como 

ainda hoje muitos o têm (Lc 24, 36-43). “Alguns de vós não creem” (Jo 6, 60-62.64); “Vós me 

vedes, mas não credes” (Jo 6, 29.36). Tomé expressa sua descrença na ressurreição e Cristo, 

num ato litúrgico, se mostra como aquele que continua presente na vida da comunidade (cf. Jo 

20, 22-31; 21, 1-7). A eucaristia constitui-se o centro de toda a vida e de toda a espiritualidade 

cristã. E, em São Vicente Pallotti, ela é um elemento essencial que fundamenta, delineia, 

permeia e impulsiona a sua vida e a obra. A celebração diária do Mistério Eucarístico ocupava 

um lugar central em sua vida. Ele atribuía todo o seu tempo em uma profunda preparação e 

ação de graças à Santa Missa, o que o levava a uma contínua contemplação do Mistério 

Eucarístico. 

O apostolado católico é fruto da eucaristia 

Se se perguntar de onde Vicente Pallotti tirou tanta inspiração para fundar a União do 

Apostolado Católico (UAC), em uma época tão conturbada, certamente tal resposta deve ser 

encontrada em seu testemunho de vida sacerdotal. Foi contemplando o Cristo da cruz e o Cristo 

ressuscitado presente na eucaristia. Desde pequeno, ele tinha um apreço muito grande para com 

este sacramento. Quando sacerdote, mesmo após uma longa jornada de trabalho, reservava 

sempre momentos para adorar o Cristo eucarístico. O que será que ele tinha tanto para dizer 

para Deus, ao entrar, noite adentro, diante do sacrário? A resposta é quase que evidente. Pallotti 

olhando para o Cristo no altar, descobriu o profundo amor que Deus tinha para com ele. Quem 

se sente amado não se cansa de ficar diante daquele que ama. Tem paz e serenidade de espírito. 

Mesmo diante das mais duras provações, ele permanecia impávido. Ele acolhia todo tipo de 

incompreensão, porque sabia que Deus estava com ele (cf. 2Tm 3,10-12). Aliás, o sofrimento 

para ele era uma maneira de estar mais próximo de Cristo. Jamais ousou criticar as autoridades 

de seu tempo, mesmo quando sofria injustiças. O amor era a marca do seu ministério. 

Pallotti quando falava sobre a eucaristia, dizia: “Recordemos a infinita misericórdia de 

Cristo que quis permanecer conosco na eucaristia”30, pois, para dela participarmos, devemos 

 
30 OOCC III, 27. 
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ter a devida preparação. Após comungar, devemos rezar agradecendo tão grande dom31. Aliás, 

as grandes inspirações recebidas por ele aconteceram no momento de meditação, após a 

comunhão. Por várias vezes, ele disse: “Deus me fez sentir que a sua infinita justiça é 

infinitamente misericordiosa. Senti que o prodígio da misericórdia infinita operou não somente 

em mim, mas em todo o gênero humano”32. “Meu Deus, faça com que eu aprenda com as santas 

mulheres, leigos e seculares, a aproveitar do Santíssimo Sacramento da eucaristia”33. Pedia, 

ainda, o dom da oração perpétua, do bom uso do tempo e da vitória das tentações. Reclamava 

porque nunca aproveitou devidamente do Santíssimo Sacramento da Eucaristia34. “Quanto 

tenho abusado do sacramento da penitência e da eucaristia, tanto no receber quanto no 

administrar”35. 

Pallotti afirma que era indigno de receber os dons de Deus, de receber os efeitos das 

graças divinas, que o Deus misericórdia infinita quer fazer nas almas. “Deus se fez homem e 

ainda alimento para a minha alma, quer nutrir-me com todo seu ser, com sua essência e natureza 

divina, com todos seus atributos infinitamente misericordiosos”36. Descobre também que, na 

eucaristia, não há somente a pessoa divina do Verbo Encarnado, mas está presente o Pai e o 

Espírito Santo. Deus é pureza por essência, me nutre misericordiosamente com a sua própria 

justiça e destrói em mim toda a minha injustiça e suas horrendas consequências. Deus é pureza 

por essência. Pureza infinita e eu sou impureza por essência. É Ele que me nutre na eucaristia 

com a sua própria pureza infinita e eterna, infinitamente misericordiosa. Oh, Misericórdia 

infinita! Oh, incompreensível invenção amorosa do Pai das misericórdias37! Pela eucaristia, 

destrói em mim toda a perda de tempo, principalmente no tempo empregado para ofendê-lo38.  

Da eucaristia para a missão 

O missionário só pode assumir a missão de evangelizar depois de experimentar 

profundamente a companhia de Cristo pela escuta da Palavra, e pelo assíduo contato na 

eucaristia. Isso faz recordar a passagem de Ezequiel que mostra a imagem da água que jorra do 

altar do Templo de Jerusalém, saindo em direção ao mar Morto. É um manancial de água 

cristalina. Ao longo de sua margem surgem árvores frutíferas (cf. Ez 47, 1-9.12; Ap 22, 1-2). 

 
31 Cf. OOCC II, 231. 
32 Cf. OOCC X, 353-355. 
33 Idem, 266. 
34 Cf. Ibidem, 361. 
35 Cf. Ibidem, 390. 
36 Ibidem, 451. 
37 Ibidem, 456. 
38 Cf. Ibidem, 455. 
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Do altar de Deus emanam abundantes dons, graças e favores. É um novo tempo. A natureza 

será transformada pela presença da glória de Javé no meio de Israel. Aquela torrente de água 

foi geradora de vida de maneira contínua, crescente, comunicada. No Novo Testamento, o 

simbolismo da água é aplicado a Cristo, fonte de água viva que jorra para a vida eterna, como 

foi dito à samaritana39.  “Se alguém tiver sede venha a mim e beba. Quem crê em mim, como 

diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva” (Jo 7, 37-38; 4, 14).  

Pallotti também reconhece as abundantes graças que Deus derramou sobre ele, por 

meio do santo Sacramento: “Perdoai-me se me atrevo a dizer-vos que enlouquecestes de amor 

e de misericórdia para comigo, pois, desde toda a eternidade e em cada momento, vós pensais 

em mim e derramais sobre mim infinitos dilúvios de graças, de favores, de dons e de 

misericórdias de todos os vossos atributos, todos infinitamente misericordiosos. Sempre, ó Pai, 

ó Filho, ó Espírito Santo, me nutris e me alimentais com vossa substância, essência [...]40. 

O livro dos Reis fala do profeta Elias que saiu, em nome de Javé, para levar esperança 

para as pessoas. Quem escuta a sua voz não pode ficar calado. No momento em que Elias 

anuncia a justiça de Javé, ele é alimentado por um pão misterioso: “Levanta-te e coma, porque 

ainda tens um longo caminho a percorrer” (1Rs 19, 6-8). Esse alimento que vem de Deus é sinal 

de força e coragem para o profeta. Esse alimento faz recordar a eucaristia, deixada por Cristo, 

como sustento para a caminhada. O documento Ecclesia de Eucarisita, n. 61, p. 54, diz: O 

tesouro eucarístico que o Senhor pôs, alenta-nos para a meta de compartilhá-lo com todos os 

irmãos aos quais estamos unidos pelo mesmo batismo. Mas, para não desperdiçar esse tesouro, 

é preciso respeitar as exigências que derivam do fato de ele ser sacramento de comunhão, na fé 

e na sucessão apostólica. Pode-se dizer que os textos mostram que o ser humano depende de 

Deus, pois por sua própria força, nada conseguirá fazer. Para São Vicente Pallotti, isso era muito 

claro, a ponto de traçar em si o sinal da cruz, com os seguintes dizeres. “Por mim, nada posso, 

com Deus tudo posso. Por amor a Deus quero fazer tudo. A Ele a honra, a mim o desprezo”41. 

Essas palavras são uma excelente síntese da sua aspiração espiritual. Assim dizia: “Quem se 

armar do sinal da santa Cruz, pode estar seguro de fazer tudo aquilo que é para a maior glória 

de Deus e para o bem da alma própria e dos outros”42. 

REFLEXÃO: 

 
39 Cf. Commento della Bibbia litúrgica, 8 Ed., Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 1999, p. 721-722. 
40 OOCC X, 235-237. 
41 OOCC III, 449. Orações da comunidade palotina, p. 268. 
42 Idem, 450. 
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1. O que mais chamou a sua atenção neste texto? 

2. De que forma Pallotti expressava seu amor pela Eucaristia? 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus pelas graças recebidas. 

 

Dedicar um momento de adoração, diante do Santíssimo, até o próximo encontro. 

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 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

6º TEMA: VICENTE PALLOTTI: O HOMEM DOS DESEJOS 

 

6.1 FORMAÇÃO 6: O DESEJO DE CORRESPONDER 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

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

 

Verificar com os participantes quais conseguiram realizar o propósito da reunião 

anterior: uma visita ao Santíssimo Sacramento. 

 

Cada participante poderá apresentar as impressões de leitura que refizeram em casa. 

 

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). 

 

“Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer” (Lc 22,15). 

Jesus Cristo, antes de passar pela morte, expressou o seu maior desejo de estar com os 

seus amigos. Ele fez questão de frisar o seu estado de espírito, o seu amor profundo por cada 

um daqueles que o seguiu. Em João 15,12-13, Ele mostrou o que sentia em seu coração: 

“Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida 

pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando”. 

A imitação de Deus, em Pallotti, brota do desejo de amar tanto quanto possível, como 

o Mestre amou a humanidade, assim escreveu: “Tenho a obrigação de regrar tudo de modo que 

imite Deus em todas as coisas, segundo os fins de Deus”43. Esse é o modo como quis responder 

ao amor misericordioso e infinito de Deus. Essa ideia serve de base para toda a sua vida 

espiritual e apostólica. Ela surge como consequência lógica da sua percepção da imagem de 

Deus no homem44. Para ele, o amor de Deus não é somente uma experiência mística ou um 

sentimento, mas uma exigência de vida e de serviço. O seu maior desejo seria de percorrer as 

estradas do mundo, para anunciar a todos que são infinitamente amados. Para este desejo de 

responder ao amor infinito, ele chama de correspondência. Esse desejo, nada mais é que o 

desejo de uma perfeita colaboração com Ele45. Porque nada de terreno, nenhuma coisa, nenhum 

êxito, nenhuma pessoa amada pode tranquilizar a inquietude interior. Segundo Jung, só a 

 
43 OOCC XIII, 80. 
44 Cf. Stanislaw Stawicki. A cooperação, paixão de uma vida, Biblos: Santa Maria, 2007, p. 159. 
45 Cf. OOCC X, 473. 
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abertura para o espírito pode superar a dependência. Até mesmo os vícios só poderão ser 

vencidos se forem transformados em desejo, pois ele impulsiona a pessoa a continuar 

procurando, a colocar-se sempre de novo a caminho. O desejo mantém a pessoa viva, alarga o 

seu coração. Mas qual desejo? O de fazer o bem, de crescer sob o olhar de Cristo. 

Desejo de amar infinitamente 

Quando Jesus fala do seu ardente desejo de cear com os seus discípulos, Ele expressa 

o quanto os ama, e para selar esta sua prova de amor, celebrou com eles a Eucaristia, deixando 

seu corpo e sangue como alimento espiritual: “Tomem isto e repartam entre vocês... até que 

venha o Reino de Deus” (Lc 22,17). Na mesma ceia, Ele anuncia que alguém O trairia (v. 21). 

Da mesma forma que Jesus ama infinitamente os seus, a ponto de entregar a sua vida, há 

também aquele que vive o oposto, não ama e trai. O desejo mesquinho não gera vida, mas a 

morte.  

