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PREFÁCIO 

Caro Retirante 

O texto que você tem em mãos, não é um livro. Ele não foi elaborado para leitores, mas para 

cristãos que buscam o encontro pessoal com Deus e têm consciência de que, para isso, é 

necessário deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Através de quatro semanas, você será convidado a 

vários exercícios finalizados à purificação do coração, à busca da própria identidade e dos 

valores pessoais, a enraizar a própria vida no mistério de Cristo e a colher os frutos do Espírito 

Santo.  

O caminho a ser trilhado leva a Deus. Mas, para percorrê-lo, necessitamos de um guia. Ele 

normalmente segue à nossa frente, indicando-nos o caminho e, em algumas ocasiões, 

simplesmente fornece alguns sinais indicativos para nos deixar viajar sozinhos. É o que propõe 

este itinerário que pretende ser um instrumento para “abrir caminho”. Ele quer ajudá-lo a 

embrenhar-se nessa luminosa e imensa floresta do Mistério de Deus. Em alguns momentos, no 

entanto, você será convidado e instado a “fazer o próprio caminho”.  

Este Itinerário serve também como um mapa que normalmente você consulta, antes de iniciar 

uma viagem rumo a um novo lugar. Evidentemente o mapa não substitui a viagem: de nada 

adiantaria ter um excelente mapa, cheio de informações precisas, fotografias e detalhes 

minuciosos, se você não se decidir a empreender a viagem. Como todo mapa, este Itinerário só 

ajuda, se for consultado para fazer a viagem. Para tanto, ele apresenta os conteúdos de cada 

etapa, organiza em unidades as meditações e indica os textos bíblicos e palotinos onde você 

poderá aprofundar-se nos temas apresentados.  

A nossa viagem, porém, não é a de um “cavaleiro solitário”: ela será feita com outros retirantes. 

Viajar em boa companhia e com a ajuda de um guia, torna a viagem mais agradável e 

encorajadora. Assim, o presente itinerário apresenta, no apêndice, vários roteiros para oração em 

grupo. Além disso, é preciso buscar o acompanhador espiritual, para discernir e colher os frutos 

que o Espírito Santo suscita através dos exercícios espirituais que o itinerário propõe. 

Que bom que você se decidiu a fazer esta fascinante viagem!  

 

 
Pe. Júlio Endi Akamine, SAC



INTRODUÇÃO 

Quando se fala de itinerário espiritual, logo vem à mente a imagem dos grandes santos: São 

Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa D’Ávila, São João da Cruz, e tantos 

outros que, ao longo da história da Igreja, expressaram sua fé e seu comprometimento com 

Cristo, de maneira profunda e exemplar. Estes santos não só fizeram uma experiência do amor de 

Deus, como também conseguiram contagiar muitas pessoas, para que também elas pudessem 

fazer a mesma caminhada de fé. 

Pode-se dizer que até mesmo Pallotti se deixou influenciar pela experiência de Deus vivida por 

estes santos que deixaram uma rica herança espiritual para toda a Igreja.  

Nas Obras Completas, quando Pallotti se dirige a Deus, para fazer algum pedido ou expressar um 

gesto de louvor por tantas graças recebidas, sempre faz menção a Maria, aos anjos e santos, pois 

são modelos de virtude e de seguimento radical a Cristo Nosso Senhor.  

Ele reconhece que os santos se deixaram tocar pela graça de Deus e por isso as suas vidas e seus 

ensinamentos servem de testemunho de fé. Ele chegou a dizer, certa vez, que tinha quase inveja 

das humildes mulheres que criam incondicionalmente em Deus, e ele ainda se sentia um tanto 

distante por causa dos seus pecados. A fé é sempre dom, graça, e nada fazemos para merecê-la. 

Os biógrafos de Pallotti sempre o apresentaram como uma pessoa que, desde tenra idade, sentia 

profundamente o chamado de Deus para uma vida de perfeição e de santidade. Ainda na 

infância, percebeu que, por meio da oração, da escuta da palavra de Deus, da meditação, da 

frequência aos sacramentos e da direção espiritual, Deus ia modelando sua vida e exigindo uma 

atitude sempre mais coerente com o Evangelho.  

Aos vinte e três anos de idade, Pallotti apresenta uma espiritualidade muito madura e consistente. 

Sente profundamente o amor misericordioso de Deus que o impele a caminhar em águas mais 

profundas e a trabalhar de maneira incansável para o seu Reino. Ele sentia que Deus tinha 

reservado para ele algo grandioso, porém isso só foi ficando claro à medida que ele ia sendo 

transformado pela graça de Deus. 

Quando se fala da experiência de Deus, feita por um santo, parece ser algo reservado para 

poucos privilegiados, algo de improviso, e a pessoa não precisa de nenhum esforço para realizá-

lo. Mas não é bem assim. Todos somos chamados por Deus para uma vida íntima com ele, 

porém essa caminhada deve ser feita com a escuta generosa da voz de Deus, que fala ao coração 

para depois levar à ação, sem medo, conforme Ele mesmo vai indicando o caminho, como 

aconteceu com Moisés e os profetas.  

Deus revela-se, mas o caminho deve ser percorrido pela pessoa que recebeu a revelação. Moisés 

encontrou-se com Deus no monte Sinai, recebeu a missão de libertar o povo da escravidão, mas 

ele não se sentia seguro para executar o desejo de Deus. Queria fugir, pois se achava incapaz de 

convencer o Faraó e de conduzir o povo à terra prometida. 

Deus colocou-se do lado dele e manifestou todo o seu poder por meio dos sinais que o 

acompanhavam. Moisés vai reclamando, mas segue o seu caminho, e Deus vai agindo nele. 

Assim, ao longo da história da salvação, Deus utilizou-se de pessoas para manifestar a sua glória.  
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Nós, palotinos, acreditamos que Pallotti foi escolhido por Deus e dotado de graças especiais, 

para suscitar na Igreja o zelo de todos os cristãos para o apostolado católico. Todo apostolado, 

porém, só terá êxito, se todos estiverem intimamente unidos Àquele que é o autor da vida. 

A experiência de Deus vivida por Pallotti insere todo batizado numa caminhada espiritual 

encarnada na realidade do povo. A sua espiritualidade ajuda as pessoas a vencerem a alienação 

religiosa, intimista, e conduz a uma religiosidade capaz de transformar a vida e o comportamento 

das pessoas. O palotino é um “contemplativo na ação”. É alguém que vive a alteridade. 

Pallotti, contemplando Deus descobriu-O como amor infinito. Percebeu que a misericórdia de 

Deus também é infinita. Como verdadeiro místico, percorreu um itinerário espiritual que o 

conduziu à santidade, e todo palotino deve, segundo seu exemplo de vida, descobrir a riqueza de 

viver totalmente imerso na graça de Deus, pois o cristão deve configurar-se a Cristo. 

Portanto, esse retiro de quatro semanas, tem a finalidade de ajudar aquelas pessoas que desejam 

aprofundar-se na vida de oração e contemplação, segundo o carisma de São Vicente Pallotti.  

O itinerário espiritual, aqui proposto, indica um caminho lento, porém com passos firmes, para 

poder saborear a riqueza da graça e descobrir o quanto somos amados por Deus. Neste caminhar 

lento com o Senhor, queremos sentir a presença do ressuscitado que ilumina toda a nossa ação. 

Como os discípulos de Emaús que reconheceram Jesus ressuscitado, no caminho da vida, e por 

ele foram instruídos, assim queremos nós também caminhar com ele durante esses dias de 

meditação, para que também nossos corações possam ser inflamados pela força da sua Presença, 

da sua Palavra e do seu Espírito.  

A Palavra viva de Deus aqueceu seus corações e os preparou para descobri-Lo no partir o pão. 

Foi na celebração litúrgica que seus olhos se abriram e tiveram uma nova disposição para 

anunciar aos irmãos que Cristo havia ressuscitado e estava vivo em seu meio. “Verdadeiramente 

ressuscitou e apareceu a Simão”. 

Este retiro espiritual está dividido em quatro semanas, a exemplo do inaciano. Tem como 

finalidade ajudar o retirante a descobrir a Palavra de Deus como fonte de sua vida espiritual. É 

pela revelação de Deus, através da santa Palavra, que podemos aderir plenamente a Cristo e a sua 

obra salvadora. 

O “itinerário espiritual palotino” tem como meta ajudar o religioso ou o leigo a descobrir o 

profundo amor que Deus tem para com cada um de seus filhos, pois o amor de Deus transforma a 

vida de todos e os faz novas criaturas. 

Sendo assim, a primeira semana quer louvar a Deus pela criação das coisas e do ser humano à 

sua imagem e semelhança. Vicente Pallotti, ao refletir sobre a obra de Deus no universo, sentiu 

seu coração palpitar para as coisas do alto e descobriu Deus como Misericórdia Infinita. Pois, se 

Deus foi tão generoso para com a humanidade pecadora, então todos devem aproximar-se deste 

amor que transforma e recria. 

Quanto mais Pallotti se aproximava de Deus, mas incendiava nele o fogo do Espírito Santo e o 

desejo por coisas infinitas. Tudo nele se tornou infinito.  

A graça de Deus é como a busca do ser humano em dia de frio pelo fogo aquecedor. Quanto 

mais se aproxima do fogo, mais desejo ele tem de ser aquecido por ele. Portanto, uma vez com 

Cristo, a pessoa quer permanecer sempre com ele. 
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A segunda semana leva o retirante a sentir o abraço misericordioso de Deus que perdoa os 

pecados e conduz o pecador a uma intimidade mais profunda com ele. 

A terceira semana leva a pessoa a ter maior liberdade para dirigir-se Àquele que é a fonte de sua 

vida. Gera nele um profundo desejo de não mais deixá-Lo, porque, sem ele, não pode mais viver. 

A pessoa começa a configurar-se a Cristo. Por meio da oração e da contemplação, o retirante vai 

sentindo-se mais livre para expressar o seu desejo de ficar sempre na presença do Deus 

libertador. Por isso, quer invocar continuamente o seu nome, porém deve permanecer atento, 

porque a força do pecado ainda continua viva. Mas a graça de Deus é sempre maior. 

Na quarta semana, o retirante passa para um estágio de maior entrega nas mãos de Deus, porque 

já passou por uma catarse interior ao longo das semanas precedentes. Agora é momento de 

experimentar a plena alegria de viver na graça do ressuscitado e sob a força do Espírito que 

impele para a missão. O retirante torna-se um membro ativo da Igreja e com mais consciência da 

sua missão apostólica, recebida no dia do seu batismo. Com um coração possuído pelo amor 

misericordioso de Deus, pode dizer como Paulo: “vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em 

mim” (Gl 2,20). 

 

 

  



VICENTE PALLOTTI E SEU MÉTODO DE ORAÇÃO 

O desejo de transformar-se no amor infinito de Deus. 

Pallotti tinha dentro de si um grande desejo: praticar todas as obras possíveis de maneira infinita, 

em número e perfeição (OOCC XIII, 112). 

Ele procurava manter-se vigilante, para conservar-se sempre no temor de Deus, pois desconfiava 

das maquinações internas do ser humano, por causa do pecado. 

São Tiago diz: “Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Portanto, sejam 

submissos a Deus; resistam ao diabo, e este fugirá de vocês” (Tg 4,6-7). 

Mediante a iluminação da Palavra, Pallotti procurou ver a oração como meio de aspirar à força 

divina, por isso diz: “com Deus, tudo posso”! 

A sua oração era sempre em clima de tensão entre o “nada” e o “tudo”. Por ele, nada podia, mas 

com Deus podia tudo. Ele também tinha sempre em mente a certeza de que há uma infinita 

distância entre o Criador e a criatura. Por causa disso, vivia, ao mesmo tempo, em infinito temor 

e em infinito amor. Contudo, essa tensão e esse movimento são fruto da própria natureza do ser 

humano, principalmente de Deus, criador da natureza humana. É ele quem move essa corrente, 

em ir e vir de um polo a outro1. 

Pallotti, em suas pregações, gostava de refletir sobre a semelhança de Deus e sobre o fato de 

sermos membros de Cristo. Ele explicava o grande benefício que Deus fez aos seres humanos, 

dando-lhes a elevada nobreza de filhos de Deus e de irmãos de Jesus Cristo2. 

Essa doutrina da alma imagem e semelhança de Deus conduziu-o à descoberta de Deus amor e 

misericórdia infinita. Afinal, o que precisa fazer esse ser humano como imagem de Deus? 

Segundo ele, desde o início, a criatura criou dentro de si uma oposição a Deus. Entretanto, é tão 

evidente como o sol que, se a criatura não tivesse colocado impedimento, Deus se difundiria sem 

medida, já que Ele, de sua parte, não põe medidas: “sua medida é a caridade sem medidas”3. 

Deus, o infinito, quer dar-se, de alguma forma, sem medida, e o ser humano impede-o, opõe-se 

precisamente a essa comunicação amorosa. Age, assim, o ser humano contra a própria natureza à 

qual foi dado ser imagem e filho de Deus. Assim, inferior ao animal, o ser humano precipita-se 

no pecado. Em Deus, ele devia ser luz eterna. Ele se insurge, porém. O ser humano, mesmo na 

beleza que para ele quis Deus, é como um nada, quando comparado ao infinito. Na rebelião 

contra Deus, ele afunda, de certo modo, “infinitamente no puro nada”4.  

E, contudo, Deus chamou o ser humano para a glória e para a mais alta grandeza: “Deus se fez 

homem para que o ser humano se tornasse Deus”, diz Agostinho. E Ambrósio, seu mestre: “O 

Verbo se fez carne, para que a carne se fizesse Deus”5. 

Para Pallotti, essas duas frases dos Padres são o resultado mais conciso, profundo e definitivo de 

todo o conhecimento de Deus e do ser humano. O santo escuta a voz do infinito: “Não serei Eu 

mudado em ti, tu és que serás mudado em mim”6. 

 

1 PALLOTTI, Vicente. Deus, o amor infinito. Santa Maria: Biblos, 2002, p. 63. 
2 Ibidem, p. 64. 
3 PALLOTTI, San Vincenzo. Opere complete. A cura di Don Francesco Moccia, Roma: Curia Generalizia della 

Società Dell’Apostolato Cattolico, 1964-1997, XIII, 485. OBS: Daqui para frente, usaremos a sigla [OOCC], para as 

Obras Completas e, para as cartas: Opere complete, Lettere [OCL], A cura di BAYER, Bruno. Deus, o amor 

infinito, op. cit., p. 65. 
4 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 66. 
5 Ibidem, p. 66. 



9 

 

Em toda meditação de Pallotti, estão presentes o ser humano plenamente animalizado e o 

plenamente divinizado (OOCC X, 462-463): 

Eu sou viva imagem vossa! Mas, por minha horrendíssima ingratidão, oh, quanto me 

deformei! Até que ponto me tornei réu de inumeráveis pecados, que cometi e levei a 

cometer! Não tirei proveito do amor infinito e da misericórdia infinita com que me tendes 

criado à vossa imagem e semelhança. Pelo contrário, agi em oposição a esse amor e 

misericórdia. Mereci, por isso, todas as penas do tempo e da eternidade, tantas vezes 

multiplicadas, quantos são os pecados que cometi e fiz cometer. Tenho firme confiança e 

creio com certeza que, pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, pelos méritos e intercessão de 

Maria Santíssima e de todos os anjos e santos, me concedereis a perfeita contrição de todos 

os meus pecados e a graça de usar todos os meios para ser justo para convosco – ó bondade 

infinita! – para com o meu próximo e para comigo mesmo, a fim de que, na hora da minha 

morte, me encontre preparado a ser semelhante a vós na glória, por toda a eternidade7. 

Contemplando o amor que vem do alto, Pallotti sente que a misericórdia infinita de Deus 

preserva o ser humano de ser totalmente destruído por causa do pecado: 

Quando reina Deus, ele não esmaga o ego humano. Expor o finito à mercê do infinito 

implica deixar penetrar em si, sem tropeços, o ardor original, o amor de Deus, de Cristo e de 

Maria. Um amor que impele para a força, que quer continuar a fluir, a se expandir, através do 

ser humano divinizado, até a própria criatura inanimada. Mas um amor que retorna e 

reconduz a Deus, ao Deus pessoal. As verdades da fé, que Pallotti nos faz meditar, são 

apenas portas através das quais ele leva a balbuciar um muito respeitoso e também muito 

confiante ‘Tu’, com o amoroso Abba ao Pai. Para início de reflexão, só há um objetivo: 

inquietar o coração e o sentimento e despertar a vontade. Mas não tanto a vontade de fazer 

ou deixar de fazer algo, mas a vontade de querer amar a Deus com um coração apaixonado8. 

Com o horror de quem já viu o juízo sobre o mundo, Pallotti, por assim dizer, expulsa o ser 

humano oposto ao divino, por isso deve ser destruída e aniquilada toda a sua vida (OOCC X, 

476), para que toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e a vida da Santíssima Trindade, da 

Virgem Maria e de todos os anjos e santos sejam eternamente a sua própria vida9. 

Devo, por isso, aspirar, em tudo e sempre, à pureza por essência e preciso usar de todos os 

meios para viver em possível pureza total da alma e do corpo. Para tal, disponho da arma 

poderosíssima da santa oração, a vocal e a mental, a fim de afastar da minha mente, todo 

pensamento impuro e, do meu coração, todo afeto desordenado. Para vencer todas as 

tentações impuras, para refrear todas as perversas e brutais paixões, preciso buscar forças na 

frequência dos santos sacramentos. Devo tutelar cuidadosamente todos os sentimentos do 

corpo, fugir aos perigos, às ocasiões e à familiaridade de pessoas que possam levar-me a 

perder ou a enuviar o preciosíssimo lírio da pureza da alma e do corpo. Aliás, para 

aperfeiçoar-me sempre mais na santa pureza, devo agir e viver de modo e com tal exercício 

de mortificação da carne, dos vícios e das concupiscências perversas, que todos os 

pensamentos sejam pureza; os afetos do coração, pureza; as palavras, as obras e a conduta da 

minha vida, pureza. Porque, na verdade, pela divina misericórdia, sou uma viva imagem da 

pureza por essência. Se me comportasse diversamente, agiria em oposição à natureza da 

minha alma, viva imagem da pureza por essência10.  

No seu único livro: “Deus, o amor infinito”, escrito com a finalidade de ajudar as pessoas a 

perscrutarem os mistérios de Deus através da meditação dos artigos da fé contidos no Símbolo 

 

6 Ibidem, p. 66. 
7 Ibidem, p. 130-131. 
8 Ibidem, p. 80. 
9 Ibidem, p. 67. 
10 Ibidem, p. 131-132. 
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dos Apóstolos, Pallotti queria que os fiéis compreendessem o amor infinito de Deus e, desta 

forma, pudessem caminhar para a união com ele. 

Para Pallotti, toda a criação está a serviço desse conhecimento. Todas as coisas criadas são a 

linguagem do amor e da misericórdia infinita de Deus. Tudo leva o ser humano a Deus, e tudo 

deve estar a serviço do crescimento do Reino do santo amor de Deus11. 

De acordo com Pallotti, amar a Deus é acolher o seu amor, saboreá-lo interiormente, deixar-se 

conduzir por ele através do vasto campo da sua divina vontade. Quando pronuncia o nome de 

Deus, sempre acrescenta ‘amor’, e como que para saboreá-lo por mais tempo, se põe a repeti-lo: 

“Ah, meu Deus! Meu Pai! Amor! Amor! Amor inefável! Amor infinito! Amor eterno! Amor 

incompreensível...12 

Tal repetição está espalhada em todo o seu livreto como que a expressar sua ternura ao amor 

infinito de Deus, pois fora dele não há verdadeira consolação. A única fonte de nossa esperança é 

o amor de Deus. A acolhida do amor de Deus dispõe o fiel para a transformação. Sem querer 

queimar as etapas do processo espiritual, o desejo de Pallotti era de mergulhar no amor de Deus 

e de chegar a ser transformado nele13, pois a alma humana é o espaço propício do Reino do 

Amor. Ela é, lá onde Deus estabelece a sua morada, a cabeça do ser humano interior. Dessa 

forma, ela é capaz do infinito, do eterno, do imenso, do incompreensível14. 

O grande segredo descoberto por Pallotti para se chegar ao grau mais alto de perfeição é o de 

procurar um acordo entre o crescimento humano e espiritual, ou seja, de um lado, a presença de 

Deus em nós, e de outro, fazer com que a imagem de Deus, que somos nós, reflita realmente a 

pessoa do Pai eterno, do seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo e fazer com que nós sejamos 

reflexos do poder infinito de Deus, da sua sabedoria infinita, da sua misericórdia, da sua pureza e 

da sua santidade; reflexos da sua infinitude, da sua eternidade, da sua imensidão e da sua 

incompreensibilidade15. 

Este modo de pensar de Pallotti está em consonância com o pensamento de São Gregório de 

Nissa, pois para ele a essência da alma é uma participação de Deus sempre em ascensão, jamais 

concluída. Se a liberdade se recusasse a esse crescimento, seria porque nela, pressionando a alma 

para que renegue a própria natureza, está presente o mal. 

Pallotti detesta o mal. Aliás, ele travou ao longo de sua vida uma guerra contra todo tipo de mal 

que assola a vida humana. Contudo, para que ele pudesse ter sucesso nesta sua batalha, ele se 

agarrou aos méritos de Jesus Cristo e aos de toda a corte celeste, com a certeza de que Deus, que 

entregou seu próprio Filho para a salvação dos seres humanos, não lhe recusará a graça de viver 

um amor tão ardente quanto o dele. Deus até transformará a alma completamente em seu santo 

amor. 

Portanto, a palavra-chave de toda espiritualidade de Pallotti é: corresponder com amor ao amor 

infinito. O amor é como uma consequência da percepção da imagem de Deus na criatura. Essa 

disposição faz com que a imagem do amor infinito de Deus passe da ordem do ser à ordem do 

agir e obriga o ser humano a levar uma vida de amor, a fugir do pecado que deforma essa 

imagem. Em outras palavras, o ser humano é chamado a imitar Jesus, cuja vida é pura caridade16. 

 

11 Ibidem, p. 26. 
12 Ibidem, p. 27. 
13 Ibidem, p. 27. 
14 Ibidem, p. 29-30. 
15 Ibidem, p. 30. 
16 Ibidem, p. 34. 
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LEITURA ORANTE DA BÍBLIA 

A leitura orante da Bíblia é um contato diário, pessoal, íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo; é um contato com Jesus Cristo, Nosso Senhor e irmão. É uma leitura de Deus e, se a 

fizermos com fé, poderemos escutar o que Ele nos tem a dizer, aqui e agora. É uma leitura lenta, 

meditada e saboreada que vai do literal ao que o Espírito nos manifeste. É ativa, pois nos 

compromete, e passiva, porque a leitura nos leva ao coração de Deus. 

1. Atitude do discípulo fiel 

“Toda manhã, Ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu O ouça como um 

discípulo” (Is 50,4). 

“O Senhor Javé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o meu dorso aos 

que me batiam. O Senhor Javé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Perto 

de mim está Aquele que defende a minha causa” (Is 50,4-8). 

A leitura orante da Bíblia, ou LECTIO DIVINA, é um alimento necessário para a nossa vida 

espiritual. A partir desta oração, conscientes do plano de Deus e de sua vontade, podemos 

produzir os frutos espirituais em nossa vida.  

A LECTIO DIVINA é deixar-se envolver pelo plano amoroso e libertador de Deus. Santa 

Teresinha do Menino Jesus dizia, em seu período de aridez espiritual, que, quando os livros 

espirituais não lhe diziam mais nada, ela buscava no Evangelho o alimento da sua alma. 

2. Passos da LECTIO DIVINA 

a) Oração inicial: comece invocando o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer fazer a 

vontade de Deus. 

b) Leitura da Palavra de Deus: leia, com calma e atenção, um pequeno trecho da Bíblia. Se for 

preciso, leia o texto quantas vezes forem necessárias. 