Vicente Pallotti, olhando para Jesus, descobriu o quanto foi amado por Ele, e ao 

mesmo tempo percebeu que seu amor era muito limitado. Por isso fez um propósito de, também, 

amar infinitamente. O melhor modo de expressar o amor a Deus é amando os irmãos e de modo 

particular, aos que mais sofrem. A partir disso, Pallotti alargou o seu coração e se deixou levar 

por esta onda de amor que se manifestava em suas ações concretas em relação às pessoas. Ele 

se preocupava com as mínimas situações de sofrimentos alheios, como no caso de pensar no 

sofrimento daquela mãe que não dorme à noite para consolar o filho em dificuldade. Ela não 

consegue aliviar a dor, pois não tem o poder para tal, mas o seu amor envolvente diminui o 

sofrimento, dá força e coragem para a criança sentir-se amada e assim ter mais calma.  

Da mesma forma, a missão dos membros da União, a exemplo do Fundador, é de levar 

Cristo a todas as pessoas e em todos os lugares e circunstâncias; é levar amor e esperança onde 

já não se espera mais nada; é ver o mundo de maneira positiva e não pessimista; é mudar o 

ambiente de morte, por meio da partilha da vida e das pequenas conquistas diárias; é gastar 

tempo com o outro, por mais que não valha mais a pena; é dizer ao outro que ele é importante, 

por mais que não tenha nada para oferecer, a não ser dor e sofrimento; é um crescer mútuo. A 

pedagogia Palotina não cria nada de extraordinário, ela vive simplesmente o amor na sua mais 

pura radicalidade. Ela traz presente o Cristo que sofre no irmão que sofre, em qualquer 

momento da vida. Ela faz ver a cruz do dia a dia não como um suplício sem fim, mas como um 

meio de redenção, momento privilegiado de fazer um verdadeiro encontro com o ressuscitado. 

Pallotti não sistematizou um método pedagógico científico para desenvolver o apostolado 
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universal, ele simplesmente, pela prática da vida, motivado pela fé em Jesus Cristo e em 

obediência à sua Palavra, foi impondo um jeito próprio de evangelizar: “Somos todos servos 

inúteis, fazemos aquilo que deveríamos fazer, nada de glória e de vultoso” (Lc 17,7-10). O 

método de Pallotti não está no papel, não é uma obra filosófica ou teológica, que visa apenas o 

campo especulativo, mas é a expressão do coração apaixonado de um homem que descobriu o 

amor de Deus em si e nos outros. Esse amor difusivo, que não tem medidas e nem limites, “Ama 

porque ama”. É um homem cheio do desejo de amar a Deus, e uma das maneiras de expressar 

esse amor de modo concreto foi o de amar a pessoa humana. Ele apenas externa isso de maneira 

fascinante. Esta é a atitude mais pura de alguém que descobriu o que significa amar sem receber 

nada em troca, amar gratuitamente, amar até doer como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá. 

Esse amor brota da paixão, morte e ressurreição do Senhor: “Amou-os até o fim” (Jo 13,1). Por 

meio desta compreensão, pode-se entender o desejo de amar infinitamente a Deus e a todas as 

suas criaturas. Pallotti foi um homem de desejos infinitos. Ele elevava tudo ao infinito, porque 

não quer que o amor seja reduzido, apenas, a interesses pessoais. No amor não existe espera, 

somente gratuidade. Amar sem esperar nada de ninguém. Ama-se simplesmente pelo desejo de 

ver o bem-estar do outro, imagem e semelhança de Deus, que merece todo respeito, atenção e 

carinho. “Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis” (Mt 25,40). 

Uma vida de serviço 

O grande desejo de Pallotti era de atingir o mais alto grau de perfeição, para assim 

viver mais perto de Jesus, pois Ele diz: “Sede santos, como o vosso Pai celestial é santo” (Mt 

5,48). A busca da santidade leva a pessoa a viver somente para Deus46. O Cenáculo, por sua 

vez, é o local onde os discípulos de Jesus fizeram a experiência de amar e de serem amados. Os 

que permaneceram naquele local de oração e de espera do Espírito Santo não ficaram presos às 

questões humanas menos significativas. Porque “no amor não há temor” (1Jo 4,18), e segundo 

São Paulo: “Quem nos separará do amor de Cristo” (Rm 8, 35). Nada pode separar do amor de 

Cristo. No cenáculo, a pessoa humana se torna o centro das atenções de Deus, porque ali todos 

experimentam a força do amor, que a todos envolve.  

A partir desta visão de cenáculo, Pallotti não se limitava a amar somente os que 

estavam próximos, mas todas as pessoas, por isso criou a União do Apostolado Católico, para 

que pudesse atingir toda a humanidade, e, assim, conduzi-la a um conhecimento maior do amor 

 
46 Gaudete et Exsultate (GE), n. 32. “Não tenhas medo da santidade. Ela não te tirará as forças, nem a vida e nem 

a alegria”. “A santidade não te tornas menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça”, 

GE, n. 34. 
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de Deus. Porque, onde existe a presença de Deus, começa uma nova humanidade, marcada pelo 

amor fraterno, pela partilha do pão e pela partilha da vida, das alegrias e também dos desafios 

(At 15; Gl 2, 7-10), e se tem os mesmos desejos e sentimentos de Cristo (Fl 2,5.15-30). Os Atos 

dos Apóstolos dizem que “a comunidade era um só coração e uma só alma” (At 4,32). O que 

significa ter um só coração e uma só alma? Eles eram reconhecidos e se reconheciam, porque 

as suas atitudes eram coerentes com a fé que professavam em Jesus de Nazaré. Tanto que 

aqueles que não participavam do grupo percebiam que eles eram diferentes dos demais. Eles 

falavam uma linguagem comum, a linguagem do amor, e muitos quiseram fazer parte daquela 

comunidade que vivia inspirada pelos ideais do Evangelho (At 4, 4.12-20; 5,40-42).  

O desejo visto por diversos ângulos 

Os monges primitivos falavam da pureza do coração. Este era seu objetivo. Eles 

conheciam o desejo de um amor puro, que não se misturava com pretensões de posse, de 

bondade pura, que não cobrava nada. Quem consegue ter um coração puro vê a outra pessoa 

como ela é, sem projetar sobre ela seus próprios lados de sombra. “Para os puros, tudo é puro” 

(Tt 1,15). Deseja-se um coração puro, para que todos possam viver na pureza, e a pureza 

irradiada torna também puro todo o ambiente (Mt 5,8).  

O psicólogo e escritor de espiritualidade Anthony de Mello diz que o desejo pode 

transformar-se em prisão: “Até mesmo o desejo de liberdade é uma prisão. Não é realmente 

livre quem se preocupa com sua liberdade. Só os satisfeitos são livres. Se eu me preocupar com 

minha liberdade, já não sou livre. Serei livre só quando disser sim a mim mesmo. É importante 

que eu me reconcilie comigo assim como sou. O verdadeiro desejo leva à reconciliação, também 

com minha fragilidade e limitação”47. 

O escritor árabe Khalil Gibran ao falar do desejo diz: “Para entender o coração e a 

mente de outra pessoa, não olho para o que ela conseguiu, mas para o que ela deseja, pois, só 

considerando o desejo da pessoa podemos entender realmente seu coração e sua mente. O 

desejo permite um olhar para dentro do coração da pessoa. Os bens materiais falseiam muitas 

vezes o coração. Não sabemos o que passa no coração da pessoa voltada para isso. Quem deseja 

só possuir terá um coração sempre inquieto e insatisfeito. Quem só deseja o sucesso, seu 

coração vai esfriar. Mas quem deseja a autenticidade, o amor, a justiça e a bondade, o coração 

dele estará vivo. Quem só está voltado para a satisfação de necessidades e ganhos de curto 

 
47 Anselm GRÜN. Seja fiel aos seus sonhos, Vozes: Petrópolis, 2007, p. 51. 
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prazo, possui uma mente muito limitada. Pode ter um alto quociente de inteligência, mas a 

mente está subdesenvolvida. Verdadeiramente, só possui riquezas a pessoa que dirige seu olhar 

para bens que podem satisfazer o desejo. Em última análise, só podem satisfazer nosso desejo 

os bens que apontam e se estendem para além deste mundo. Quem deseja o amor, não deseja 

apenas uma pessoa concreta que o ame e que ele possa amar. Em última instância, está no desejo 

de amor o pressentimento de um amor eterno, que é mais do que amar e ser amado. É o desejo 

de ser amor (1Jo 4,16). Quem é amor participa da realidade do absoluto. O mesmo acontece 

com a beleza. A pessoa que deseja a beleza quer, no fim das contas, esquecer a si mesma na 

contemplação da beleza, participar da beleza, ser ela mesma beleza”48. 

A pessoa que deseja bens espirituais possui todos os bens dos quais precisa. Mesmo 

na maior penúria, ela tem em si o desejo daquilo que satisfaz sua alma no mais profundo de seu 

ser. No desejo, ela passa além do momento atual, quer traga ele satisfação ou decepção. O 

desejo participa do paradoxo do amor. A pessoa que ama sente-se doente de amor e, no entanto, 

não poderia ser mais feliz. Enquanto ela deseja a pessoa amada, ela sente a felicidade do amor. 

Assim acontece com o desejo: também ele proporciona uma experiência própria de felicidade. 

É a felicidade que vem a nós, que nos espera. E esta felicidade que esperamos já está em nós, 

pelo desejo. É indestrutível, precisamente por ainda não estar presente e porque, em última 

instância, só a receberemos plenamente em Deus. Os padres da Igreja falavam de uma alegria 

indestrutível, que não nos pode ser tirada nem mesmo pela doença ou pela desgraça. Pelo 

desejo, vive em nós algo daquela alegria indestrutível49. 

O desejo ensina o crescimento interior, a buscar sempre mais aquela imagem que fora 

projetada interiormente. Em suma, o desejo é o começo da transformação, e quando é acatado 

de modo sereno aquilo que existe, nada será reprimido, e aí gozará da verdadeira liberdade e da 

renovação interior50. 

REFLEXÃO: 

1. O que você destaca como relevante neste texto? Justifique a sua escolha. 

2. Qual é o seu maior desejo, como filho da Igreja, e como colocá-lo em prática? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus pelas graças recebidas. 

 
48 Idem, p. 58. 
49 Idem, p. 60. 
50 Idem, p. 82. 
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Levar para a semana este questionamento: 

Como eu tenho correspondido aos desejos de Deus para a minha vida? 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

7º TEMA: OS CARISMAS NA IGREJA 

 

7.1 FORMAÇÃO 7: O CARISMA É UM DOM DO ESPÍRITO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz. 

 

Oração pelas vocações apostólicas: 

Deus meu, somos indignos de ter zelosos operários evangélicos, porque deles não nos valemos 

como tu queres. Mas tu no-los concedes pelos méritos e intercessão de Maria Santíssima, de 

todos os Anjos e Santos e pela mesma tua infinita misericórdia e pelos méritos infinitos de Jesus 

Cristo. E, com os corações sacratíssimos de Jesus e Maria Santíssima, oferecemos-te os méritos 

infinitos de Jesus Cristo e da sua Igreja, em agradecimento, como se já no-los tivesses 

concedido suficientes diante das necessidades de todas as almas de todo o mundo. Amém. 

 

O dirigente pode incitar o grupo a refletir sobre: 

Para você, o que é carisma? (deixar cinco minutos para as respostas).  

Ajudar os membros a encontrar o conceito real de carisma. 

 

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). 