Procure identificar as coisas importantes deste trecho da Bíblia: o ambiente, os personagens, os 

diálogos, as imagens usadas, as ações. É importante trazer à mente outras passagens bíblicas que 

falem do mesmo assunto, para poder enriquecer ainda mais o momento de oração. É importante 

fazer tudo com muita calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. É um momento para 

conhecer e reconhecer a “Boa Notícia” trazida pelo texto sagrado. 

c) Meditar a Palavra de Deus: é o momento de descobrir os valores e as mensagens espirituais da 

Palavra de Deus, é hora de saborear a Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de 

Deus, deve confrontar este trecho com a sua vida. É preciso concentrar-se! 

d) Rezar a Palavra de Deus: toda boa meditação desemboca naturalmente na oração. É o 

momento de responder a Deus após escutá-Lo. Esta oração é um momento muito pessoal que diz 

respeito apenas à pessoa e Deus. É um diálogo pessoal! Não se preocupe em preparar palavras, 

fale o que vai ao coração depois da meditação: se for louvor, louve; se for pedido de perdão, 

peça perdão; se for necessidade de maior clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, peça 

os dons da fé e da esperança. Enfim, os momentos anteriores, se percorridos com atenção e 

vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua 

vontade. 

e) Contemplar a Palavra: desta etapa a pessoa não é dona. É um momento que pertence a Deus e 

sua presença misteriosa. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se ele 

o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus! Se ele lhe dará apenas a tranqüilidade de uns 

momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! Se para você será um momento de esforço para 

ficar na presença de Deus, louvado seja Deus! 
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f) Conservar a Palavra de Deus na vida: leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua 

vida. Produza os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração: paz, sorriso, decisão, 

caridade, bondade, etc. Não se preocupe se alguma coisa não for bem. Um dos frutos da Palavra 

de Deus é a noção do erro e a conversão pela sua misericórdia. O importante é que a semente da 

Palavra de Deus produza frutos, 30, 60 ou 100 por um. O importante é que produza, e o Povo de 

Deus possa ser alimentado pelos testemunhos de fé, esperança e amor na vivência de um 

cristianismo sincero. 

 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS DO FUNDADOR 

Método de oração: 

O método de oração mental deve ser escolhido aquele que o espírito acha mais fácil e 

mais frutuoso. Mas a proteção de toda santidade é a humildade, a confiança em Deus 

(OCL III, 574). Orações palotinas, 241. 

 

Nas desolações: 

Se quer consolo, busque sempre a Deus: Deus nos pensamentos, Deus nas palavras, 

Deus nas obras, Deus nos afetos do coração, Deus, Deus, Deus em tudo (OOCC XIII, 

380). Orações palotinas, p. 240. 

Quem confia em Deus não fica confuso. Portanto, se está confuso, é sinal de que não 

confia. Olhe a Deus e olhe a si mesmo. E nunca encontrará nem Deus sem 

misericórdia, e nem você mesmo sem miséria. Deus sempre é propício à sua miséria e a 

sua miséria como objeto da bondade e da misericórdia de Deus (OCL III, n. 601). 

Uma alma que crê em Jesus Cristo e se esforça, com humildade e confiança, por imitá-

Lo, alcança que Ele destrua nela todas as deformidades e todas as faltas. Entra nessa 

alma Jesus Cristo, opera nela Jesus Cristo, continua sua vida nela Jesus Cristo. Ele vive 

nela e lhe aplica o mérito de suas ações santíssimas (OOCC III, 37). Documentos da 

fundação, p. 323-324. 

Exame de consciência: 

A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é a regra fundamental da nossa humilde 

Congregação. Assim, antes de dar começo a qualquer atividade, somos obrigados a 

perguntar-nos, em cada uma das circunstâncias do dia, como pensaria, como falaria ou 

como agiria nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, em tudo e sempre, devemos 

esforçar-nos pelo que seja mais perfeito (OOCC III, 42). Documentos da fundação, p. 

302. 

Pallotti reconhece que o pecado é a causa de todos os males: passados, presentes e 

futuros (OOCC X, 179). Seu pecado é a não correspondência à graça (OOCC X, 183). 

Por isso, odeia o pecado (OOCC X, 155), porque é uma ofensa a Deus. Quer odiar o 

pecado para somente dar glória a Deus (OOCC X, 525). Pede que seja destruído dentro 

dele tudo aquilo que vai contra a misericórdia de Deus, para que somente Deus possa 

habitar nele (OOCC X, 526).  

Vicente, como aproveitou o amor de Deus? (OOCC X, 752) 

Amou a Deus como Ele merece? (OOCC X, 69-70) 
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AS ORAÇÕES ABAIXO AJUDAM O RETIRANTE A PREPARAR-SE MELHOR PARA 

QUE TENHA BOM ÊXITO NA MEDITAÇÃO. AO CONCLUÍ-LA, DEVE PEDIR A 

FORÇA DE DEUS, PARA QUE OS FRUTOS SEJAM ABUNDANTES. 

Meditação da Palavra de Deus Oração preparatória 
 

A Palavra de Deus é uma luz que ilumina o 

caminho, por isso Pallotti tinha sempre 

certeza de receber graças especiais. 

(OOCC X, 84)  

Deus derrama dilúvios de graças, porque seu 

amor é infinito. Deus está louco de amor. 

(OOCC X, 235) 

A mediação da Palavra conduz-nos aos 

irmãos a ponto de sermos luz para os cegos e 

alimento para os fracos. 

(OOCC X, 15-16) 

Jesus, Vós que morrestes por nós, fazei com 

que vossa vida seja a minha vida. 

(OOCC X, 618-625) 

A Palavra só pode ser compreendida pelo 

dom do Espírito, porque, sem a sua força, 

não sabemos o que pedir (Rm 8,26). Por isso 

Pallotti rezava: “Permita-me perguntar, o 

que quereis que eu vos faça”? (OOCC X, 

482-483). “Peço a graça de servir só a vós” 

(OOCC X, 616). “Peço que o Senhor me 

dirija por um caminho santo, seguro, perfeito 

e oculto aos olhos humanos e me dê a graça 

de perseverar no bem” (OOCC X, 97). 

 

 

Deus de infinita bondade, iluminai minha mente 

para entender vossa Palavra;  

Abri os meus olhos para dissipar a cegueira que 

me impede de contemplar o vosso infinito amor;  

Abri meus ouvidos para que todo o meu ser 

possa saborear a vossa Palavra e tocai em meus 

lábios para que eu possa proclamar a todo 

mundo as vossas maravilhas.  

 

(OOCC XIII, 158) 
 

Oração antes da meditação 
 

Deus meu, sou indigno de ter o dom de meditar 

com fruto, para mim e para o nosso próximo, 

como gostariam de meditar os que já morreram 

se voltassem a viver nesta terra. Mas vós mo 

concedeis por vossa misericórdia infinita, pelos 

méritos de Jesus Cristo, pelos méritos e 

intercessão de Maria santíssima e de todos os 

Anjos e Santos. Amém. 

 

Oração do Espírito Santo 
 

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

amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 

Senhor nosso. Amém. 

 

Oração após a meditação 
 

Meu Jesus, Minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e 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. 
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O SILÊNCIO QUE RESTAURA 

Nunca aproveitei do silêncio e nem da oração. Jesus meu, com os méritos do vosso silêncio 

e da vossa oração, destruí todo o mal que eu fiz, e o vosso retiro será o meu retiro, o vosso 

silêncio será o meu silêncio e as vossas orações serão as minhas orações17. 

Parai um pouco na estrada para observar, e perguntai sobre os antigos caminhos, e qual 

será o melhor, para seguirdes por ele; assim ficareis mais tranquilos em vossos corações (Jr 

6,16). 

Toda caminhada espiritual deve ser precedida por boa preparação. O atleta nunca começa a 

competir, sem antes um bom treinamento para que seus músculos fiquem fortes e resistentes. Da 

mesma forma, deve acontecer com aqueles que querem iniciar uma caminhada espiritual. 

Para que a pessoa possa atingir o seu objetivo, ela deve seguir alguns passos, essenciais para seu 

desenvolvimento natural e não haja precipitações. Nenhuma pessoa se torna santa ou mística da 

noite para o dia, mas é fruto de uma longa trajetória de descoberta do amor misericordioso de 

Deus. Para descobri-Lo é preciso muita ascese e busca incessante. 

Para que alguém possa fazer uma experiência profunda de oração, recomenda-se um profundo 

silêncio interior. O silêncio, na vida religiosa, educa o religioso a aceitar o Deus que parece 

inexistente à natureza, entretanto sabe que Ele concede ao espírito atento e purificado o dom de 

alcançar o além da palavra e das idéias. O silêncio dos religiosos, sobretudo dos contemplativos, 

quer conduzir novamente o ser humano à fonte divina, origem das forças que impulsionam o 

mundo para frente e para compreender os grandes desígnios de Deus sobre o ser humano. 

A participação do religioso no silêncio de Cristo é a base de toda a prática externa de ausência da 

palavra, de solidão, de separação do mundo; e a motivação não pode ser senão o desejo crescente 

de Deus e do amor fraterno. A condição de peregrino, a instabilidade da vida assumida também 

pelo religioso e posto de manifesto diante dele pela sociedade, revela-lhe o silêncio inerente a 

esta condição. O peregrino anda calado; concentrado na meta, atravessa o desconhecido, passa 

através, sem entrar em diálogo com o que lhe sai ao encontro; tem apenas um olhar fixo na meta. 

Quem sai de sua casa, para se dirigir à meta, ao absoluto, converte o silêncio em sua pátria. O 

silêncio conduz o cristão e o religioso em particular, por caminho de kênosis, até o silêncio da 

morte, em comunhão com a morte redentora de Cristo.  

Escutar alguém é entender a sua voz, é escutar, no silêncio interior, uma palavra que vem do 

outro. Falar é lançar o próprio discurso interior no espaço interior do outro; gerar do meu silêncio 

a palavra que entra no silêncio do outro a quem se endereça. 

Comunicar é visitar o outro, sem nunca deixar de se autovigiar, ou seja, de fazer silêncio, de 

atender ao dom da resposta do outro. O silêncio ajuda a acolher a palavra do outro. 

Da mesma forma acontece em relação a Deus. O ser humano deve ter essa capacidade de 

silenciar-se para que o Absoluto também fale dentro dele e possa abrir-se à verdade além da sua 

realidade sensível. O silêncio é amor e desejo do ser humano em relação a Deus, caminho em 

direção à interioridade, é lembrança e esperança. 

 

17 OOCC X, 658. AMOROSO, Francesco. La via dell’infinito. Autobiografia spirituale di San Vincenzo Pallotti. 

Roma, 1999, p. 114. 
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O caminho do silêncio permite a pessoa tomar posse de si mesma. O silêncio coloca tudo no seu 

devido lugar. A escolha do silêncio é uma espécie de jejum voluntário. Em particular, permite a 

criatura reencontrar a via da interioridade, a fim de que a alma descubra aquela realidade mais 

íntima de si mesma. 

O santo silêncio, por sua vez, nos dispõe para a santa oração. O santo silêncio nos conduz 

também à íntima união com Deus. Quem não ama o silêncio e a oração, não quer a íntima 

união com Deus, no amor à solidão, à qual seguidamente devemos aspirar. É por isso que 

nossas casas são chamadas retiros. Por isso, de modo especial, devemos tirar proveito dos 

dias de solidão prescritos pelas constituições18.  

O silêncio, como o entendemos, não é só um momento ou uma atitude passageira; é um estado 

harmônico das faculdades humanas, um estilo interior e constante. “O verdadeiro silêncio é a 

conquista, a busca e o repouso de Deus”. 

É como uma parte entre a alma e Deus. A alma enamorada por Deus tende para Ele através desta 

ponte e acha a Luz e o calor para as trevas do próprio espírito. Assim, o verdadeiro silêncio é um 

silêncio interior. 

O silêncio supõe o conhecimento do Senhor e baseia-se na fé. Supõe conhecer a meta e desejá-la 

com todo o ser. São meios privilegiados para viver a virtude, e apelam a todo o ser humano, pois 

“Todo EU – hei de viver o silêncio”. 

Trata-se de um caminho que exige esforço e confiança no Senhor. “O perfeito Silêncio nunca 

pode estabelecer-se perfeitamente num indivíduo, sem grandes esforços. Sem dúvida que a graça 

contribuirá para isso, mas não opera nunca onde não há vontade submissa, posta por inteiro à sua 

disposição. O caminho da Salvação supõe a colaboração do ser humano com Deus. O Senhor dá 

a graça, mas espera que nós a acolhamos e vivamos. O ser humano não deve e, além do mais, 

não pode renunciar a sua estrutura natural; deve cooperar, pondo o que lhe corresponde. Desde 

sua liberdade, mediante uma opção fundamental por Deus e sua obra, o ser humano deve lutar 

por favorecer o plano de Deus, e logicamente combater em si todos os obstáculos que se lhe 

opõem; “Converte-te ao Senhor e deixa teus pecados, suplica ante sua face e tira os obstáculos” 

(Eclo 17,25). 