A Igreja em diversas épocas 

A Igreja, desde o tempo dos apóstolos, iluminada pela luz do Espírito Santo, procurou 

interpretar os desígnios de Deus por meio do ensinamento do Evangelho de Jesus. O início do 

kerigma (primeiro anúncio) foi marcado por muitos conflitos entre as comunidades 

provenientes do paganismo e do judaísmo. Em um primeiro momento, os discípulos de Cristo 

pareciam estar seguindo a uma seita judaica, com novos costumes, talvez: o que provocou a ira 

dos líderes judeus. Os Atos dos Apóstolos descrevem como foi a caminhada inicial da Igreja, 

que à luz do ressuscitado foi se estruturando com uma doutrina sólida e consistente, e que, a 

cada dia, se distanciava dos ensinamentos da sinagoga. As dificuldades só foram dirimidas, 

quando aconteceu o dito primeiro Concílio de Jerusalém em que foi discutido a respeito dos 

neófitos provenientes do paganismo (cf. At 15,22-35). A questão era se os pagãos deveriam ou 

não passar pelos ritos judaicos, para permanecerem na nova comunidade, nascida em 

pentecostes. Até mesmo o líder maior, Pedro, não tinha, inicialmente, uma resposta coerente 

para a comunidade, tanto é verdade que Paulo o critica publicamente para que tivesse uma 

postura de pastor entre os fiéis provenientes de realidades diferentes: judeus e gentios (cf. Gl 

2,5-15). 
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Ao longo dos séculos, a Igreja, mesmo tendo uma doutrina bem elaborada, não deixou 

de passar por momentos de grandes turbulências. A dificuldade não se referia mais à doutrina, 

mas na maneira de viver o Evangelho. Durante longos séculos, após a Contrarreforma, a Igreja 

adotou uma postura rígida em que somente os membros da hierarquia tinham o direito de 

evangelizar e de ensinar as Escrituras, pelo fato de terem recebido uma ordem sacra e, assim, 

evitar desvios doutrinários. Os demais membros, mesmo recebendo o mesmo batismo, viviam 

como meros espectadores, impedidos até mesmo de ter uma Bíblia em casa. 

A Igreja é guiada pelo Espírito Santo. 

A Igreja, mesmo sendo dirigida por homens, é assistida pelo Espírito Santo. Ela é o 

corpo vivo de Cristo. O mesmo Espírito, que orientou os apóstolos, continua inspirando pessoas 

para que, atentos à sua Palavra, possam descobrir a ação de Deus através dos sinais dos tempos. 

Vicente Pallotti é também contado entre aqueles que, inspirado por Deus, conseguiu 

compreender que, pelo batismo, todos são chamados a exercer algum tipo de apostolado na 

comunidade eclesial. Para ele, são muitas as funções a serem desempenhadas na Igreja, porém 

deve-se haver uma certa organização para que os trabalhos possam atingir o seu objetivo, 

porque (...) a experiência demonstra que o bem que se faz isoladamente é originariamente 

escasso, incerto e de pouca duração, e que os esforços mais generosos dos indivíduos não 

conseguem nada de grande tanto na ordem espiritual quanto na ordem física, senão enquanto 

estão reunidos e ordenados a um objetivo comum, por isso (...) se formou a pia Sociedade51.  

Segundo a concepção de Pallotti, o leigo também pode ser um apóstolo, mesmo não 

recebendo nenhuma ordem sagrada, porque, pelo batismo, todos foram consagrados em Cristo. 

A consagração religiosa ou ministerial é somente uma maneira de exercer o apostolado de 

Cristo na Igreja. A palavra de Deus continua sempre atual, porém deve ser interpretada 

conforme as realidades de cada período histórico. Foi assim que surgiu, na Igreja do século 

XIX, a figura de São Vicente Pallotti, que antes de qualquer outra autoridade eclesiástica, 

vislumbrou uma nova aurora para a Igreja, uma Igreja apostólica, protagonizada pelos leigos. 

Tal ideia foi recebida com muito entusiasmo por fiéis e sacerdotes que há muito tempo 

esperavam por mudança; enquanto que para outros soou como algo perigoso, como se a vida 

religiosa e ordenada estivesse na iminência de perder o seu status. Existia naquele tempo a ideia 

 
51 Cf. OOCC IV, 257. 
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de que somente o Papa era detentor do apostolado universal e ninguém mais devia intentar 

contra isso52. 

O carisma palotino, no início, teve uma grande repercussão tanto no meio eclesiástico 

como entre os leigos, por causa da sua originalidade. Com o passar do tempo, aquilo que parecia 

ser novidade, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. O leigo, definitivamente, 

conquistou o seu espaço na Igreja. São muitas as atividades realizadas por eles, porém, às vezes, 

alguns leigos se tornaram muito clericalizados, não por culpa deles, mas, talvez, devido ao 

acúmulo de atividade dos sacerdotes ou por falta deles passaram a assumir tarefas que seriam 

exclusivas do sacerdócio ou do consagrado. Em alguns lugares, a presença do leigo é tão forte 

na presidência do culto que quase não sobra espaço para o ministro ordenado, ainda com um 

agravante, existindo quase que uma disputa para ocupar aquele espaço.  

Olhando para essa realidade, parece ser contrário àquilo que idealizou Vicente Pallotti. 

Para ele, o leigo seria aquele que estaria imerso nas atividades temporais, levando a mensagem 

de Jesus aonde seria impossível a presença permanente do sacerdote. O leigo, pelo seu 

testemunho discreto, exercendo a sua profissão, seria sinal visível de Deus na vida secular. 

“Todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é, ao mesmo tempo, 

testemunha e instrumento vivo da própria missão viva da Igreja na medida do dom de Cristo 

(Ef 4,7)53. O Catecismo vai mais além: “Os leigos têm a missão de sanar as instituições e as 

condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. E isto, de tal modo, que todas essas coisas 

se conformem com as normas da justiça e, em vez de a elas se oporem, antes favoreçam o 

exercício das virtudes. Agindo dessa forma, impregnam de valor moral a cultura e as obras 

humanas”54. 

REFLEXÃO: 

1. O que você entendeu por carisma, conforme o texto? 

2. O carisma é sempre um dom e deve estar a serviço da Igreja. Em se tratando do leigo, de que 

forma ele poderia estar imerso nas atividades temporais?  

 

ENCERRAMENTO: 

 
52 “A eclesiologia contemporânea de Pallotti foi, decididamente, apologética e contra-reformista. Em harmonia 

com ela, a salvação era mediada, exclusivamente, pela hierarquia estabelecida por Cristo e especialmente através 

do Papa. Os leigos eram meramente receptores passivos dos dons da salvação. Só o Papa e os bispos eram os 

responsáveis pelo apostolado”. União do apostolado católico. O carisma de São Vicente Pallotti, origem, 

desenvolvimento, identidade, Roma, 2004, p. 24. 
53 Catecismo da Igreja Católica, n. 913. 
54 Cf. Idem, n. 909 e 910. 



 

   
 

42 

Rezar com os Salmos para agradecer a Deus o momento vivido. 

Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar Salmos de louvor ao Deus altíssimo! Anunciar 

pela manhã Vossa bondade. (Sl 91,2) 

Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e Vossas graças incontáveis. (Sl 70,14-15) 

Dai graças ao Senhor, gritai Seu nome, anunciai entre as nações Seus grandes feitos! Cantai, 

entoai Salmos para ele, publicai todas as Suas maravilhas! (Sl 104,1) 

 

Seria oportuno haver um momento de oração mais intensa no grupo, para pedir a luz do 

Espírito Santo a todos os evangelizadores espalhados pelo mundo. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



   
 

   
 

7.2 FORMAÇÃO 8: OS DIVERSOS CARISMAS 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz, a oração ao Divino Espírito Santo ou alguma oração 

do Módulo II: Rezar com a espiritualidade palotina. 

  

Seria interessante retomar as ideias principais refletidas no encontro anterior. O dirigente 

deve relembrar os pontos principais. 

 

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). 

Etimologia da palavra 

A palavra carisma indica, em sentido amplo, o resultado da graça divina, um dom 

vindo do Espírito, dado aos fiéis de qualquer ordem ou grau, para realizar uma particular missão 

de edificação e desenvolvimento do povo de Deus. No Novo Testamento, o termo ‘carisma’ 

aparece dezessete vezes, sendo que dezesseis delas aparecem nas cartas de Paulo e uma em 

Pedro. Os evangelhos desconhecem a palavra carisma, também o Antigo Testamento, muito 

embora houvesse pessoas carismáticas, como: Moisés, Josué, os Juízes, os Reis. No Antigo 

Testamento só encontramos em Sirácidas 7, 33; 38, 30; Sl 31, 22, no livro dos LXX. 

Uso da palavra carisma 

A palavra carisma é usada na linguagem popular e na linguagem eclesial ou também 

teológica. Na linguagem popular, carisma significa dom natural, talento, qualidade especial de 

uma pessoa que lhe permite desenvolver também uma atividade especial. Certas pessoas são 

especialmente dotadas para a organização, para a administração, para a animação, outras para 

a comunicação. O carisma é sinônimo de talento, que é um dom natural, embora possa ser 

aperfeiçoado ou desenvolvido pela própria pessoa que o possui. Todos nós conhecemos, 

certamente, pessoas carismáticas. Na linguagem eclesial, o termo carisma é muito usado para 

designar dons especiais, recebidos pelos membros da Igreja, para o benefício de todos. É usado 

também para caracterizar os movimentos eclesiais. 

São Paulo apresenta quatro listas de carismas 

A primeira lista está em: 1Cor 12,8-10; 12,28-30; Rm 12,6-8; Ef 4,11. Nela aparecem 

vinte e nove carismas diferentes, mas se contar as repetições, pode-se identificar apenas vinte 
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deles. Paulo não quis aprofundar sobre o assunto, mas apresenta o carisma, simplesmente, como 

ação eficaz da graça oferecida gratuitamente pelo Espírito aos fiéis cristãos, de maneira 

particular e diversificada, para produzir em cada um deles uma determinada capacidade, para 

desenvolver dinamicamente a edificação da comunidade eclesial (1Cor 14,12). 

Em Romanos e em 1Cor - 12,4-11.12-27.28-31 -, é elaborado o significado deste 

chamado e missão a ser desenvolvido com uma particular atitude de serviço para a vida e para 

o crescimento do corpo comunitário dos fiéis (1Cor 12,1; 14,1); carismas (1Cor 12,4); 

ministérios (1Cor 12,5; 2Cor 9,12s); operações (1Cor 12,6). Em tudo isso, ele evidencia 

claramente a sua dimensão trinitária (1Cor 12,4.5.6; 12,28; Ef 4,11). Ele apresenta vários tipos 

de carismas, às vezes de maneira geral, como dom dado por Deus às pessoas, ao passo que 

outras vezes apresenta dons mais específicos, ou seja, um chamado particular para o bem da 

Igreja, uma vocação que torna capaz quem recebe e acolhe para evangelizar, ensinar, governar, 

profetizar, curar. Paulo não fornece uma lista precisa de carismas. Ele é rigoroso quando alguém 

se apropria de maneira individualista dos dons de maneira a não edificar a comunidade. O 

carisma é sempre mostrado, por ele, em vista do benefício coletivo do Corpo Místico de Cristo 

(1Cor 12,7). Quem se apropria de um dom, não produz fruto (1Cor 13, 1-3).  

Paulo intervém com firmeza na comunidade de Tessalônica (1Ts 5,19-21). A caridade 

é o critério único, para poder fazer crescer o corpo eclesial, para poder atingir a plena estatura 

de Cristo (1Cor 12,31; 13,13). O Espírito, dom por excelência, é quem consente ao amor de 

Deus, para ser revelado no coração da pessoa (Rm 5,5; 8,15-16). Paulo não esquematiza os dons 

do Espírito, porque são presentes da Trindade às pessoas (1Cor 12,4-6; 1Cor 12,28; Ef 4,11). 