O silêncio, que queremos alcançar, não deve ser considerado como uma mera ausência de ruído, 

senão como uma presença de paz, de harmonia, de equilíbrio exterior. O silêncio nos faz, em 

primeiro lugar, presentes a nós mesmos; e nos faz logo presentes a Deus, fazendo-nos atentos à 

sua presença. O silêncio interior é, pois, não tanto uma carência de ruído e movimentos, senão a 

orientação positiva da pessoa toda – espírito, psique e corpo – a Deus, cumprindo seu Divino 

Plano. 

 

 

18 PALLOTTI, Vicente. Regras fundamentais da Sociedade do Apostolado Católico. Santa Maria: Gráfica 

Pallotti, 1991, p. 49, n. 9; 54, n. 23,1. 
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I – PRIMEIRA SEMANA 
 

O LOUVOR DA CRIAÇÃO  

1. O projeto de Deus. 
Deus, contemplando eternamente e infinitamente a si mesmo, gera o Filho divino, a Viva e 

perfeita Imagem da Substância do próprio Deus, e eu, apesar de ser infinitamente indigno e 

incapaz de ser semelhante a Deus, Ele, por sua misericórdia, me nutre com a Imagem Viva 

da sua substância divina, e com tal misericordiosa nutrição, destrói em mim toda a minha 

indignidade...19 

Todo ser humano é movido por muitos desejos. O primeiro deles é o de ser feliz. Outro desejo é 

o de ser amado e reconhecido pelas pessoas. Quando isso, por algum motivo, não acontece, ele 

acaba criando certas carências afetivas e, na ânsia de preencher esse vazio existencial, vive 

sempre em busca de algo fora de si, de compensações. A sua vida deixa de ter um desenrolar 

natural e passa a viver em busca de algo que o complete como pessoa. 

Uma característica marcante do ser humano é a de não viver só, sem a atenção e isolado dos 

outros. A vida comunitária é algo inerente ao ser humano. No início da criação, quando Deus 

ainda não tinha criado a mulher, Adão não tinha encontrado ninguém semelhante a ele e se sentia 

só. Deus, porém, o presenteou, criando a mulher da sua costela: “Esta, sim, é osso dos meus 

ossos, carne da minha carne!” (Gn 2,18.20.21-23). 

O ser humano foi dotado por Deus de inteligência e vontade. Ele é capaz de pensar e, pensando, 

quer saber da sua origem: quem sou eu? De onde vim e para onde vou?  

Estes questionamentos perpassam os séculos, e o ser humano continua perguntando-se acerca da 

sua origem e não descansa, enquanto não tiver uma resposta que o satisfaça. Ele se percebe como 

único capaz de saber que existe e capaz de interferir na obra criada. Tem o poder de transformar 

e de destruir.  

O livro do Gênesis, inspirado por Deus, chegou à conclusão de que o ser humano foi 

profundamente amado por Deus, criado à sua imagem e semelhança. Antes mesmo que tivesse 

nascido, já estava no desejo e na mente de Deus. 

Além da tradição bíblica que revela a origem do ser humano e a finalidade pela qual ele foi 

criado, temos também o parecer da antropologia teológica e da teologia. A antropologia ajuda a 

esclarecer quem é o ser humano e a teologia ocupa-se com a história da salvação desse mesmo 

ser humano.  

A teologia parte daquilo que disse Deus, para depois conhecer o ser humano em sua 

profundidade, pois é Deus o autor da salvação. O ponto de partida é Deus, e o ser humano é o 

destinatário. Portanto, o conhecimento do ser humano só é possível a partir da reflexão teológica, 

 

19 OOCC X, 452. “Segundo Pallotti, Deus, Caridade por essência e Amor Infinito, criou o ser humano à sua imagem 

e semelhança. Por isso, o homem somente encontra o sentido da sua vida se ele perseverar na prática do amor a 

Deus e ao próximo”. STAWICK, Stanislaw. Cooperação, paixão de uma vida. Santa Maria: Biblos, 2007, p. 263. 
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pois, através dela, se tem a clareza sobre a finalidade pela qual o ser humano foi criado. 

Descobrindo a finalidade, descobre-se qual é a razão do existir humano. 

A teologia é a constatação científica do dado da revelação e da fé. Mas o que é a fé? A fé está 

relacionada ao fato de acolher aquilo que Deus diz de si mesmo. A fé é uma maneira de acolher 

outro campo de conhecimento dado gratuitamente, pois é um campo de conhecimento que não se 

pode chegar somente com a capacidade e com os recursos das ciências humanas. “Andamos na 

fé e não na visão” (2Cor 5,7). 

Em relação a todas as ciências, a teologia é a única capaz de analisar aquilo que o ser humano é, 

a partir da revelação. Ela tem como base para a sua reflexão, a Revelação e a Sagrada Escritura. 

Segundo a Sagrada Escritura, o ser humano é o sinal mais real da presença de Deus na criação, 

por isso ele não pode ser instrumentalizado e nem violado. É Deus que dá sentido à vida do ser 

humano. Ele foi chamado a viver em comunhão com Deus. Desde toda eternidade, ele esteve no 

projeto de Deus, e isto se realizou em função de Cristo. A vida humana está em Cristo. 

Com o batismo, adere-se a Cristo, e esta realidade se torna história. Ser em Cristo é participar 

daquilo que Ele é, a fonte, o caminho. O seu caminho é o caminho de todo ser humano (Jo 

14,6.9b). 

(Is 43,1-5) – “Você é precioso aos meus olhos”. 

(Dn 3,57-58.56) – “Obras do Senhor, bendizei o Senhor...” 

(Sb 9,1-6.9-11) – “Vosso saber, o ser humano modelou para ser rei da criação, vossa obra”. 

(Sl 103/104,1-22) – “Bendigam a Javé todas as suas obras”. 

Deus cria o mundo e as coisas 

2. O silêncio de Deus 
Apesar de ter conhecimento de que, pelo pecado, seria abandonado por nós e de que O 

teríamos rejeitado como Pai, não se limitou a nos criar à sua imagem e semelhança, dando-

nos o livre arbítrio, para que nos aperfeiçoássemos meritoriamente, enquanto somos sua 

viva imagem. Deu-nos o seu divino Filho, por nós feito carne, não só como Redentor, mas 

também como nosso primogênito irmão20. 

No princípio, nada existia, só havia o calor do amor trinitário. Deste amor, houve uma explosão, 

e o universo, do nada, passou a se expandir, e até hoje não interrompeu o seu processo infinito de 

expansão. O amor de Deus atingiu o infinito e se manifestou na criação. 

No princípio, só havia o caos, o silêncio, porém, em Deus, o silêncio era eloquente. Da sua voz, 

tudo passou a tomar forma e a ter a sua beleza, porém a preciosidade de sua obra se deu no 

momento em que Ele criou alguém feito à sua imagem e semelhança. Não criou uma nova 

divindade, mas a pessoa humana, e deu-lhe maior dignidade dentre os seres criados.  Este ser 

feito da terra é muito maior que os elementos nela contidos. 

 

20 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 153.  
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O homem foi feito do barro, para que desta forma pudesse ser partícipe da natureza criada por 

Deus e poder viver em comunhão com ela (Sl 102,14). Ele saiu da terra, porém é superior a ela, 

tornou-se seu garante para ornamentá-la e elevá-la a um perene louvor ao Criador. Saiu da terra, 

mas a transcende, porque quem o fez dotou-o de dignidade, fê-lo participar da sua divindade (Sl 

8). 

Com o pecado, o ser humano tomou consciência de sua grandeza e de sua capacidade. Viu que 

era superior a toda criação, porém uma coisa lhe faltava, a onipotência e a onisciência. Ele não é 

o criador, mas foi criado por amor e para governar a criação. O seu desejo de ser onipotente o 

conduziu a um verdadeiro fracasso, com o pecado, um ato de desobediência. Após aquele dia 

fatídico, ele percebeu que perdeu tudo, até mesmo a dignidade de filho. 

Deus não se conformou com essa situação, com a sua inferiorização, porque ele o dignificou para 

cuidar da sua obra. Contudo, a misericórdia infinita venceu, e Deus tirou o jugo que pesava sobre 

seus ombros. Ele não quis ver mais a sua imagem humilhada no rosto decaído do ser humano. 

Por longa data, resolveu preparar uma saída para restaurar a sua imagem e devolver-lhe a 

dignidade. Muitos foram chamados para formarem um novo povo, para traçarem um novo 

caminho. Fez várias alianças, mas o povo marcado pelo desânimo, pela fraqueza, não conseguiu 

ser fiel, mas Ele foi fiel. Não bastasse isso, na plenitude dos tempos, enviou seu próprio Filho 

com o mesmo rosto do ser humano decaído, porém, o de Cristo, é um rosto transfigurado, não 

mais marcado pelo pecado. 

O Filho porta consigo a “Boa Notícia” do Pai: “Que todos sejam um, como Eu e o Pai somos 

um” (Jo 17,21). Se Ele quer que sejamos um, na Trindade, é porque, na humanidade, não havia 

unidade e sim a fragmentação. Somente Cristo poderia fazer com que o ser humano decaído 

pudesse, novamente, encontrar-se com seu Criador; pudesse ter sua cabeça novamente erguida, e 

pudesse, como antes, amá-Lo e adorá-Lo. Tudo isso deixou de ser natural, agora é algo a ser 

conquistado com muito esforço.  

Olhando para as atitudes de Deus, descobrimos quem Ele é. Deus é amor, é bondade, é acolhida. 

A cada dia Ele se oferece, no Filho, para que a salvação seja eterna, e quem conseguir entender o 

seu gesto, poderá experimentar o seu amor, falar de amigo para amigo, olhar em seus olhos sem 

medo e dizer: meu Pai. 

Quem quiser experimentar tal proposta, poderá fazê-la mediante a escuta da sua Palavra e do 

olhar contemplativo, deixando com que o silêncio de Deus possa inundar o seu ser. Somente na 

oração silenciosa do coração é possível entender o silêncio de Deus. 

Se quisermos chegar até o Criador, devemos olhar para o Filho. Na transfiguração, Ele deixa 

bem claro: “Este é meu Filho muito amado, escutai o que Ele diz” (Mt 17,5). Nós não só 

devemos escutar sua Palavra, mas também devemos assimilar o seu modo de agir, de rezar, de 

ser. 

Os evangelhos mostram que Jesus tinha o hábito de rezar no silêncio da noite, na montanha. 

Ficava a sós com o Pai para contemplar as estrelas, sentir a brisa suave e principalmente estar 

diante do Pai para colocar os anseios e os sofrimentos do povo, para revigorar suas energias e, 

com entusiasmo, anunciar a “Boa Nova” (Mt 14,22-36). 

Para contemplarmos a Cristo e o Pai, devemos deixar com que o silêncio invada toda a nossa 

alma. Devemos acalmar os sentidos, esvaziar os pensamentos e sentir o frescor do vento, a luz do 
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sol, o gorjeio dos pássaros; enfim, sentir a voz da natureza que louva seu Senhor. Com ela 

também quero louvá-Lo. Por isso não quero dizer nada, só sentir, para que Ele se revele como 

melhor lhe aprouver. 

“Ah, meu Deus! É verdade que agora mereço que me abandoneis. Mas eu creio que não me 

deixareis jamais, antes, pela vossa mesma infinita misericórdia, tereis a bondade de ajudar-

me, para que eu vos implore sempre...”21 

(1Jo 4,8-16) – Deus é amor... 

(1Tm 4,4-6) – “Pois tudo o que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quando se usa com 

ação de graças. Porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração”.  

3.  Deus cria o homem à sua imagem 
O homem deve aperfeiçoar-se como imagem de Deus. Eu nunca o fiz. Jesus meu, com a 

Vossa vida santíssima, destruí o mal que eu fiz, por não ter vivido segundo o fim da 

criação22. 

E creio que Deus mesmo, sem ter necessidade das criaturas, igualmente com amor infinito e 

movido pela sua infinita misericórdia, criou do nada o céu e a terra e tudo o que existe no 

céu e na terra23. 

Esta é a chave de compreensão do mistério do ser humano. O importante não é só saber que o ser 

humano é imagem de Deus, mas porque é imagem de Deus. Conhecendo esta chave, se conhece 

toda a motivação. 

Por que o ser humano é um ser espiritual? Porque dentre os seres criados, ele é o único diferente. 

Tem muita coisa em comum com os animais e minerais, mas supera a todos, porque possui a 

consciência de si, é racional e é dotado de vontade. Mas dentre estas coisas, o mais importante 

consiste na sua finalidade última pela qual foi criado. 

O fim último é a causa da causa (S. Tomás). É aquele que gera tudo e é a explicação de cada 

coisa, a causa primeira, anterior a tudo aquilo que existe. O que vem primeiro é a finalidade e a 

última a execução. Este atuado pressupõe-se que se tenha uma idéia primeira, uma intenção, 

pois, antes de agir, deve-se pensar. A intenção é a motivação e depois vem a ação. O verdadeiro 

ato humano é aquele que surge com a motivação. 

A plenitude humana se dá na comunhão com Deus e salvar-se significa cumprir os desígnios 

pelos quais Deus criou o ser humano. “Deus nos salvou e nos chamou à santidade” (2Tm 1,9.10). 

Por que o homem deve ser salvo, liberto? Ele deve ser salvo para realizar-se em plenitude. A 

causa de todas as intervenções feitas por Deus é para que o ser humano possa realizar o fim para 

o qual ele foi desejado. Portanto, para que o ser humano possa conhecer a si mesmo, deve, antes 

de tudo, conhecer qual é a sua origem. Há um princípio (finalidade), uma atuação (existência), 

cumprimento (escatologia). Conhecer o fim último é entrar no mistério. 

Deus criou na terra todo o visível. Todo o visível está a serviço do ser humano, a fim de que 

esteja provido também de todo o necessário para as necessidades da vida presente e para usá-

 

21 Ibidem, p. 152. 
22 OOCC X, 660-661. La via dell’infinito, op. cit., p. 114. 
23 PALLOTTI, Vicente. Dios, el amor infinito. Vitoria-Gasteiz, Palotinos, 1990, p. 69-70. 
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lo, enquanto seja suficiente para chegar ao último, único e beatíssimo fim (...). Todas as 

criaturas (visíveis) foram criadas para prover todas as necessidades de minha vida presente24. 

“Façamos o homem à nossa imagem e semelhança”. Mas como a fé me diz que Deus não 

tem corpo, por isso deve-se entender que o homem na alma é criado à imagem e semelhança 

de Deus, de maneira que nossa alma é um ser vivo espiritual racional cujo distintivo é ser 

viva imagem de Deus, de todo Deus. Ah, meu Deus. Amor infinito, amor inefável, amor 

incompreensível! É, pois, de fé que minha alma é criada à imagem e semelhança vossa. Não 

é uma imagem pintada em tela, nem uma imagem de madeira, de pedra, de metal, mas uma 

substância viva, racional, espiritual. O que forma seu verdadeiro, real e substancial 

constitutivo, por seu natural distintivo de criação, é o ser criada subsistente que vos 

representa, ó meu Deus, e a todos vós em vossa essência, nas divinas pessoas e em todos 

vossos infinitos atributos e perfeições (...). Ah, meu Deus, vós sois eterno, infinito, imenso, 

incompreensível. Por isso, é de fé que minha alma (...) é uma viva imagem do eterno, do 

infinito, do imenso, do incompreensível. Vós, meu Deus, sois trino nas pessoas: Pai, Filho e 

Espírito Santo. Portanto, é de fé que minha alma é uma viva imagem de vós, Pai, Filho e 

Espírito Santo. Vós, meu Deus, sois o poder infinito. Portanto, é de fé que minha alma é uma 

viva imagem de vosso poder infinito. Vós, meu Deus, sois a sabedoria infinita, a bondade 

infinita. Portanto, é de fé que minha alma é uma viva imagem de vossa infinita sabedoria e 

de vossa bondade infinita25. 

Catecismo da Igreja Católica, n. 27 – O desejo de Deus está inscrito no coração do ser humano. 

(1Jo 3,2) – “Caríssimos,  desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos 

de ser. Sabemos que, quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto O veremos como 

Ele é”. 

4.  O ser humano realiza-se em Cristo 
Tão logo viu Deus que Adão tinha pecado e que, pelo pecado desse nosso primeiro pai, 

todos – todo o gênero humano! – se tinha tornado massa de perdição e filhos do inferno, se 

deixou mover pela mesma sua infinita e amorosíssima misericórdia. Chamou o desobediente 

Adão e, compadecido, repreendeu-o. Depois, apesar de o homem ter sido ingrato e 

miserável, apesar de ele ter, com tanta facilidade, abandonado e ofendido a Deus, bem 

infinito, apesar de ter construído para si a própria ruína, Deus, apaixonado por ele, 

prometeu-lhe o Redentor. O Redentor seria o mesmo único Filho de Deus, Senhor nosso, 

feito homem por nós, no seio de uma virgem, por obra do Espírito Santo, Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Por isso, São João, no seu evangelho, disse: “Deus amou tanto o mundo, que 

entregou seu Filho único, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida 

eterna” (Jo 3,16)26. 

Toda a obra criadora de Deus existe em função de Jesus Cristo. Se Cristo foi desejado, é para 

que a humanidade estivesse unida com Ele. O Cristo preexistente, histórico, nascido de Maria 

virgem é a atuação de Deus. São Paulo afirma que, por meio de Cristo, todas as coisas foram 

feitas, por isso é impossível uma pessoa poder realizar-se fora de Cristo. A pessoa pode recusar-

se segui-Lo, mas ontologicamente continua ligada a Ele. Ou seja, em sentido moral uma pessoa 

pode rejeitá-Lo, através do pecado. Esta é a iniquidade provocada pelo pecado, querer separar-se 

do projeto de Deus. O pecado é a profanação da própria realidade, é a profanação de si mesmo. 

 

24 Ibídem, p. 70-71. 
25 Ibídem, p. 91-93. 
26 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 146.  
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Vicente Pallotti vê o pecado como o mau uso da liberdade ou o abuso dos dons recebidos de 

Deus. O bom uso da liberdade consiste em fazer bom uso dos dons divinos, dos dons da natureza 

e da graça.  

Para Vicente Pallotti, pecar é servir-se dos dons de Deus e de todas as coisas criadas para abusar 

delas, e por isso, para ofender e ultrajar a Deus. Não tirar proveito desses dons é ingratidão com 

Deus, e gratidão é fazer bom uso dos dons divinos e das coisas criadas, para alcançar o fim 

último, o próprio Deus. Gratidão é usar bem das coisas criadas, para chegar a Deus27. 

São Paulo diz ainda que o ser humano foi eleito antes da criação do mundo, para que estivesse ao 

seu lado. Ser eleito por Deus é ser colocado na existência em Cristo. 

Quando o ser humano foi chamado? Se o ser humano existe por causa de Cristo, ele existe antes 

da criação do mundo, este é um grande mistério. 

A plenitude dos tempos é a realização do gesto salvífico. O que foi pensado por Deus, foi 

realizado, e o ser humano pode realizar-se, porque todos os atos salvíficos foram realizados. 

O ser humano também é preexistente em Cristo, e a criação foi feita com a participação de 

Cristo. O Cristo existente na história não é criado, mas visibilizado, porque já existia “antes da 

criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos” (Ef 1,4). A 

finalidade da eleição é estar diante de Deus.  

O ser humano é santo, não em virtude de uma obra boa, mas porque participa da santidade de 

Deus, é imagem de Deus, cópia. Este é o princípio de identidade. Ser santo é estar na mesma 

situação de Deus. Cristo é o Filho natural de Deus, é a imagem verdadeira de Deus, é o Deus que 

se tornou visível, eis o fato por que também é Deus. O ser humano é imagem da imagem. O ser 

humano participa do seu ser imagem.  

A relação de Cristo com Deus é natural, e a do ser humano é por participação. O ser humano foi 

desejado, para que pudesse estar unido com Deus. “Somos realmente filhos” (1Jo 3,1), ainda que 

não naturalmente. A relação que há entre o Filho e o Pai é a mesma com o ser humano. Deus Pai 

é aquele que pertence ao ser humano. 

“Quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo, em razão da gratuidade e 

alegria que produz, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. A 

missão não se limita a um programa ou projeto, mas é compartilhar a experiência do 

acontecimento do encontro com Cristo, testemunhá-Lo e anunciá-Lo de pessoa a pessoa, de 

comunidade a comunidade, e da Igreja a todos os confins do mundo” (At 1,8)28. 

5.  A predestinação 
À luz da santa fé, devo ter presente que Deus, movido por seu amor infinito e por sua infinita 

misericórdia, dignou-se criar a minha alma à sua imagem e semelhança, de forma que ela 

fosse capaz de ter por alimento o próprio Deus... Assim, ele criou Adão em estado de 

inocência, o que implicou além do mais e de modo especial, a graça santificante, que eleva a 

alma e a torna filha adotiva de Deus. Dessa forma, só Deus foi o verdadeiro e único 

alimento das almas filhas adotivas de Deus. E elas são sempre filhas adotivas de Deus, 

 

27 Cf. Dios, el amor infinito, op. cit. p. 70ss. 
28 Documento de Aparecida. Texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do 

Caribe, Vários autores, 2007, n. 145. A sigla usada será [DA]. 
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quando estão sem pecado. O pecado é que deforma a nossa alma, na sua condição de viva 

imagem de Deus29.  

A predestinação está estritamente ligada à finalidade última, ou seja, primeira na intenção e 

última na execução. Ela está ligada à idéia eterna de Deus, à sua iniciativa (livre e gratuita). Deus 

pensou no ser humano para que pudesse estar unido a Ele. Como Deus projetou tudo isto? Deus 

pensou no ser humano em virtude de Cristo. A necessidade de Cristo é a possibilidade da decisão 

eterna. Não se pode falar de projeto, se antes não existe uma decisão de realizar tudo em Cristo. 

A predestinação é a graça da graça. Tudo é em função da sua realização. Nada pode ser 

compreendido fora disso. Nada existe sem uma finalidade. O fim é a causa do sentido da 

existência, e em vez de chamar fim último diz-se predestinação. O ser humano é chamado a isto. 

Esta destinação eterna de Deus é a graça da graça, a maior graça, da qual procedem todas as 

graças.  

Toda intervenção feita por Deus é graça. E por graça entende-se todo o agir gratuito de Deus 

que, em sua decisão eterna, pensou estar unido com o ser humano, e esta união não é para 

possuí-lo, mas para colocar-se do seu lado. Portanto, o colocar-se de Deus ao lado da criatura 

significa um abaixamento da parte de Deus. Deus coloca-se ao lado daquele que é inferior.  

Para existir uma aliança, deve haver uma certa igualdade entre as pessoas, pois uma aliança só é 

possível entre iguais (Ex 3,7.9; 34,10). Por isso, Deus abaixa-se para igualar-se ao ser humano. 

Como este não pode subir, Deus desce (kênose). (Fl 2,6-7) – “Ele, existindo em forma divina, 

não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se 

semelhante ao ser humano”. 

Isto demonstra o amor de Deus para o ser humano, por isso Ele cumpre a sua parte. A partir daí, 

o ser humano tornou-se um “tu” do outro. Qual é a função do “tu”? A função do “tu” é para que 

o outro possa dizer “eu”. Só o “tu” dá a possibilidade para que outro possa dizer “eu”. Existe o 

“nós”, porque existe um “eu” e um “tu”.  

Deus deu-se à humanidade como um “tu”. Deus dá a possibilidade ao ser humano de se conhecer 

como “eu”. Quando esta união é verdadeira, torna-se fonte de crescimento para a pessoa. 

A união-comunhão é um fato que deve ser realizado. Como se transforma em “nós”? 

Promovendo a diversidade na contínua doação recíproca. A união de Deus com o ser humano 

custa-lhe sempre um abaixamento para enriquecê-lo e enchê-lo de si mesmo. Se Deus preenche o 

ser humano com sua graça, então a única riqueza do ser humano é Deus. Deus o faz capaz de 

servir também aos outros.  

Deus, na sua totalidade, é o sentido, a verdade do ser humano, e não existe graça superior a esta. 

O que Deus poderia oferecer a mais ao ser humano? Esta realidade não depende da moralidade 

deste. Tudo isto aconteceu gratuitamente, não depende da situação histórica do ser humano. Esta 

é a garantia da fidelidade de Deus.  

Mesmo àquele que diz não ao projeto de Deus, Deus continua velando por ele, porque a sua 

decisão é gratuita. O ser humano existe, porque recebeu tudo de Deus. Deus tomou esta decisão 

livremente, sem nenhum outro interesse que não fosse o amor. E uma vez tomada esta decisão, 

 

29 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 142. 



23 

 

não pode mais voltar atrás, caso contrário não seria Deus, pois Ele nunca pode agir de maneira 

contraditória ao seu próprio projeto, Deus é fiel a si mesmo e ao ser humano (1Cor 10,13). Ser 

fiel à sua decisão é ser fiel ao ser criado.  