Os dons têm sempre uma destinação pública e social, não é algo privado ou para benefício 

próprio. Os dons são necessários não só para o bem e o crescimento da pessoa, mas de todo o 

corpo eclesial de todos os tempos e lugares. Os dons distinguem-se dos talentos pessoais, pois 

estes são dons naturais, inerentes à natureza humana. Os carismas são dons sobrenaturais, 

concedidos pela amável liberalidade de Deus, por meio de uma operação especial do Espírito 

Santo, que interage com as atitudes naturais da pessoa e habilita o cristão a colaborar com a 

salvação do mundo, segundo uma especial vocação ou carisma. O carisma não é algo provocado 

pela própria pessoa e muito menos oferecido pela hierarquia, mediante algum sacramento. O 

carisma é fruto livre da graça de Deus.  

A visão de carisma, antes do Vaticano II 
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Antes do Vaticano II, somente alguns Papas fazem alguma referência, de maneira 

geral, a respeito da ação do Espírito Santo, quando falam especificamente a respeito das 

fundações religiosas. Até o Vaticano I, a concepção dos carismas era representada, 

simplesmente, como dons extraordinários e transitórios, oferecidos principalmente à Igreja das 

origens e comunicados sob a imposição das mãos dos apóstolos. Na luta contra os protestantes, 

falou-se sempre menos dos carismas e das pessoas carismáticas. Foram vistas como pessoas 

carismáticas na Igreja o Papa e, ao seu lado, algumas pessoas extraordinárias, por isso os 

carismas foram vistos como algo raro na Igreja. 

Depois do Vaticano I 

Após o Vaticano I, o magistério da Igreja fez algum aceno a respeito de carisma, um 

pouco mais amplo no âmbito teológico. Em 1897, Leão XIII, na sua Encíclica Divinum illud 

munus, fala do carisma como demonstração da origem divina da Igreja, referindo-se aos santos, 

suscitados continuamente na Igreja, pela ação do Espírito. Em seguida o Papa Pio XI fala de 

carisma na Carta Apostólica Unigenitus Dei Filius, em 1924, e sucessivamente Pio XII com a 

Mystici Corporis, em 1943, porém continua a considerar os carismas apenas como dons 

extraordinários e prodigiosos. Supera uma concepção reducionista da Igreja e promove sob os 

influxos dos novos movimentos eclesiais do fim século XIX, uma eclesiologia na qual os 

carismas começam a ter relevância no interior da Igreja como corpo místico, num equilíbrio 

entre a dimensão hierárquica e aquela carismática. Desse modo, foi colocada em evidência a 

estrutura orgânica de comunhão da Igreja, não limitando apenas o carisma aos graus 

hierárquicos da mesma. 

Vaticano II 

Somente com o Vaticano II se recompõe uma dinâmica equilibrada dos carismas. No 

século XX, o teólogo que mais influenciou essa mudança foi Karl Rhaner. Porém, no plano do 

magistério foi o Papa Pio XII, o qual com sua doutrina, além de acolher a variedade e a 

multiplicidade dos carismas, os inseriu positivamente no interior de uma renovada prospectiva 

eclesial e cristológico-pneumática do Corpo de Cristo. Nesse sentido, Rhaner é muito claro: “o 

elemento carismático não está à margem da Igreja, mas pertence à sua essência, com os 

mistérios e os sacramentos”. Todavia, com uma diferença: o carisma pertence a livre e 

imprevisível ação do Espírito Santo, emergindo sempre na história de forma nova, e, por sua 

vez, deve ser acolhido por toda a Igreja também de maneira nova. Portanto, cabe à hierarquia o 
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delicado e particular encargo de acolher, ensinar e cultivar estes dons vindos do Espírito (1Ts 

5,19). 

A redescoberta do Espírito Santo na Igreja vai aparecer, também, com a acentuação 

dos ministérios na Igreja. Vejamos alguns textos característicos do Vaticano II: 

1. Um só é o Espírito que, para utilidade da Igreja, distribui seus vários dons segundo suas 

riquezas e as necessidades dos ministérios55.  

2. Além disso, este mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o Povo de Deus por 

meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas “distribuindo a cada 

um os seus dons como lhe apraz” (1 Cor 12,11), distribui também graças especiais entre 

os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras 

e encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja, 

segundo aquelas palavras: “a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem 

ao bem comum” (1Cor 12,7). Estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer sejam 

também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e 

consolação, por serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja56.  

3. O Espírito Santo habita nos crentes, enche e rege toda a Igreja, realiza aquela 

maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo, que é 

princípio da unidade da Igreja. Ele faz a distribuição das graças e dos ofícios, 

enriquecendo a Igreja de Jesus Cristo com múltiplos dons, “a fim de aperfeiçoar os 

santos para a obra do ministério, na edificação do corpo de Cristo” (Ef 4,12)57.  

4. O Espírito Santo, que opera a santificação do Povo de Deus, por meio do ministério e 

dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercerem este apostolado, dons 

particulares (1Cor 12, 7), “distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz” (1Cor 12, 

11), a fim de que “cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu” e todos 

atuem, “como bons administradores da multiforme graça de Deus” (1Pd 4, 10), para a 

edificação, no amor, do corpo todo (cf. Ef 4, 16). A recepção destes carismas, mesmo 

dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de atuá-los na Igreja e 

no mundo, para bem dos homens e edificação da Igreja, na liberdade do Espírito Santo, 

que: “sopra onde quer” (Jo 3, 8) e, simultaneamente, em comunhão com os outros 

irmãos em Cristo, sobretudo com os próprios pastores; a estes compete julgar da sua 

autenticidade e exercício ordenado, não de modo a apagarem o Espírito, mas para que 

tudo apreciem e retenham o que é bom (cf. 1Ts 5, 12.19.21)58.  

5. Os dons do Espírito são diversos: enquanto chama alguns a darem claro testemunho do 

desejo da pátria celeste e a conservarem-no vivo no seio da família humana, chama 

 
55 Cf. Vaticano II, Mensagens, discursos, documentos, 2ª. Reimpressão, Paulinas: São Paulo, 2012, ‘Lumen 

gentium’, n. 7. 
56 Cf. Idem, n. 12. 
57 Idem, ‘Decreto Unitatis redintegratio’, sobre o ecumenismo, n. 2. 
58 Idem, ‘Apostolicam actuositatem’, sobre o apostolado dos leigos, n. 3. 
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outros a dedicarem-se ao serviço terreno dos homens, preparando com esta sua atividade 

como que a matéria do reino dos céus. Liberta, porém, a todos, para que, deixando o 

amor próprio e empregando em favor da vida humana todas as energias terrenas, se 

lancem para o futuro, em que a humanidade se tornará oblação agradável a Deus. No 

decurso da história da Igreja, os fundadores e fundadoras de ordens, de comunidades 

religiosas e de sociedades de vida apostólica, foram vistos como pessoas carismáticas e 

carismáticas foram consideradas também suas fundações59.  

6. O Vaticano II refletiu bastante sobre o lugar e o sentido da vida consagrada na Igreja e 

dedicou-lhe um capítulo da Lumen Gentium (Constituição sobre a Igreja) e emanou um 

decreto sobre a atualização da vida consagrada. Viu que a vida consagrada tem um lugar 

e uma significação eclesial indiscutível e, para que a presença e a atuação dos 

consagrados na Igreja fossem postas na devida luz, o Concílio Vaticano II exigiu que 

todas as comunidades religiosas na Igreja procurassem retornar às fontes originais do 

seu ser, da sua missão e se adaptassem também às novas situações do tempo. Pediu para 

que cada comunidade descobrisse o carisma do fundador e o carisma da fundação60. 

A reflexão sobre a vida consagrada continuou após o Concílio e culminou na exortação 

apostólica Vita Consecrata de João Paulo II, em março de 1996. Nesta reflexão e na literatura 

pós-conciliar sobre a vida religiosa, fala-se do carisma do fundador e do carisma da sua 

fundação. 

REFLEXÃO: 

1. Qual foi a sua compreensão sobre o carisma? 

2. Quais são os diversos carismas que você conhece na Igreja? 

3. Como vivenciar, de modo prático, o carisma herdado de Pallotti? 

 

ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido. 

 

Oração pelos sacerdotes: 

Onipotente e eterno Deus, digna-Te a olhar a face de teu Cristo, o eterno e Sumo Sacerdote e 

por amor dele tem piedade de teus sacerdotes. Lembra-Te, ó Deus misericordioso, que são 

apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o fogo do teu amor. Guarda-os junto a Ti a fim de 

que o inimigo não prevaleça contra eles e para que jamais se tornem indignos de sua sublime 

vocação. Ó Jesus, suplico-te por Teus fiéis e fervorosos sacerdotes; por teus sacerdotes tíbios e 

 
59 Idem, ‘Constituição pastoral gaudiun et spes’, sobre a Igreja no mundo de hoje, n. 38. 
60 Idem, ‘Perfectae caritatis, n. 2. 
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infiéis; por teus sacerdotes que trabalham nas missões; por Teus sacerdotes que sofrem 

tentações; por Teus sacerdotes jovens, idosos e enfermos. Por aqueles, que me batizou, que me 

absolveu dos pecados e que me deram o Teu corpo e Teu sangue na hóstia consagrada; aqueles 

que me instruíram e me alertaram, a todos os sacerdotes aos quais tenho dívida de gratidão. Ó 

Jesus, guarda-os todos junto ao Teu coração e concede-lhes copiosas bênçãos agora e na 

eternidade. Amém. 

 

Pode também aproveitar o momento para fazer algo concreto pelas vocações. Pode ser a 

ajuda a algum seminário, promover um momento de adoração na comunidade, a reza do 

terço ou algo a combinar, para essa intenção específica. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

8º TEMA: O CARISMA PALOTINO 

 

8.1 FORMAÇÃO 9: O APOSTOLADO DE TODOS 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz. 

Oração pela UAC: 

São Vicente Pallotti, que, inflamado pelo amor de Jesus e Maria, dedicastes de modo incansável 

a vossa vida à obra do apostolado, para a infinita glória de Deus, para a destruição do pecado, 

e para a salvação dos homens. Abençoai-nos, vo-lo pedimos, junto a Deus, pelas mãos maternas 

de Maria, Rainha dos Apóstolos. Dai-nos um coração cheio de zelo ardente e serviçal. 

Queremos seguir-vos no caminho da santificação de nossa alma e tornar-nos dignos de cooperar 

na defesa, aperfeiçoamento e propagação da fé e da caridade, e assim contribuir para que, desta 

maneira, o Reino de Cristo se estenda sobre toda a terra e todas as nações possam viver unidas 

num só rebanho apascentado por um só pastor. Assim seja. Amém.  

 

A universalidade dos dons 

Segundo São Paulo, “existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Existem 

diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Cada um recebe o 

dom de manifestar o Espírito, para a utilidade de todos” (1Cor 12,4-7). Da mesma forma, o 

carisma de São Vicente Pallotti é um dom de Deus oferecido à Igreja. O fundador, inspirado 

pelo Espírito Santo, diante dos desafios do seu tempo, dotado de muita sensibilidade e 

perspicácia, se fez instrumento de Deus para a propagação da fé em todo o mundo, numa época 

em que o leigo era impedido de evangelizar. Mas, qual era a situação histórica na qual ele estava 

inserido? Ele, por iniciativa divina, percebeu que a Igreja tinha uma grande demanda 

evangelizadora e não estava conseguindo responder aos desafios de então, e constatou que a 

grande maioria da humanidade ainda desconhecia Jesus Cristo. A Europa vivia uma grande 

turbulência, devido às consequências da Revolução Francesa (1789), e queria substituir Deus 

pelo homem e criar uma sociedade sem Deus61.  

A luta contra a Igreja e os cristãos foi aterradora, e a consequência de tudo isso foi a 

diminuição de suas forças missionárias, faltando os operários necessários para evangelizar o 

mundo e também para conservar a fé cristã, onde ela se encontrava. Ele percebeu, ainda, que 

havia um grande número de fiéis separados do verdadeiro rebanho de Cristo, como “ovelhas 

 
61 Ângelo Lôndero. Por uma formação cristã e palotina, Biblos: Santa Maria, 2007, p. 98. 
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sem pastor” (Mc 6,34). Se a vista dos pobres e doentes o entristecia e o comovia, muito mais 

ainda sofria e comovia-se ao ver a maior parte da humanidade privada da luz e da presença 

salvadora de Jesus Cristo. Pallotti percebeu que o mundo precisava ser evangelizado para poder 

ser salvo por Jesus Cristo e ter a vida eterna. Como não há evangelização sem evangelizadores, 

e estes eram muito escassos, era preciso multiplicá-los e qualificá-los, isto é, formá-los, habilitá-

los e enchê-los do Espírito de Cristo. Mas, Pallotti não percebeu apenas o lado negativo, mas 

também foi capaz de perceber e sentir o lado positivo. Percebeu uma grande necessidade de fé 

em toda parte e inclusive nos povos, que não eram cristãos, nos quais viu boas disposições para 

abraçar a religião católica. Com muito pesar, Vicente Pallotti notava e sentia o esmorecimento 

da fé e o esfriamento da caridade cristã. Lamentava que muitos cristãos já não eram animados 

pelo espírito que animava os primeiros cristãos. O jovem padre Vicente Pallotti queria, portanto, 

reavivar em todos os fiéis o “espírito fervoroso dos primeiros cristãos”. Por isso, a expressão 

reavivar a fé e reacender a caridade tornou-se um refrão em suas palavras e escritos.  

Vicente Pallotti, um homem atendo aos sinais dos tempos 

Diante dos inúmeros desafios pelos quais a Igreja passava, no século XIX, e diante das 

enormes necessidades do mundo, Vicente Pallotti apresenta os mesmos sentimentos de Cristo, 

o Apóstolo do Pai eterno. O Espírito Santo permitiu que ele perscrutasse o coração do Cristo e 

fizesse seus os sentimentos do próprio Cristo, Apóstolo e bom Pastor. A Seu exemplo, tomado 

de compaixão à vista dos homens enfraquecidos e abatidos, como ovelhas sem pastor e sujeitos 

a muitíssimas fraquezas (cf. Mt 9,35s), São Vicente Pallotti era incapaz de olhar com 

indiferença para tantos irmãos ameaçados de perder-se para sempre, mas era impelido pela 

caridade de Cristo a rezar e a socorrer com as obras, o mundo necessitado de salvação. Desejava 

ardentemente que todo o mundo fosse reconduzido a um só rebanho e a um só pastor. A 

exemplo de Cristo que ordenou pedir ao Pai a multiplicação dos operários evangélicos (cf. Lc 

10,2), Pallotti desencadeou um movimento de oração na Igreja em favor da multiplicação dos 

operários evangélicos e da sua formação e sustento. Guiado pelo Espírito Santo, ele 

compreendeu os sentimentos de Cristo e penetrou no sentido mais profundo da Palavra de Deus 

e entendeu que toda a Igreja e todos os seus membros são chamados a se empenharem na 

continuação do apostolado de Jesus Cristo ou na prolongação da sua missão no mundo. Ele 

compreendeu que Deus quer que as pessoas cooperem ativamente na salvação eterna do seu 

próximo, não apenas os ministros ordenados, mas também todos os cristãos são chamados a 

cooperar, eficazmente, na propagação da fé no mundo inteiro e, por isso, a ajudar o próximo a 
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conseguir a sua felicidade eterna. Para Pallotti, portanto, todos os homens, pelo fato de serem 

imagem e semelhança de Deus, devem empenhar-se em ajudar o próximo. 

A ideia de despertar em todos os cristãos o espírito apostólico de Jesus Cristo e de 

motivar toda a comunidade cristã a engajar-se na propagação da fé no mundo inteiro, foi sendo 

amadurecida na sua mente e no seu coração. Diante de inúmeros pedidos de ajuda material e 

espiritual, juntamente com seus amigos, resolveu fundar uma associação de fiéis que, unidos 

pela caridade de Cristo, pudessem multiplicar os meios espirituais e materiais para reavivar a 

fé e reacender a caridade entre os católicos, a fim de que o quanto antes houvesse um só rebanho 

e um só pastor (Jo 10,16). Portanto, o carisma de São Vicente Pallotti visa ao resgate e à 

promoção do apostolado católico na Igreja, isto é, o apostolado que corresponde a todos e a 

cada um dos fiéis, por causa do batismo. Ele foi o grande batalhador do apostolado universal, 

o apostolado de todos e de cada um. Ele fundou uma comunidade eclesial apostólica a serviço 

do apostolado universal62.  

Uma obra admirada  

A ideia de Vicente Pallotti de unir todos os batizados, para que juntos pudessem levar 

a mensagem de Cristo ao mundo e de despertar nos fiéis o desejo de servir a Cristo, através de 

um engajamento mais efetivo e eficaz, foi o início de uma grande renovação na Igreja. Esse seu 

trabalho teve tamanha visibilidade a ponto do Papa Paulo VI dizer que Pallotti foi um grande 

incentivador do apostolado do leigo: “Ele foi o precursor, antecipando em um século a 

descoberta de que também os leigos têm uma grande capacidade de realizar obras, sendo que, 

antes, esta força estava adormecida e incapaz de expressar-se. Ao sacudir a consciência do 

laicato, ele fez brotar novas energias, deu-lhe consciência das suas possibilidades de fazer o 

bem, enriqueceu a comunidade cristã com uma quantidade de vocações. Ele ensinou a todos 

honrar a sua vocação”63. A sua obra apostólica, a União do Apostolado Católico, foi o grande 

contributo que ele ofereceu à Igreja de todos os tempos. A tarefa primária da UAC é de despertar 

e cultivar em todos os fiéis a consciência de que são chamados a trabalhar para a salvação 

eterna, não só de si mesmos, como também do seu próximo. O fato de o ser humano ser imagem 

e semelhança de Deus o faz participar da perfeição de Deus, recebendo também a missão de 

comunicá-la64. 

 
62 Síntese do texto do Pe. João Batista Quaini, SAC. 
63 Horizontes Palotinos, p. 323. Ângelo, p. 101. 
64 Idem, p. 93. Ângelo, p. 103. 
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Deus cria o homem à sua imagem e semelhança 

Para Pallotti, o fato de o homem ser imagem de Deus tornava-se a fonte de onde 

emanava todo o apostolado. Dessa forma, a pessoa humana, dotada de dons especiais, participa 

da obra da criação ocupando-se da salvação de todos, a fim de aperfeiçoar o mundo e de 

conduzi-lo à salvação. Portanto, o ser humano só será efetivamente imagem de Deus na medida 

em que procurar, por todos os meios ao seu alcance, também, a salvação do próximo65. O 

convite para que todos exercessem algum tipo de apostolado não era, apenas, para suprir a falta 

de clero, mas porque estava convencido de que a vocação cristã é vocação para o apostolado e 

o apostolado consiste em cada um fazer o quanto puder, para a maior glória de Deus e para a 

salvação das pessoas66. A sua dimensão carismática aparece, ao elaborar o projeto da fundação 

da UAC, iluminado pelo Espírito Santo. Essa sua iluminação não foi fruto, apenas, da sua 

reflexão sobre as necessidades da Igreja e do mundo, e nem de sua preocupação em relação a 

elas, mas foi fruto de sua fé sincera e do fervor de sua caridade para com Deus e para com o 

próximo67. Por isso, a sua fundação compreendia: 

1. Uma instituição de apostolado universal entre todos os católicos, para propagar a fé e a 

religião de Jesus Cristo entre todos os infiéis e não católicos; 

2. Um apostolado oculto para reavivar, conservar e aumentar a fé entre os católicos; 

3. Uma instituição de caridade universal, para o exercício de todas as obras de misericórdia 

espiritual e corporal, a fim de que, na medida do possível, Vós sejais conhecido no 

homem, já que Vós sois caridade infinita68. 

Para que haja a colaboração na evangelização dos povos ou na propagação da fé, é 

preciso que os batizados também sejam evangelizados, ou seja, que tenham uma fé viva e uma 

caridade ardente. Por isso, surgiu o programa de Pallotti de reavivar a fé e de reacender a 

caridade, para que aconteça o apostolado católico na Igreja, porque entendia que não existe 

engajamento missionário e nem ardor evangélico, entre os católicos, se a sua fé está amortecida 

e sua caridade apagada. No início, a União foi planejada para buscar a multiplicação dos meios 

espirituais e temporais necessários e oportunos para a propagação da fé. Depois ficou claro que 

não bastaria apenas multiplicar tais meios, mas que deveria também ser reavivada a fé e 

 
65 Idem, p. 117. Ângelo, p. 103. 
66 Idem, p. 34. 
67 Ângelo, p. 105. 
68 Documentos da fundação, p. 32. Ângelo, p. 106 
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reacendida a caridade entre os católicos. Só assim, eles estarão mais dispostos a trabalhar com 

zelo e entusiasmo69. 

REFLEXÃO: 

1. O carisma de São Vicente Pallotti é um dom de Deus oferecido à Igreja. De que forma 

podemos oferecer os nossos dons em benefício dos irmãos? 

2. O contexto histórico de Pallotti foi marcado por muitos conflitos. Quais são os conflitos do 

nosso tempo que devem ser enfrentados com fé e esperança? 

3. É missão da União reavivar a fé e reacender a caridade. Como isso pode ser feito na sua 

realidade? Que tipo de ação pode ser feita individualmente ou em comunidade? 

 

ENCERRAMENTO: 

Agradecer a Deus pelos trabalhos realizados e rezar pelos agentes de pastoral da 

comunidade. Fazer preces espontâneas.  

 

O coordenador deve ajudar o grupo a escolher algum tipo de atividade, que possa ser 

realizado até o próximo encontro. 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 
69 Documentos da fundação, p. 96-97. 



   
 

   
 

9º TEMA: A UAC EM SUA FASE INICIAL 

 

9. 1 FORMAÇÃO 10: PALLOTTI E SEU ZELO PASTORAL 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Preparação do ambiente. 

 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz e a oração da UAC.   

São Vicente Pallotti, que, inflamado pelo amor de Jesus e Maria, dedicastes de modo incansável 

a vossa vida à obra do apostolado, para a infinita glória de Deus, para a destruição do pecado, 

e para a salvação dos homens. 

Abençoai-nos, vo-lo pedimos, junto a Deus, pelas mãos maternas de Maria, Rainha dos 

Apóstolos. Dai-nos um coração cheio de zelo ardente e serviçal. Queremos seguir-vos no 

caminho da santificação de nossa alma e tornar-nos dignos de cooperar na defesa, 

aperfeiçoamento e propagação da fé e da caridade, e assim contribuir para que, desta maneira, 

o Reino de Cristo se estenda sobre toda a terra e todas as nações possam viver unidas num só 

rebanho, apascentado por um só pastor. Amém. 

 

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 início do ministério sacerdotal de Pallotti 

Vicente Pallotti, desde o início do seu ministério sacerdotal, demostrou haver um senso 

de fraternidade e de indiscutível liderança70. Duas coisas se destacavam no jovem padre: a 

primeira era a sua incansável dedicação apostólica, e a segunda era o seu vivíssimo espírito 

sacerdotal, e como gostaria de ver este mesmo espírito e dedicação impressos em todos os 

ministros ordenados71. Ele assim dizia: “Ah! Quanto bem pode realizar um eclesiástico zeloso, 

porque não há nada de mais divino que cooperar para a salvação das almas”72. O seu carisma 

pessoal fez com que formasse, em torno de si, um pequeno grupo de padres e clérigos, 

consagrados a vários ministérios, em favor dos meninos de Santa Maria del Pianto. Nos 

encontros, o neossacerdote fazia questão de cumprimentar seus colaboradores, um a um, 

chamando-os pelo nome, e, assim, predominavam as pessoas com sua individualidade73. 