Impelido por seu amor infinito e por sua infinita misericórdia, Deus se fez homem para 

ensinar-nos, em sua santíssima humanidade, como devemos viver para aperfeiçoar nossa 

alma, enquanto é uma viva imagem de Deus (...). Deus predestinou-nos a reproduzir a 

imagem de seu Filho (Rm 8,29) e nos deu seu divino Filho para imitá-Lo e para que sejamos, 

enquanto possível, semelhantes a Ele. Em seu divino Filho falou-nos com suas obras e com 

sua doutrina (...). Ah, meu Deus, amor infinito de minha alma, misericórdia inefável, 

incompreensível (...). Ah, meu Jesus, redentor de minha alma, meu salvador! Eu sinto o que 

me ensina a santa fé em vossos santíssimos evangelhos, mas não chego a entender vosso 

amor infinito e vossa infinita misericórdia que vos impeliu a fazer tudo isto e a fazê-lo desse 

modo: a fazê-lo com amor infinito, para ensinar-me com vossa santíssima vida sobre esta 

terra que vida devo levar também eu, para aperfeiçoar-me a mim mesmo, enquanto sou viva 

imagem vossa e do Pai e do Espírito Santo30. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Ez 34,7-31) – Vou tomar Eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Eu as 

apascentarei em boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel; elas 

repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. 

(Sl 27/28,1-3.6-9) – (v.9) Sede vós o seu pastor e seu guia pelos séculos eternos. 

(1Cor 10,8-18) – (v. 13b) Deus é fiel: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com 

a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. 

(Ez 36,16-36) – (v. 23-27) “Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que aviltastes. Eu vos 

retirarei do meio das nações, Eu vos reunirei de todos os lugares, e vos conduzirei ao vosso solo. 

Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas 

abominações. Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um espírito novo; tirar-vos-ei do peito o 

coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que 

obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos”. 

(Sl 35/36) - “O pecado sussurra ao ímpio...” 

(Ef 2,1-10) – “Vocês estavam mortos por causa dos pecados”. 

(Cl 2,4-15) – “Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou”. 

Do sermão sobre os pastores, de Santo Agostinho – Lit. Horas, vol. IV, p. 237. A força da 

tentação. 

 

30 Dios, el amor infinito, op. cit., p. 141-143. 



24 

 

O pecado entra na natureza humana e 
rompe a amizade com Deus. 

6. A dependência de Deus 
Que minha vida passada seja completamente destruída pela infinita misericórdia de Deus, 

para que eu possa iniciar uma nova vida, como se agora começasse a minha infância e 

depois, pela onipotência divina, a minha idade adulta e a vida perfeita em Deus. Meu Deus, 

por mim mesmo não sou capaz de fazer nada; em vós eu posso tudo, por vós quero fazer 

tudo; a vós a honra e a mim o desprezo31. 

A nossa situação, em relação a Deus, é de dependência e não de independência. O pecado é a 

negação de tudo isso. É o não querer ser igual a Deus. É viver o contrário daquilo que deveria 

viver. A dependência é de caráter ontológico, vital. Não se trata de Deus superior e o ser humano 

inferior, mas de que Deus é a fonte da vida. É como a árvore que não pode viver fora da terra. A 

sua dependência com a terra dá vida, e em hipótese alguma, é escrava.  

Deus é aquele que dá a vida para que o ser humano possa viver, e ninguém pode viver fora dele 

(Jo 15,5). A dependência não é uma humilhação, mas um valor. Ser imagem significa que a 

pessoa não construiu a si mesma. A essência do ser humano está na dependência de Deus e por 

isso se compreende, voltando-se para Deus. 

O pecado é pecado, porque é um mal feito ao ser humano. Não é uma ofensa a Deus, mas um 

atentado de morte para si mesmo. Torna-se ofensa a Deus, porque ofende o próprio ser humano, 

imagem de Deus. 

Deus é para o ser humano o seu único valor. E a sua relação com Deus deve ser de doação, 

serviço e participação. É um valor relativo, porque participa do absoluto. O ser humano adquire 

o seu valor, porque vive em relação com Ele. Ele não é a origem de seu próprio valor, mas 

participa do valor absoluto de Deus, em virtude da relação intrínseca que há com Ele. O ser 

humano é valor, porque é cópia do absoluto e contém tudo o que contém no original. 

Por ser imagem de Deus, o ser humano é fruto do seu amor, por isso Deus o protege e o ilumina. 

Pallotti reconhece isso, dizendo: “Meu Deus, todos os progressos dos trabalhos evangélicos, 

organizações, estabelecimentos, enfim todas as coisas em favor das quais me dareis a graça de 

agir, serão produções e manifestações de vossa misericórdia32. 

Meu Deus, embora por meus pecados eu já tenha merecido morrer, por vossa misericórdia creio 

firmemente que vós permitireis que eu viva o tempo necessário para receber os frutos da mesma 

vossa misericórdia, até que se complete em mim o triunfo da misericórdia que brilhará por toda a 

eternidade33. 

 

31 PALLOTTI, Vicente. Propósitos e aspirações. Santa Maria: Biblos, 2003, n. 301. 
32 Ibidem, p. 346. 
33 Ibidem, p. 350. 
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Embora eu tenha estado sempre preso à terra sem ter verdadeira fome e sede de santidade, Deus 

derramou sobre mim seus infinitos tesouros, apesar de Ele costumar encher de bens aqueles que 

O procuram e deixar pobres aqueles que se pensam ricos34. 

Ao falar do livre arbítrio, da capacidade de fazer opções, Vicente Pallotti diz: 

Deus nos deu o livre arbítrio para que, com a ajuda da sua graça, nos sirvamos dele para 

aperfeiçoar a nossa alma, enquanto é viva imagem dele mesmo. Deus me deu o livre arbítrio, 

dom necessário para poder merecer, ao fazer o bem (...). Devo aproveitar o dom do livre 

arbítrio para aperfeiçoar de modo meritório a minha alma, enquanto é viva imagem de Deus 

uno na essência e trino nas pessoas, infinito nos seus divinos atributos e perfeições, para que, 

depois da vida presente, chegue a ser semelhante a Deus na glória, por toda a eternidade35.  

Catecismo, n. 50. Deus vem ao encontro do ser humano. Por uma decisão totalmente livre, Deus 

se revela e se doa ao ser humano. 

Textos bíblicos 

(Jo 8,15.29-47) – Vós julgais segundo a aparência; Eu não julgo ninguém. E, se julgo, o meu 

julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me 

enviou. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos; Conhecereis a 

verdade, e a verdade vos livrará. Em verdade, em verdade vos digo: todo ser humano que se 

entrega ao pecado, é seu escravo. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. 

Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque Eu saí de Deus. É dele que eu provenho, 

porque não vim de mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Quem é de Deus, ouve as palavras 

de Deus, e se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. 

(Sl 31/32) – “Feliz o ser humano que foi perdoado”. 

(1Pd 2,11) – “Rogo-vos que abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma”. 

(Rm 1,24-25) – “Deus os entregou aos desejos do seu coração. Serviram à criatura, em vez do 

Criador”. 

(Gl 5,17-26) – Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne. Se, 

porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a Lei. Ora, as obras da carne são estas: 

fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, 

ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Os que as 

praticarem, não herdarão o Reino de Deus! Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, 

paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não 

há Lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da 

vanglória. Nada de provocações, nada de invejas entre nós. 

(Ef 2,1-18) – E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados. Também todos nós 

éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne 

e da concupiscência. Mas Deus, rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que 

nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida 

juntamente com Cristo - é por graça que fostes salvos! Lembrai-vos de que naquele tempo 

 

34 Ibidem, p. 358. 
35 Dios, el amor infinito, op. cit., p. 95. 
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estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da 

promessa e sem Deus, neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis 

longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Desse modo, Ele queria fazer em si mesmo 

dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los 

ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade 

(Cl 3,1-17) – Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Afeiçoai-vos às 

coisas lá de cima, e não às da terra. Porque estais mortos, e a vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na 

glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que têm de terreno: revesti-vos de entranhada 

misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Mas, acima de tudo, revesti-vos da 

caridade, o vínculo da perfeição.  

7. Longe de Deus, a vida humana não tem sentido. 

Pela tua infinita misericórdia e pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, e 

pelos merecimentos e intercessão da beatíssima Virgem Maria, de todos os anjos e santos, de 

toda a Igreja militante, dá-me fé, esperança e caridade, um coração contrito e humilhado, com 

todas as virtudes cardeais e evangélicas e morais e com todos os outros dons teus; e seja 

destruída toda a minha vida e que a vida de meu Senhor Jesus Cristo seja a minha vida; e seja 

aniquilado tudo o que está em mim e esteja em mim, agora e para sempre, tudo o que está em Ti, 

Deus, meu Pai, e no Filho e no Espírito Santo36.  

Quando o ser humano está longe de Deus, as suas ações tornam-se contrárias ao seu plano de 

amor, e não mais consegue tê-Lo como espelho para praticar as boas obras. Longe de Deus, as 

escolhas do ser humano são sempre equivocadas. Ele vê somente aquilo que pertence à matéria. 

Fica fascinado apenas por aquilo que provoca sensações imediatas, mas, bem lá no fundo do seu 

coração, está buscando algo que não passa, algo que seja eterno, e isso só pode ser encontrado 

em Deus.  

O desejo do eterno faz com que o ser humano coloque valor demasiado naquilo que é fugaz e, 

quando não encontra nada que preencha o seu vazio interior, as coisas acabam perdendo o seu 

brilho, e por isso sente a necessidade de colocar outras coisas no lugar, com o intuito de ter 

novas sensações e, de coisa em coisa, não chega à uma perfeita realização. 

A Sagrada Escritura, através de seus relatos alegóricos, mostra qual é a verdadeira atitude do ser 

humano, quando se distancia de Deus: a inveja toma conta do seu coração; o outro deixa de ser 

imagem de Deus e passa a ser alguém a ser combatido.  

Caim é o protótipo daquele que não vive verdadeiramente na presença de Deus. O seu olhar 

ficou fascinado pelas coisas da terra e não do céu. Seu irmão Abel é modelo daquele que viveu 

só para Deus, por isso até mesmo os primeiros frutos da terra não eram para satisfazer as suas 

necessidades, mas tudo era oferecido a Deus em sinal de reconhecimento, porque sabia que o que 

possuía vinha da bondade de Deus. (1Jo 3,12) – “Não faças como Caim que matou seu irmão. 

Por que matou? Porque suas obras eram más”. 

 

36 Ibidem, p. 225; cf. 234. 
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Ele oferecia o melhor que tinha para Deus, era a forma que encontrou para agradecê-Lo pelas 

dádivas recebidas. Quem está perto daquele que ama, também ama e quer oferecer o melhor para 

a pessoa amada. Quem vive somente em função de si mesmo, além de não partilhar o que possui, 

ainda quer possuir aquilo que o outro tem. A pessoa torna-se voraz, nada mais a preenche e a 

consola. Ela vive em função da sua ganância e, sendo ganancioso, não consegue mais viver na 

presença de Deus. Deus torna-se um inimigo a ser combatido, porque a sua presença a incomoda, 

pois quem está nas trevas, tem medo da luz. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Mt 20,1-16a) – Os trabalhadores da vinha. 

(Fl 2,3-4.7-8) – Nada façais com espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos 

ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Não busqueis os próprios interesses, mas 

dos outros. 

(1Cor 5,7-8) – Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova. Celebremos a festa 

não com o fermento velho, nem com o fermento da matéria e da corrupção. 

(Mt 18,1.4.7) – Eles discutiam quem era o maior. Mas ai do mundo por causa dos escândalos. 

(Hb 12,22-24) – Jesus, o mediador da Nova Aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais 

eloquência que o sangue de Abel. 

8. Deus retoma o diálogo com o ser humano. 

Pela desobediência de Adão, a nossa alma ficou toda ferida: na inteligência, com a 

ignorância, na vontade, com a malícia, nas forças do espírito, com a fraqueza e com a 

tendência ao desafogo de todas as perversas paixões. 

Nosso Senhor Jesus Cristo, para combater a ignorância, a malícia e a fraqueza, as más 

tendências, e para dar-nos a graça de imitá-Lo, quis humilhar-se infinitamente, não só no 

mistério da encarnação, mas também ao nascer, em meio aos sofrimentos e humilhações do 

presépio, ao levar, depois, uma vida toda humilde, pobre, sofredora, perseguida, laboriosa, 

benéfica, desprezada37.  

São Pedro exorta sobre a vinda do Senhor: 
Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo, para despertar em vós, pela recordação, 

um espírito sincero. Lembrai-vos das palavras dos santos profetas, bem como dos preceitos 

do Senhor e salvador, que os apóstolos vos anunciaram. O céu e a terra de hoje estão sendo 

reservados, pela mesma palavra, para o dia do juízo e da perdição dos seres humanos ímpios. 

O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele 

está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, 

quer que todos se convertam. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele 

vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz (2Pd 3,1-2.7.9.14). 

O pecado ofuscou a imagem de Deus, e o ser humano sentiu-se só, abandonado. O 

distanciamento de Deus provocou nele medo e vergonha, mas, mesmo assim, Deus caminhou em 

sua direção e o chamou pelo nome. Quis saber do seu paradeiro, não porque o desconhecesse, 

 

37 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 150. 
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mas para que Adão tomasse consciência da sua atual situação. O seu pecado o distanciou de 

Deus (Gn 3,8-13). 

Oração 

Meu Deus, quem poderá compreender o amor infinito e a infinita misericórdia com que, por 

mim, nascestes numa estrebaria e levastes uma vida humilde, pobre e laboriosa, dolorosa e 

desprezada? 

Pela minha ingratidão, mereço que não me favoreçais mais com nenhum dos vossos dons. Pela 

vossa misericórdia infinita, tenho a firme confiança e creio com certeza de que, já agora, me 

concedeis a perfeita contrição dos meus pecados38. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Gn 3,1-24) – A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus 

tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda 

árvore do jardim?  

(Gn 6,5-8) – O Senhor viu que a maldade dos seres humanos era grande na terra. O Senhor 

arrependeu-se de tê-los criado, e teve o coração ferido de íntima dor.  

(Os 11,7-9) – Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Meu coração revolve-se dentro de 

mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não 

destruirei Efraim, porque sou Deus e não um ser humano, sou o Santo no meio de ti, e não gosto 

de destruir. 

(Lc 19,41) – Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Oh! Se também tu, ao 

menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz! 

(1Jo 3,1-24) – Quem tem esperança, torna-se puro, porque ele é puro. Quem peca, transgride a 

Lei, porque o pecado é a transgressão da Lei. Quem permanece nele, não peca. 

(Jr 3,12b-15) – Volta, Israel, Revoltada – oráculo do Senhor; não te mostrarei mais um 

semblante enfurecido, pois que sou benigno - oráculo do Senhor; não guardo rancor eterno. 

Voltai, filhos rebeldes – oráculo do Senhor –, pois que sou vosso Senhor. Eu vos tomarei, um de 

cada cidade e dois de cada família, e vos reconduzirei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu 

coração, os quais vos apascentarão com inteligência e sabedoria. 

(Ez 33,11) – Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de 

modo que tenha a vida. Convertei-vos! Afastai-vos do mau caminho que seguis. Por que haveis 

de perecer, ó casa de Israel? 

(1Jo 3,13-14) – Somos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. 

(Ez 17,18-24) – Ele desprezou o seu juramento e rompeu a aliança, embora tivesse já dado a sua 

palavra. Ele fez tudo isso; não escapará. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: Por minha vida, é 

o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infringiu: farei cair isso sobre sua 

cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. 

 

38 Cf. Ibidem, p. 152. 
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(1Tm 6,10-14) – Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, 

alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, ó homem de Deus, foge 

desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. 

Combate o bom combate da fé.  

(2Cor 12,9b-10) – Glorio das minhas fraquezas. 

(1Pd 3,8-9) – Sede fraternos, misericordiosos.  

(Rm 11,23) – Deus é poderoso para enxertá-los de novo. 

9. Amar os inimigos39 – (Mt 5,43-48)  

Eu sei, meu Deus, que vós fazeis o bem àqueles que vos ofendem e conservais as disposições 

do coração as quais, se são boas, são também dom vosso; por isso, embora antes eu tenha 

falado em promover o bem e impedir o mal mesmo a custo de muito sofrimento, se 

conservardes longe de mim o sofrimento, confessarei da mesma forma a vossa misericórdia, 

pois Vós estais sempre pronto a premiar também os desejos. Meu Deus, de mim mesmo não 

sou capaz nem sequer de formar um bom desejo; que Vós sejais tudo em mim, que eu seja 

destruído40. 

Para comentarmos a passagem de Mateus 5,43-48, que fala do amor aos inimigos, é preciso 

primeiro definir o que significa para o cristianismo, o termo “amor”. 

O que é o amor? 

O amor é um comportamento livre, autotranscendente, vivificante e unificante que tem como 

fonte e modelo a Santíssima Trindade. 

O AT, repetidamente, confessa que Deus é a parte fiel e terna da Aliança com o povo eleito. E 

este, por sua vez, responde-lhe por meio do amor: “Escuta, Israel! O Senhor, nosso Deus, é o 

único Senhor! Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com 

todas as tuas forças” (Dt 6,4-5) e ao próximo:  “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Lv 19, 

18). “Outro mandamento maior que esse não existe” (Mc 12,29-31). 

Jesus uniu estes dois mandamentos, e ensinou que o nosso amor deve ser estendido, 

particularmente aos inimigos e àqueles que passam por dificuldades (Mt 5,43-48; 25,31- 46; Lc 

10,29-37). Esse é um mandamento novo (Jo 13,13.34); o amor pode levar à entrega da própria 

vida em favor dos irmãos, como fez Jesus (Jo 15,13; 1Jo 3,16). A iniciativa do amor de Deus em 

relação aos pecadores torna possível a nossa resposta de amor (Lc 15,3-32; Rm 5,6-8; 8,31-39; 

1Jo 4,19). Somos chamados a participar do amor divino em união com a Trindade (Jo 17,26).  

Por que Deus nos ama? 

Deus nos ama, porque amar faz parte da sua essência. São Vicente Pallotti dizia: “Deus é amor 

por essência”. “É infinita misericórdia”. Por isso Deus não sabe não amar. Seu amor é tão grande 

que irradia como o sol o seu calor. Ele impulsiona a pessoa para que saia do seu comodismo. 

Como Deus ama? 

 

39 Sermão da primeira sexta-feira da quaresma de Pe. Antônio Vieira, pregado em Lisboa, na Capela Real, em 1649. 
40 Propósitos e aspirações, op. cit., n. 282. 
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Deus nos ama entregando seu próprio Filho para nos redimir dos pecados (1Jo 4,10). Quanto 

mais me aproximo dele, mais cresce meu amor por ele. 

“Aos que me odeiam, eu castigo a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, e trato com 

amor por mil gerações, quando me amam e guardam meus mandamentos” (Dt 5,9-10; 7,9). 

Por que nós amamos? 

“Amamos, porque Deus nos amou primeiro” (1Jo 4,19). 

“Se nos amarmos, Deus permanecerá em nós” (v. 12). 

“Nisso conhecemos que estamos nele” (v. 13). 

Por que amar os inimigos? 

Porque, por meio deles, Deus nos cura, e nós também desejamos que eles sejam curados. Como 

Ele amou os inimigos, fazendo com que o sol nasça, e a chuva caia para justos e injustos, assim, 

como não podemos oferecer nem o sol e nem a chuva, podemos oferecer nossas lágrimas, 

rezando por eles: “No amor, não há temor” (1Pd 3,13). 

O pecado, a maldade no coração humano, deixa a alma sem beleza. São Paulo afirma que Deus 

nos amou quando ainda éramos pecadores. Portanto, quando cresce em nós o amor, cresce 

também a beleza.  

O profeta Isaías diz que o Servo de Javé, ao assumir as iniquidades humanas, não tinha mais 

beleza (Is 53,2). O pecado deformou a natureza humana e somente Cristo pode restaurá-la com o 

seu sangue na cruz. 

São Paulo diz: “A caridade é a beleza da alma” (Rm 5,8-9; Sl 44,3). 

Por que Cristo amou seus inimigos? 

Cristo amou seus inimigos para que eles não continuassem seus perseguidores: “Pai, perdoa-

lhes...” (Lc 22,24). Quis mudar-lhes os ânimos. 

O motivo por que devemos amar nossos inimigos é para que eles sejam nossos irmãos. Amando-

os, amamos um irmão, imagem e semelhança de Deus. Por isso diz Santo Agostinho (na homilia 

número 9): “Não ame nele aquilo que ele é, mas aquilo que você deseja que seja”. 

É dificultoso amar os inimigos que, em todas as leis, repugnaram os seres humanos e se armaram 

contra eles. Os gentios diziam que era bárbaro, irracional e impossível o amor aos inimigos. Os 

judeus também tinham expresso essa Lei, como parte da natural e moral. 

Tertuliano dizia que nenhum cristão é inimigo. E, se fôramos verdadeiros cristãos, cessava entre 

nós esse preceito, porque não haveria inimigo a quem amar.  

A inimizade instiga a memória, a inteligência e a vontade que, por sua vez, gera a vingança. 

Por que os inimigos? 

É porque veem em vós algum bem que eles quiseram ter, e lhes falta. A quem não tem bens, 

ninguém lhe quer mal. 
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Não só diz Cristo que amemos nossos inimigos, senão que lhes façamos o bem. E se não tiver 

bem algum, como posso fazer o bem a meus inimigos? Porque, quem não tem bens, não tem 

inimigos. 

Tendes inimigos? Pois algum bem tendes vós. Por isso Cristo manda a todos os que tiverem 

inimigos, que não só os amem, senão que lhes façam o bem. Quem tem bens, assim como é certo 

que há de ter inimigos, assim também é certo que poderá fazer o bem. 

O primeiro inimigo foi Lúcifer, primeiro traidor que se vestiu de serpente. Primeiro falsário que 

enganou Eva, primeiro ladrão e homicida, que não só roubou a Adão quanto possuía, mas até o 

despojou da mesma imortalidade. Adão deveria ser homem e não anjo, isso o levou a torná-lo 

inimigo. 

Caim só oferecia hortaliças, e Abel sacrificava cordeiros a Deus. E Caim teve ódio do irmão e o 

matou. 

José despertou ódio em seus irmãos, porque valia mais do que todos eles, mais estimado do pai, 

vestia-se melhor. Foi vendido (Gn 37,3-4.12-13.17b-28). 

Raquel era formosa e Lia fecunda (Gn 30,1). 

Estas são as raízes de todas as inimizades. Ter inimigos é a paga dos benefícios recebidos de 

Deus. O que você recebeu como dom, cria nos outros inimizades, pois nada possuem ou 

enterraram seus talentos. 

Ame o inimigo, porque ou ele é o executor da Divina Justiça para castigar a sua soberba ou então 

para exercitar a sua paciência e coroar a sua constância. Ame o seu inimigo, porque ele, 

querendo o seu mal, imita o demônio, e você, fazendo o bem, imita Deus. Você não será como 

ele: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23,34). 

10. O drama existencial de Pedro – (Lc 22,54-62) 

Uma alma que crê em Jesus Cristo e se esforça, com humildade e confiança, por imitá-Lo, 

alcança que Ele destrua nela todas as deformidades e todas as faltas. Entra nessa alma 

Jesus Cristo, opera nela Jesus Cristo, continua sua vida nela Jesus Cristo. Ele vive nela e 

lhe aplica o mérito de suas ações santíssimas41. 

De todos os relatos bíblicos acerca da traição de Pedro, o de Lucas é o que mais chama a 

atenção. Lucas é mestre em nos propor, com perfeita descrição, o drama pelo qual Pedro passou 

nos momentos da paixão de Cristo. 

Tanto Pedro como Judas se decepcionaram com o mestre. Esperavam um Cristo que fizesse 

milagres e que dissesse não à morte, ao insulto e à prisão. Com a prisão de Jesus, todos os 

sonhos e esperanças de Pedro se frustraram. Pedro passa pela “peneira de Satanás” (Lc 22,31). O 

demônio tira de Pedro aquilo que ele, talvez, mais admirasse no seu mestre: a liberdade. Agora 

Cristo está preso e preste a ser julgado e condenado à morte. Pedro realmente não consegue 

entender. A sua mente está totalmente bloqueada; não raciocina mais com coerência. 

 

41 OOCC IV, 34-39. 
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Depois da decepção, veio o vazio existencial. Pedro não tinha mais nenhuma certeza.  Perdeu a 

companhia do Mestre, perdeu a segurança; o seu chão desapareceu. As atitudes de Pedro 

apresentadas pelo evangelho eram paradoxais. O mesmo Pedro que, inspirado por Deus, fez uma 

belíssima profissão de fé em Jesus: “Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavra de vida 

eterna” (Jo 6,68), agora prova a amargura da culpa e do pecado de renegar Cristo. 