 
70 Cf. Franco Todisco (org.). São Vicente Pallotti, Biblos: Santa Maria, 2007, p. 183. 
71 Cf. Idem, p. 179. 
72 OCL I, 5; 8; 9; 15; 44. Todisco, p. 180. 
73 Idem, 71; 40; 89; 99. Todisco, p. 182. 



 

   
 

55 

Outro testemunho vem do reitor da Faculdade Sapienza, Monsenhor Belisario 

Cristaldi, que observou a atitude de Pallotti junto aos seus alunos. Ele tinha o costume de animar 

grupinhos de discussão, formados espontaneamente à saída das aulas. Após certificar-se que 

tais discussões tinham um efeito não desprezível sobre a formação dos alunos, decidiu 

institucionalizá-las, criando a Academia de Teologia para os estudantes e nomeando o Pe. 

Vicente encarregado de sua realização; e quase dois meses depois do seu primeiro aniversário 

de ordenação, o prelado reitor o nomeou como professor suplente de Teologia74. Para o Pe. 

Melia, o Pe. Vicente juntava em si admiravelmente duas coisas não fáceis de encontrarem juntas 

na mesma pessoa, isto é, uma piedade muito grande, unida a uma ciência eminente que resultava 

em grande utilidade75. Outra característica do nobre professor é que, apesar da sua láurea de 

doutor, não usava barrete e beca, símbolo do seu magistério, não subia à cátedra e permanecia 

de pé, com a cabeça descoberta, por entre os bancos dos alunos76. O seu prestígio crescia sempre 

mais entre os alunos e as autoridades, a ponto de Padre Pallotti ser vinculado à vida da 

Universidade, obrigando-o a tomar parte nos eventos mais importantes da mesma: a 

inauguração dos cursos nos primeiros dias de novembro, o término deles, no mês de agosto, e 

as outras ocorrências acadêmicas77. 

Pallotti, além de professor, no início do seu ministério sacerdotal, também fazia 

pregações na praça, à noite. Devido ao fluxo de pessoas, movidas pelo seu carisma de pregador, 

as ruas eram interrompidas, para impedir o trânsito das carruagens. A sua atitude chamava a 

atenção dos vizinhos que observavam aquele jovem padre, que atraía tamanha multidão em 

quase toda praça. Essa foi a maneira que encontrou para levar a Palavra de Deus às pessoas que 

não iam à Igreja. Ao final da pregação, pregador e povo, na sua grande maioria, dirigiam-se a 

rezar e a cantar, para a Igreja de São Nicolau dos Coroados, pois ali funcionava um oratório 

noturno. Além de rezarem, o jovem padre ouvia as confissões. Para auxiliá-lo neste trabalho 

evangelizador, em vez de chamar outro clérigo, recorreu a um leigo, para que fosse catequista, 

que, à época, era algo inimaginável. Assim, enquanto o padre reunia os adultos, Giacomo 

ensinava o catecismo às crianças, e o que elas mais gostavam era de cantar. Assim nasceu a 

escola noturna para os filhos dos artesãos78. 

 
74 Cf. Todisco, p. 191. 
75 Idem, p. 193. 
76 Cf. Ibidem, p. 194. 
77 Cf. Ibidem, p. 195. 
78 “Em 1858, oito anos após a morte de Pallotti, o Pe. Pedro Bedoni, pároco de Santa Lucia del Ganfalone mandou 

gravar numa lápide a atividade de Pallotti o seguinte texto: Nesta Igreja, o servo de Deus, Vicente Pallotti, lançou 

os primeiros fundamentos daquele seu zelo que, depois, tanto brilhou... Aqui instruía as crianças, pregava aos 

homens e, com imenso amor, ouvia as suas confissões até alta noite. Com a destruição da Igreja, em 1938, a lápide 
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Os primórdios da fundação 

“Todos os meus desejos dirigem-se para Ti, e não há um só dos meus gemidos que se 

furte de Ti”79. No dia 9 de janeiro de 1835, durante a celebração da Oitava da Epifania, Vicente 

Pallotti recebeu a inspiração para fundar a Pia União do Apostolado Católico, porém, mantém-

na em segredo, à espera de um sinal de Deus, para encaminhá-la à execução. Neste mesmo ano, 

teria surgido o projeto de imprimir o livro Máximas Eternas, em Árabe, e de remetê-lo para o 

Oriente Médio. Ele consultou a gráfica da Propaganda Fide, para saber o valor a ser arrecadado 

pelo seu colaborador Giacomo Salvati, para isso, ele sugere a criação de um grupo responsável 

pela coleta dos donativos. 

Quase seis anos após o ocorrido, o padre Vicente escreveu, num texto denominado Na 

minha morte80, em setembro de 1840, que o início da União do Apostolado Católico remonta 

ao ano de 1834, de modo privado, entre poucas pessoas, e, somente no dia 4 de abril de 1835, 

houve a primeira aprovação do Cardeal Vigário Odescalchi81. Foi nesta data que ele teve a 

inspiração divina, após a comunhão, de fundar uma Associação Apostólica universal, pois, 

como sócio do diretor espiritual do Seminário da Propaganda Fide, havia um ano e meio que 

vivia mergulhado em atmosfera missionária. O seu único pedido era que Deus o usasse como 

instrumento, para combater o mal e promover todo o bem possível, em todo o mundo82.  

A obra iniciada por Pallotti tinha como objetivo primeiro propagar a fé e a religião de 

Jesus Cristo junto aos infiéis, não católicos. Queria, ainda, um apostolado que reavivasse, 

conservasse e aumentasse a fé entre os católicos. Que fosse uma instituição de caridade 

universal na prática de todas as obras de misericórdia espiritual e corporal83, para que Deus 

fosse conhecido no homem, como caridade infinita84. Segundo escritos do próprio Pallotti, só 

num segundo momento decidiu-se estender a ação da União, também, ao interior da Igreja 

católica, orientando-a à renovação da fé e às obras de caridade. “De começo, a Pia União foi 

projetada para buscar a multiplicação dos meios espirituais e temporais, necessários e 

oportunos, para a propagação da santa fé. Segundo ele, após comunicar a outras pessoas o seu 

 
foi transferida para a Igreja de São Salvador da Onda e colocada no corredor que leva à sacristia”, Todisco, nota 

75, p. 197-198. 
79 OOCC X, 66. Todisco, p. 155. 
80 OOCC III, 23-24. 
81 OCL II, 323. Todisco, p. 323. 
82 Todisco, p. 319-320. 
83 Obras de misericórdia corporal: 1. Dar de comer a quem tem fome; 2. Dar de beber a quem tem sede; 3. Vestir 

os nus; 4. Dar pousada aos peregrinos; 5. Visitar os encarcerados; 6. Libertar os escravos; 7. Enterrar os mortos. 

Obras de misericórdia espiritual: 1. Dar bom conselho; 2. Ensinar os ignorantes; 3. Corrigir os que erram; 4. 

Consolar os aflitos; 5. Perdoar as ofensas; 6. Suportar as fraquezas do próximo; 7. Rezar pelos vivos e mortos. 
84 Cf. OOCC X, 198-199. 
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projeto, verificou-se que, para alcançar eficientemente a multiplicação dos meios para a 

propagação da fé, era primeiro preciso reavivá-la entre os católicos e reacender entre eles a 

caridade”85. 

O objetivo missionário de propagar a fé86 fez com que se verificasse a necessidade de 

se preocupar em também reavivar a fé e a caridade entre os católicos. E essa sua origem 

missionária da União continuou a influenciar, profundamente, o seu desenvolvimento. Na nota 

informativa sobre o Apostolado Católico, escrita após a aprovação de Gregório XVI, afirma-se 

que a Pia União tem por objetivo primário a promoção dos colégios para a formação dos futuros 

missionários87. O Pe. Todisco comenta que o texto revela ter sido composto em ocasião em que 

o projeto da União se estava transformando e, inicialmente, reflete as ideias de um grupo 

preocupado com a escassez de operários evangélicos, principalmente de homens apostólicos 

capazes de levar a religião aonde ela não seja conhecida. Neste sentido, tornam-se necessários 

a oração pelas vocações e os donativos para a formação e a manutenção delas88. O apelo feito 

por Pallotti atingia a todos os bons católicos, para que tivessem interesse pelas missões, a fim 

de despertar a fé e a piedade em todos os batizados, para multiplicar os meios capazes de 

propagar a fé89. Nesta missão existe um duplo objetivo, o de conservar a fé entre os católicos e 

a propagação da mesma entre os não católicos. A finalidade era fazer despertar o interesse 

apostólico nos batizados. No dia 11 de julho de 1835, o Papa concede mil bênçãos à Sociedade 

do Apostolado Católico, e, com ele, a toda a obra de piedade e de zelo, a que a mesma Sociedade 

venha a dedicar-se90. 

REFLEXÃO: 

1. Qual foi o objetivo principal da fundação da UAC? 

2. Qual era a situação da Igreja, naquele tempo, e como os batizados viviam a sua fé? 

 

 
85 Cf. OOCC IV 177, 226 e 314-315.  
86 O requerimento apresenta vários parágrafos. O primeiro parágrafo apresenta: o preceito da caridade e a obrigação 

de buscar a salvação do próximo. O segundo parágrafo salienta o dever do exemplo da parte dos fiéis de Roma. O 

terceiro, põe, entre os mais necessitados, os infiéis, os hereges, e os cismáticos. No quarto parágrafo está o objetivo 

da União. No quinto parágrafo proclama a Rainha dos Apóstolos como protetora da obra e propõe que a sua Pia 

União poderia ser chamada de Apostolado Católico. O sexto parágrafo pede a bênção do Cardeal (Cf. OOCC IV, 

2 e 6. OCL II, 64-66. Todisco, p. 321-323). OBS: Foi redigido um novo requerimento (OOCC IV, 4-7). O primeiro 

e segundo parágrafo foram retomados, com alguma variação redacional, em relação ao pedido que fora feito ao 

Cardeal. No terceiro parágrafo, a respeito dos mais necessitados, desapareceram os cismáticos e permaneceram só 

os hereges e os infiéis. Acrescentou-se, porém, meio parágrafo para exprimir a esperança de que a propagação da 

fé reavivasse e reacendesse a caridade entre os católicos (OOCC IV, 5). 
87 Cf. OOCC IV, p. 198-199.  
88 Todisco, p. 326. 
89 Cf. OOCC IV, 123. 
90 Idem, 9. 
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ENCERRAMENTO: 

Oração agradecendo a Deus o momento vivido.  

Oração para aumentar a fé:  

Ó São Vicente Pallotti, tu que nos deste o exemplo de uma fé inabalável e de grande amor a 

Deus e ao próximo, intercede junto a Deus por nós, para que, imitando o teu exemplo, sejamos 

também nós fortes na fé e verdadeiros apóstolos de Cristo. Amém. 

Levar esta reflexão para a semana: Qual o meu papel dentro da UAC? 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

10º TEMA: O PAPEL DA UAC NA IGREJA 

 

10. 1 FORMAÇÃO 11: A FINALIDADE DA UNIÃO 

 

Tempo estimado: de 50min a 60min 

Dirigente: iniciar com o sinal da cruz. 

Oração para a União:  

São Vicente Pallotti, que, inflamado pelo amor de Jesus e Maria, dedicastes de modo incansável 

a vossa vida à obra do apostolado, para a infinita glória de Deus, para a destruição do pecado, 

e para a salvação dos homens. Abençoai-nos, vo-lo pedimos, junto a Deus, pelas mãos maternas 

de Maria, Rainha dos Apóstolos. Dai-nos um coração cheio de zelo ardente e serviçal. 

Queremos seguir-vos no caminho da santificação de nossa alma e tornar-nos dignos de cooperar 

na defesa, aperfeiçoamento e propagação da fé e da caridade, e assim contribuir para que, desta 

maneira, o Reino de Cristo se estenda sobre toda a terra e todas as nações possam viver unidas 

num só rebanho apascentado por um só pastor. Amém. 

 

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

anotações, grifar as partes do texto que mais chamaram a atenção. 

O que motivou a fundação da UAC 

O modelo originário fundamental da União está contido nos escritos de Pallotti, 

redigidos entre os anos de 1835 e 1839. Segundo o fundador, a União tem por missão fazer com 

que todos os batizados tenham consciência de sua responsabilidade apostólica e ajudá-los a 

realizar ativamente nessa missão. Deve promover a colaboração com todas as forças apostólicas 

e empenhar-se para superação das divisões entre os cristãos91. Isso porque, todos os seres 

humanos são chamados à salvação, a seguir Cristo e ao apostolado. Sendo assim, a União se 

abre a todos os ministérios e carismas cristãos e a todas as formas de vida e de comunidade. 

Mediante uma adequada preparação, as pessoas podem participar da União, de modo individual 

ou reunidas em grupo. A admissão realiza-se por meio de uma declaração de empenho, 

assumida por amor92. A Pia Sociedade (a União) chama-se Apostolado Católico, isto é, 

universal, porque foi instituída para estimular todas as classes de pessoas a multiplicarem, por 

todos os modos possíveis, os meios espirituais e temporais necessários, para reavivar a fé e 

reacender a caridade entre os católicos e propagá-las em todo o mundo93.  

 
91 União do apostolado católico. O carisma de São Vicente Pallotti, Biblos: Santa Maria, 2011, p. 48. 
92 Idem, p. 49. 
93 OOCC III, 189. 
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Um século turbulento 

Vicente Pallotti viveu no século XIX (1795-1850), em meio a grandes turbulências 

sociais e políticas. O nascimento da “União” situa-se no ano 1835. Era o tempo da restauração 

católica depois dos distúrbios da revolução francesa, do secularismo e da guerra napoleônica 

que, conjuntamente, com o espírito destruidor do “iluminismo” deixaram na Igreja católica um 

incomensurável campo de ruínas. Ruiu a ordem social e política com a qual a Igreja estava 

intimamente entrelaçada por séculos. Era necessário atingir o relacionamento correto com a 

nova ordem e o espírito novo com a entrada no novo século. A Igreja teve que ativar todas as 

forças disponíveis, para poder enfrentar as novas estruturas. A passagem do absolutismo dos 

príncipes, dos séculos anteriores, ao sistema democrático de governo, formada à base da 

influência na vida pública de uma estreita faixa de uma camada dirigente da aristocracia sobre 

um larguíssimo círculo do povo. Por isso, os desvelos e a missão de sacerdotes simples e de 

leigos, os quais por sua vez deviam conscientizar-se desta responsabilidade. 

A polêmica da aprovação da UAC 

A fundação da União do Apostolado Católico aconteceu em meio a uma sociedade 

totalmente desorganizada. Para aqueles que pertenciam ao círculo de amizade de Pallotti, a obra 

do apostolado católico foi acolhida com grande alegria e esperança tanto por leigos como por 

eclesiásticos. Ela parecia destinada a crescer rapidamente, mas, no desenrolar dos dias, 

sobrevieram sobre ela grandes provas, a ponto de quase ser extinta. Algumas pessoas dos mais 

elevados escalões eclesiásticos começaram a fazer objeções quanto ao nome dado à fundação, 

mesmo após a aprovação do Cardeal Vigário e do Papa. As alegações eram que nenhuma 

instituição tinha o direito de arrogar-se o apostolado católico, pois, esta, pertencia somente à 

própria Igreja. Para muitos, a ideia de Pallotti era muito presunçosa. Na sua defesa, o padre 

Pallotti apresentou o apostolado católico não como algo para competir com a Igreja, da mesma 

forma que Santo Inácio de Loyola, ao fundar a Sociedade de Jesus não quis tomar Jesus como 

título exclusivo. Por isso explica qual era o critério que o guiava na escolha do tão polêmico 

título:  

A Pia Sociedade (a União) chama-se apostolado Católico, não porque presuma 

ter em si o Apostolado Católico, ou seja, ter em si a missão católica da 

verdadeira Igreja de Jesus Cristo, mas, porque venera, respeita, ama e 

vivamente deseja que, por todos, seja coadjuvado o Apostolado Católico. 

Chama-se Apostolado Católico da mesma forma como outras pias instituições 

se dizem de tal santo ou de Jesus ou do Redentor. Dizem-se tais não porque 
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cismem ser aquele santo, ao qual estão consagradas, ou presumam ser Jesus 

ou imaginem ser o Redentor, mas porque fundadas em homenagem e 

veneração a Jesus, ao Redentor94. 

Segundo o Pe. Gaynor, uma vez que surja um equívoco e algumas pessoas de 

responsabilidade o compartilharam, será muito difícil desfazer o mal-entendido. Por um certo 

momento, pareceu que o título deveria ser sacrificado, por causa de tamanha oposição. A 

prudência levou Vicente e os seus colaboradores a usarem, de preferência, o título secundário 

da Sociedade: “sob o patrocínio da Rainha dos Apóstolos”, toda vez que o uso do outro título 

pudesse exasperar os opositores95. 

A discussão ficou mais clara, com o passar do tempo. Há décadas que a Igreja é servida 

por uma organização cujo nome é Ação Católica. Essa organização foi aprovada, abençoada, 

oficializada por vários Papas e pelos Bispos do mundo católico, e, hoje, os documentos da Igreja 

não se cansam de falar do protagonismo do leigo na Igreja96, inclusive, os próprios Bispos do 

Brasil dedicaram o ano de 2018, como sendo o ano do laicato:  

Os cristãos leigos e leigas receberam, pelo Batismo e pela Crisma, a graça de 

serem Igreja e, por isso, a graça de serem sal da terra e luz do mundo (Mt 5,20-

21)97. No dom de ser cristão, todos se tornaram discípulos missionários. O 

discípulo, tocado pelo chamado, aprende, no seguimento, o modo de Jesus. 

Na descoberta do viver como Ele, torna-se anunciador, testemunha. Na 

dinâmica amorosa e suave do Espírito que anima e dinamiza a Igreja, os 

discípulos missionários recebem uma variedade de ministérios, carismas, 

vocações e serviços. Não são funções; não é organização! São expressões do 

modo de os batizados viverem em Cristo, fecundados pelo Espírito, para 

formarmos um só corpo (1Cor 12,13)98. 

 

REFLEXÃO: 

1. Hoje, como no tempo de Pallotti, surgem vozes contrárias à Igreja. Que tipo de exemplo ele 

nos deixou, para combatê-las? 

2. Como a UAC deve responder aos desafios atuais? 

 

 

 

 

 

 
94 OOCC III, 177-178. Documentos da fundação, p. 181. 
95 Cf. Juan Santos GAYNOR. Vida e obra de São Vicente Pallotti, Pallotti: Santa Maria, 2000, p. 78. 
96 Cf. Idem, p. 79 
97 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da terra e 

luz do mundo (Mt 5,13-14), Documento da CNBB – 105, Edições CNBB, 2016, p. 11. 
98 Idem, p. 12. 
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ENCERRAMENTO: 

Oração à Rainha dos Apóstolos de São Vicente Pallotti: (módulo II, p. 74) 

Ó Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos e advogada do gênero humano, nós, humildemente, 

suplicamos: intercede junto ao teu Unigênito Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para que, na 

força do Espírito Santo, estejamos sempre dispostos a trabalhar por aumentar, defender e 

propagar a fé e a caridade. Ouve, com a benignidade de sempre, as nossas orações. Aceita, com 

todo carinho, as nossas súplicas. Tem a bondade de alcançar-nos a graça, para que combatamos 

o bom combate, cheguemos ao final da carreira, conservemos a fé. Assim, entre as fileiras dos 

santos Apóstolos, possamos receber a coroa da justiça. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



   
 

   
 

11º TEMA: A IDENTIDADE PALOTINA 

 

11.1 FORMAÇÃO 12: COMPREENSÃO DE IDENTIDADE 

 

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). 

 

A identidade da pessoa humana99 

Quando se fala da identidade de uma pessoa, fala-se de algo muito mais profundo do 

que o seu aspecto físico, ou seja, o seu modo de ser, de falar, de agir, etc. A identidade garante 

a sua originalidade, a sua singularidade, a sua inconfundibilidade e também a sua 

irrepetibilidade. Cada um tem o seu modo próprio de ser, a sua própria personalidade e seu 

modo de ver e de sentir os outros e o mundo. O ser humano não está determinado ou programado 

pela natureza, ele próprio pode e deve determinar-se ou programar-se. Por isso, viver para ele 

não é apenas um dom, mas é também uma tarefa, porque ele é um ser que se possui a si mesmo, 

graças à sua inteligência. Ele pode dar-se ou negar-se, pode fazer-se dom para os outros ou pode 

acolher dons de outros e fazer bom ou mau uso dos mesmos. 

A grandeza do ser humano não está, somente, na sua capacidade de aprender e de 

compreender o mundo, mas também na sua capacidade de receber e de acolher não só o que o 

mundo e os outros lhe oferecem, mas também o que lhe oferece o próprio Deus. E o que Deus 

lhe oferece, lhe comunica é para o seu bem e para a sua realização. A inteligência humana pode 

ser enriquecida e ampliada pela revelação divina, como também podem ser ampliados os 

valores e o desejo de amar o seu semelhante. 

Graças à revelação divina, o ser humano consegue ir além daquilo que é iluminado 

pela sua razão. Ele acaba vendo o mundo material, o mundo humano, o mundo divino, a vida, 

a morte de modo novo. Por isso, viver para ele é procurar entrar em contato e em comunhão 

com todo ser, com todo o bem.  Assim escreveu Santo Agostinho: “Tu nos fizeste para ti, 

 
99 Cf. João Batista Quaini. Horizontes Palotinos, ‘A identidade Palotina’, in Angelo Lôndero (org.), vol. 2, Biblos: 

Santa Maria, 2009, p. 74-149.  
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Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti”. Quer dizer, a realização 

suprema do homem está no seu encontro e na sua comunhão com o Ser e com o Bem supremos.  

A identidade física de Pallotti, descrita por Paul de Geslin 

O Pe. Paul de Geslin conviveu com Pallotti de 1844 a 1849. Ele traçou o seguinte perfil 

físico do santo Fundador: 

Porte bem pequeno e um pouco encurvado, uma pessoa vivaz, mas não nervosa: cada 

um dos seus gestos parecia dizer que ele achava a vida bem curta e que não queria 

perder um só instante da mesma. Sua cabeça, grisalha, era já completamente calva, 

na frente, e deixava ver, em toda a sua amplidão, uma bela fronte, ampla e branca 

como o marfim: seus traços eram proporcionados e finos; e seus olhos negros tinham 

uma expressão profunda; mas neles se manifestava, sobretudo, o sentimento de uma 

extrema doçura100. 

De acordo com o texto acima, é possível se ter uma noção de como era o homem 

Pallotti, visto que nunca se deixou posar para retratistas. Tanto pela descrição dos que lhe eram 

próximos e aquilo que se pode conhecê-lo pelos seus escritos, pode-se dizer que ele era uma 

pessoa dotada de grande sensibilidade. Graças aos sentidos externos, percebia a beleza das 

criaturas de Deus e, especialmente, a beleza do ser humano. Era também sensível a tudo o que 

é feio e mau. Sabia alegrar-se com a presença do belo e do bom, mas se entristecia, 

profundamente, diante do mal causado sobretudo pela maldade humana101.  

Além de uma grande sensibilidade, Vicente Pallotti tinha sobretudo uma grande 

inteligência, uma grande vontade de realizar a obra de Deus. Analisava com agudeza as 

questões teóricas e sabia descobrir os seus vários aspectos. Era, porém, demais inclinado à ação, 

ao ponto de dar a impressão de que fosse difícil ficar parado. Quase nunca estava em casa. A 

graça de Deus corrigiu as suas eventuais limitações. Ele tinha um coração generoso, o que lhe 

assegurava uma grande capacidade de amar e de servir. Isso o levou a compreender as suas 

incontidas ânsias de transpor o finito e o limitado, que o levou a abarcar o todo; a sua ânsia de 

amar tudo o que é amável, de fazer todo bem possível e destruir todo mal possível. Foi um 

homem concreto e visual. Para expressar a sua fé, servia-se de sagradas estátuas, de crucifixos, 

de pinturas expressivas de santos e de Nossa Senhora. Mais tarde, no seu quarto, na reitoria do 

Espírito Santo dos Napolitanos, mandou abrir uma pequena janela, para poder ver, durante as 

 
100 Cf. Paul de Geslin compagnon de Saint Vincent Pallotti. Écrits et lettres. Textes établis et annotés par Bruno 

Bayer, Paris: Éditions du Dialogue, 1972. p. 41. João Batista Quaini. Horizontes Palotinos, ‘A identidade 

Palotina’, in Ângelo Lôndero (org.), vol. 2, Biblos: Santa Maria, 2009, p. 83.  
101 Cf. João Batista Quaini. ‘A identidade Palotina’, p. 83. 
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orações, o tabernáculo. Na residência de São Salvador não lhe foi possível ver o tabernáculo, 

mas colocou diante do genuflexório um Calvário, atrás do qual pôs um crucifixo102. 

Para o grafólogo Girolamo M. Moretti, o padre Vicente possuía um senso vivo da 

realidade: “tem êxito também por ser um organizador prático, enquanto tem à sua disposição a 

ponderação e a reflexão capazes de entender a realidade, principalmente, no campo humano”. 

Era, pois, um homem prático, orientado para as necessidades humanas. A fidelidade aos ideais, 

os dotes de liderança e a caridade foram traços bem marcantes em toda a sua vida103. 

Assim o descreve De Geslin: 

 

Havia alguma coisa de harmonioso em toda a sua pessoa, no seu comportamento, 

nos seus mínimos movimentos: nele, jamais uma impaciência; em seus lábios, jamais 

uma palavra que ferisse; jamais lhe escapava um gesto brusco sequer; jamais um 

propósito inútil. Até no seu andar se adivinhava que a preocupação constante deste 

homem era realizar, na sua vida e nos seus atos, esta prescrição do Espírito Santo: 

Não deixar perder nenhuma parcela do dom de Deus104. 

 

Vicente Pallotti era dotado também de uma boa memória e de uma grande fantasia, 

como mostram as suas anotações espirituais: não se cansava de acentuar a infinitude de Deus e 

a finitude do homem, a bondade de Deus e a maldade humana e multiplicava os meios para 

expressar a sua gratidão a Deus. Ele tinha também dotes artísticos, pois sabia expressar-se muito 

bem e, segundo os seus biógrafos, tinha pendor para a música, embora não a tenha cultivado. 

Ele amava todas as criaturas e queria, também, superar todos os males e ajudar a todas as 

pessoas necessitadas. Ele queria amar, sem limites, a Deus e a todas as criaturas. A sua aversão 

diante do mal traduzia-se na compaixão e no empenho em superá-lo e em destruí-lo até a raiz. 

Ele desejava, ainda, ajudar os feridos pelo mal, libertando-os e ajudando-os a não recaírem no 

erro. Da mesma forma que ele descobria as possibilidades do bem, descobria também as 

possibilidades do mal e estas possibilidades eram um estímulo para que trabalhasse, sem 

descanso, em favor da promoção do bem e da destruição do mal105. 

Pallotti combatia todo tipo de mal, com a oração e com o trabalho de humanização das 

pessoas, proporcionando-lhes maior qualidade de vida, tanto espiritual como material. Por isso 

criou as escolas noturnas, as escolas profissionalizantes, a missão popular, as obras de caridade, 

tornou-se diretor espiritual em vários colégios e casernas militares. Ele também foi um homem 

 
102 Todisco, p. 149. 
103 Idem, p. 150. 
104  Paul de Geslin, p. 70. João Batista Quaini, p. 84. 
105 Idem, p. 84. 
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de muita ascese, pois tinha certa tendência temperamental para o orgulho, para a ambição e 

mando, para a imposição do próprio querer sobre o dos outros106. Nas recreações, quando estava 

presente, mostrava uma santa alegria, a ponto de torna-se modelo e referência a todos. Além 

disso, a fecundidade de suas ideias, a hilaridade do seu espírito, a sua cortesia e os seus modos 

gentis, despertavam realmente prazer em quem com ele conversasse107. Por fim, queria reunir 

a todos diante do único Pastor, Cristo. 

A identidade cristã de Pallotti 

Vicente Pallotti viveu profundamente a sua fé cristã a ponto de querer ser transformado 

em Cristo. A identidade de Cristo é o ponto de referência insubstituível da identidade cristã ou 

do cristão. Nessa sua aspiração, o que o tocou, o fascinou e o atraiu foi o Cristo apóstolo do Pai 

eterno, e isso pautou toda a sua vida cristã e também o seu apostolado. Se todo cristão é 

chamado a imitar Jesus Cristo, nem todos o imitam da mesma maneira, nem todos encarnam a 

mesma imagem de Cristo. São Bento, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola são 

grandes cristãos, mas cada um deles o é a seu modo, a saber:  

1. Para São Bento: Cristo é o grande adorador do Pai, aquele que vive em comunhão com 

o Pai, na oração e no trabalho.  

2. Para Francisco de Assis: Jesus Cristo é o grande Irmão que se fez pobre para 

enriquecer seus irmãos.  

3. Para Tomás de Aquino: Cristo é aquele que escuta o Pai e fala do Pai, o contemplativo 

do Pai e o revelador do Pai.  

4. Vicente Pallotti: Jesus Cristo é o apóstolo do Pai Eterno e sua grande e forte aspiração 

era ser todo transformado nele. Ele queria que a vida do Cristo apóstolo fosse a sua vida 

e que o apostolado de Jesus Cristo fosse o seu apostolado. Ele queria ter os olhos, o 

coração e as mãos do Cristo apóstolo. Como o apóstolo do Pai eterno, o próprio Jesus 

Cristo viu-se a si mesmo como o enviado do Pai à terra, para salvar a todas as pessoas 

(Jo 3,16s). Mas, qual foi a missão ou o apostolado que o Pai confiou a Cristo, ao enviá-

lo no meio do povo? A missão era de salvar a todos: “Com efeito, de tal modo Deus 

amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todos os que crerem nele não 

pereçam, mas tenham a vida eterna, pois Deus não enviou o Filho à terra para condená-

 
106 Todisco, p. 151. 
107 Idem, p. 152. 
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la, mas para que as pessoas fossem salvas por ele” (Jo 3,16-17; 6,38-40). E Jesus Cristo 

só tinha uma preocupação: cumprir a vontade salvífica do Pai (Jo 4,34; 5,30; 6,38.39). 

Quanto a isto, escreveu Vicente Pallotti: “O apostolado de Jesus Cristo é a sua 

obediência ao preceito do Pai celeste, vale dizer, é a própria obra da redenção”. Vicente Pallotti 

via Jesus Cristo intimamente unido ao Espírito Santo, fortalecido, animado e impelido por Ele. 

Via, ainda, o Espírito Santo como a fonte de todo apostolado e missão, razão por que escolheu 

como força propulsora de todo apostolado “a caridade de Cristo” (2 Cor 5,14); derramada 

profusamente em todos os corações (Rm 5,5). Ele via Jesus Cristo como o maior dom do amor 

e da misericórdia infinita de Deus. Via-o também como seu irmão primogênito e como seu 

modelo. Para ele, o amor infinito e a misericórdia infinita de Deus se manifestam em ter dado 

seu Filho divino, feito homem, para a redenção da humanidade. 

A identidade da União do Apostolado Católico 

Os membros da União do Apostolado Católico são cristãos como qualquer outro, mas 

o que os distingue é o fato de seguir o carisma de Vicente Pallotti, que, por sua vez, seguiu os 

passos de Cristo apóstolo, tendo os mesmos sentimentos d’Ele e a imitação de seus atos.  

Os Palotinos procuram trabalhar juntos no apostolado de Jesus Cristo, a exemplo dos 

primeiros cristãos. Isso pressupõe uma profunda consciência de fraternidade em Cristo e intensa 

vivência cristã entre todos os membros da UAC, condição necessária para que o trabalho seja 

fecundo e abençoado. A caridade de Cristo é o laço mais profundo e estreito que une todos os 

membros da União e é também a que os impele a atuarem, apostolicamente, na Igreja e no 

mundo. O trabalho realizado pela UAC é de despertar nos fiéis uma profunda consciência da 

própria vocação ao apostolado e ajudá-los a serem protagonistas da evangelização, na realidade 

em que se encontram. E tudo isso só será possível, se todos estiverem movidos por amor a 

Cristo e à sua Igreja. Uma outra característica do ser palotino é o fato de estar voltado para a 

evangelização do mundo em conjunto, sem divisões, separações ou oposições. Cada um deve 

dar a sua contribuição na nova evangelização, fazendo o que lhe compete, mas em comunhão 

com os outros, inspirados pela caridade de Cristo108. 

Os Palotinos fazem próprios os ideais de São Vicente Pallotti, expressos na União do 

Apostolado Católico, cujo objetivo é o apostolado universal, ou seja, a propagação da fé cristã 

no mundo inteiro, para que toda a humanidade pertença ao rebanho de Cristo e se salve. Aos 

que aderem ao projeto salvífico de Cristo são chamados também a seguir o Cristo apóstolo, 

 
108 Cf. Horizontes Palotinos, p. 138. 
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cujo apostolado é a salvação de todos os seres humanos. Por isso, Pallotti estava convencido de 

que todos podem e devem participar da missão salvadora do Filho eterno de Deus. Os meios 

utilizados pelos fiéis, para evangelização, são: a oração, o trabalho em comunidade e a ajuda 

material, mas para que isso aconteça precisam ser motivados pela fé e pela caridade. Para que 

esse objetivo missionário seja alcançado, é preciso que haja uma fé viva e uma caridade 

ardorosa entre os fiéis109. 

 

REFLEXÃO:  

1. O que distingue um palotino dos demais batizados? 

2. De que forma Pallotti enfrentou os desafios do seu tempo? Qual foi a sua resposta concreta? 

3. A partir desta sua compreensão, o que você sugere para que o apostolado de todos seja mais 

eficaz?   

 

ENCERRAMENTO: 

Avaliar: qual a novidade que este estudo trouxe para os membros da União?  

 

Oração para a União:  

São Vicente Pallotti, que, inflamado pelo amor de Jesus e Maria, dedicastes de modo incansável 

a vossa vida à obra do apostolado, para a infinita glória de Deus, para a destruição do pecado, 

e para a salvação dos homens. Abençoai-nos, vo-lo pedimos, junto a Deus, pelas mãos maternas 

de Maria, Rainha dos Apóstolos. Dai-nos um coração cheio de zelo ardente e serviçal. 

Queremos seguir-vos no caminho da santificação de nossa alma e tornar-nos dignos de cooperar 

na defesa, aperfeiçoamento e propagação da fé e da caridade, e assim contribuir para que, desta 

maneira, o Reino de Cristo se estenda sobre toda a terra e todas as nações possam viver unidas 

num só rebanho apascentado por um só Pastor. Amém. 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 
109 Cf. Idem, p. 137 
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