Lucas revela-nos que, ao ser questionado por uma criada, Pedro renega a Cristo por três vezes, 

na presença do Mestre. Após a negação surge a cena do olhar de Cristo a Pedro. Aqui está um 

detalhe característico de Lucas. Pedro experimentou o olhar do Mestre, após a sua negação.  

Imaginemos quanta dor, quanta vergonha, quanta tristeza não se passou naquele “relâmpago” de 

segundo em que os dois se entreolharam. O tempo é muito relativo em se tratando de como o 

percebemos e o sentimos. O quanto não deve ter sido demorado aquele rápido olhar de Cristo a 

Pedro. Estes milésimos de segundos de olho no olho devem ter penetrado a alma do amigo. 

Contudo, não se trata de um olhar de reprovação, mas de misericórdia. Eis o cume da 

incompreensibilidade: Jesus oferece o perdão àquele que O traiu e O deixou no momento mais 

crucial de sua existência humana. Pedro se desprovê dessa misericórdia, desse perdão de Cristo e 

sai chorando amargamente. 

O sinal do galo é presságio da graça e do amor de Deus para Pedro. Expressa a Pedro que um 

novo dia começa. Para Jesus, a sua traição não fecha as portas do seu amor e da sua misericórdia, 

mas antes lhe oferece a oportunidade de um recomeço. Por isso Pedro, com o cantar do galo, é 

chamado à conversão e, por meio dela, a aceitar o mistério de Cristo. 

Essa passagem não traz em si algo negativo, mas aponta para um dado importante e positivo: a 

confiança na misericórdia infinita de Deus. A experiência de Pedro diante do olhar de Jesus é 

fonte de infinita inspiração para a Igreja, pois isso a encoraja a buscar sempre o perdão de Deus, 

mesmo quando tudo parece não ter mais jeito. 

Jesus, assim como fez com Pedro, está orando por nós, para que, diante das quedas, não 

percamos a confiança em Deus (Lc 22,32). Que o Senhor, por intercessão de Pedro, conceda-nos 

a graça de sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. “Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que 

Te amo” (Jo 21,17). 

TEXTOS BÍBLICOS 

(2Sm 12,7-10.13) 

(Ez 16,23.30b) 

(Mq 7,19) 

(Sl 114) 
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II – SEGUNDA SEMANA 
 

O ABRAÇO MISERICORDIOSO DO PAI 

Quando nos aproximamos de Deus, descobrimos sempre a sua beleza e, ao mesmo tempo, a 

distância que nos separa dele. Cada vez que nos aproximamos de Deus, o contraste entre o 

que Ele é e o que nós somos se torna tremendamente claro. Pode acontecer que não 

tenhamos consciência disto, até que vivamos numa certa distância de Deus, por assim dizer 

até que a sua presença ou a sua imagem sejam veladas pelos nossos pensamentos ou pelas 

nossas percepções; mas, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais claro aparece o 

contraste. Não é a constante atenção aos seus pecados que torna os santos conscientes da sua 

pecaminosidade, mas a visão da santidade de Deus. Quando nos julgamos a nós mesmos, 

sem o pano de fundo luminoso da presença de Deus, os pecados e as virtudes tornam-se 

coisas de pouca monta e até irrelevantes; é sobre o fundo da presença divina que eles se 

destacam plenamente e adquirem a sua profundidade e a sua tragédia. Cada vez que nos 

aproximamos de Deus, nos encontramos frente à vida ou à morte. À vida, se vamos a sua 

presença no espírito justo e somos renovados por Ele. À morte, se nos aproximamos dele 

sem espírito de adoração e um coração contrito, e levamos conosco o orgulho ou a 

arrogância42. 

1. Deus preocupa-se com cada um dos seus filhos. 
Jesus meu Sacramento, sinto que quereis conceder-me e me concedereis todas as graças, 

favores, dons, misericórdias, que gostaríeis de conceder a todas as criaturas que existem e 

que existirão43.  

O divino Oleiro nunca desiste de nós. Ele nos ama e compartilha nossa condição humana. É Ele 

o exemplo de vida a seguir. Chama-nos à vida, para participarmos da sua santidade e sermos 

cooperadores de sua missão. A missão consiste em assumirmos nossa vida e verdade com suas 

contradições e diferenças, com seus carismas e fragilidades, com suas esperanças e alegrias, com 

seus êxitos e fracassos, com seus percalços e descaminhos, com suas realidades conflitantes. É 

assim que o divino Oleiro acolhe e abraça nossa vida e pessoa. Ele perdoa todo pecado, purifica 

o coração de suas impurezas e sopra o seu Espírito sobre nós, para tornar o nosso coração sempre 

mais livre para amar e servir44. 

Somos eternos no coração, na mente e no amor de Deus, porque fomos modelados pelo seu amor 

e ternura: “Javé, Tu és nosso Pai; nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro; todos nós somos 

obras de tuas mãos” (Is 64,7). 

Como seguidores de Jesus, temos de aceitar o papel de vasos de barro. No dizer de São Paulo: 

“Esse tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse 

incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa” (2Cor 4,7). 

Deus quer transformar-nos em vasos de bênção, apesar de nossa fragilidade e de toda a nossa 

realidade humana. Ele quer ser força em nossa fragilidade. Ele é nosso porto-seguro. Nós somos 

ancorados nele. Assim, enraizados no amor do divino Oleiro, encontramos chão firme e 

 

42 BLOOM, Anthony. Preghiera viva. Tradução de Gloria Romagnoli. E. Gribaudi. Milano, 2000, p. 8-9. 
43 OOCC X, 227-230. La via dell’infinito, op. cit., p. 130. 
44 Como barro nas mãos do oleiro. Nova Prova Editora. Retiro personalizado, vários autores, p. 149. 
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segurança necessária para vivermos a missão recebida como graça, brotando do coração do 

divino Oleiro. Aceitamos, ou não, a nossa fragilidade, o nosso vaso de barro? Será que o divino 

Oleiro nos pode moldar segundo a sua vontade? Será que o divino Oleiro pode continuar a sua 

obra em nós, até sermos um vaso segundo o seu desejo? Será que Ele pode esvaziar o nosso 

coração, para colocar nele o que Ele quiser? “Por acaso o oleiro não é dono da argila, para fazer 

com a mesma massa dois vasos, um para uso nobre e outro para uso comum?” (Rm 9,21). 

Colocar-se à disposição de Deus. 

O nosso coração deve cultivar a atitude de prontidão interna e descer à casa do oleiro, para ouvir 

o que o divino Oleiro tem a nos dizer. Somos de barro e somos quebráveis. Embora sejamos 

pessoas espirituais e cultivemos uma vida de oração e de comunhão com Deus, permanecemos 

frágeis e de barro. 

A atitude de humildade e de simplicidade permite-nos viver o dom de Deus em meio à nossa 

fraqueza, sem criar ilusão sobre nós mesmos e sem nos considerarmos melhores do que os 

outros. Temos a certeza de que é melhor quebrar na mão do divino Oleiro do que cair no vazio 

existencial. Como o barro nas mãos do oleiro, deixemo-nos moldar pelas mãos do divino Oleiro 

para a santificação da nossa vida. 

Devemos tratar-nos com humildade e caridade. Quem dentre nós se mostra desprovido de 

humildade e caridade, seja considerado enviado pelo demônio e não por Deus, muito mais 

ainda se esta humildade e caridade não aparecerem em nosso tratamento recíproco. Por isso, 

cada um deve considerar-se como o ínfimo do corpo moral e como o mais indigno de fazer 

parte dele45. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Eclo 33,8-18) – Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda e o dispõe. 

(Is 64,3-12) – E, no entanto, Senhor, Vós sois nosso pai; nós somos a argila da qual sois o oleiro: 

todos nós fomos modelados por vossas mãos. 

(Is 45,4-13) – Formei a luz e criei as trevas, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou Eu o 

Senhor, que faço todas essas coisas. 

(Jr 18,2.6) – O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, Casa de Israel. 

(Rm 9,16-23) – Mas quem és tu, ó criatura, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro 

diz ao oleiro: Por que me fizeste assim? 

(Sl 45/46,8) – Conosco está o Senhor do universo.  

(Sl 40/41,2-14) – O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O amigo em quem mais confiava, 

que comia do meu pão, me calcou sob os pés.  

(Sl 117/118,1-29) – Canto de alegria e salvação. O Senhor está comigo, nada temo. Dou-vos 

graças, Senhor, porque me ouvistes. 

(1Cor 6,9-12) – Quem não vai herdar o céu.  

(Gl 5,19-21) – As obras da carne. 

 

45 OOCC III, 342-343. Orações palotinas. Santa Maria: Província N. Sra. Conquistadora, 2007, p. 239. 
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(Ez 3,26; Is 64,7-9) – O silêncio de Deus é acusador.  

(Cl 3,12-13) – Revesti-vos de misericórdia, perdoai-vos mutuamente. 

(Rm 15,1-3) – Nós, que temos convicções firmes, devemos suportar as fraquezas dos menos 

fortes e não buscar a nossa própria satisfação. 

2. Deus chama pelo nome. 

Uma vez que o Senhor não me chamou a fazer tudo o que se pode fazer neste mundo em sua 

Igreja, para a glória dele e o bem das almas, quero realizar tudo o que eu realizaria, se 

fizesse todas as coisas; e como o não fazer as coisas para as quais se tem grande inclinação, 

faz surgir um grande amor por essas mesmas coisas, quero atingir este amor por todas as 

coisas, inclusive por aquelas às quais o Senhor não me destinou46. 

No Antigo Testamento, encontramos várias passagens que mostram Deus escolhendo pessoas do 

meio do povo, para libertar o seu povo. O chamado é direto e específico. A pessoa fica surpresa 

diante do chamado de Deus. 

O chamado feito por ele tem sempre um objetivo muito claro, anunciar o amor, a verdade e a 

justiça. Em nenhum momento da história foi para proporcionar qualquer tipo de satisfação 

egoísta, pessoal. 

A missão sempre foi árdua, mas reforçada com a promessa de que Ele não os abandonará. Por 

isso, encontramos, em inúmeras passagens, Deus revelando-se como alguém que caminha à 

frente do seu povo, dando-lhe a devida inspiração para suportar os desafios. “Tu és meu servo, 

Eu te escolhi, e não te rejeitei; nada temas, porque estou contigo, não lances olhares 

desesperados, pois Eu sou teu Deus; Eu te fortaleço e venho em teu socorro, Eu te amparo com 

minha destra vitoriosa. Pois Eu, o Senhor, teu Deus, Eu te seguro pela mão e te digo: Nada 

temas, Eu venho em teu auxílio” (Is 41,9-13).  

“Porque és precioso a meus olhos, porque Eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego 

nações em troca de ti. Fica  tranquilo, pois estou contigo” (Is 43,4-5). 

Deus revela-se a seu povo de diferentes modos. Muitos O descobrem nos momentos celebrativos 

da comunidade. O profeta Isaías sente o chamado profético, provavelmente ouvindo o Salmo 

98/99,3.5.9 que proclama Deus o Santo. Faz a experiência de um Deus absoluto na história. A 

realeza de Javé é maior que a imensidão do infinito. O Deus transcendente é o Deus presente no 

meio do povo. 

Isaías viu a glória de Deus antes de ser chamado em missão. Os apóstolos tiveram que ver o 

corpo do Cristo ressuscitado antes de percorrerem o mundo. Os doze, impressionados com a 

pesca milagrosa, abandonaram as redes, para se tornarem pescadores de seres humanos. 

No novo testamento, Deus revela-se e chama por meio de seu Filho Jesus que se dirige às 

pessoas. Depois de ressuscitado, nos lábios de Jesus, o chamado assume o verdadeiro 

significado. Jesus chama para que O sigam. É nele que as pessoas atingem a condição de filhos e 

são libertadas do pecado (Sl 103,3-4): “É ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as 

tuas doenças, te coroa com a sua bondade e sua misericórdia”.  

Nele, os seres humanos tornam-se colaboradores de Deus na obra da salvação. Em torno dele, 

como pedra angular, organiza-se o êxito da aventura humana. 

 

46 Propósitos e aspirações, op. cit., p. 41-42, n. 65. 
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Por isso, mais do que nunca, o chamado divino está ligado a uma missão. Mas toda missão, 

confiada por Deus, está unida à missão pessoal de Jesus, e só nessa encontra seu verdadeiro 

sentido: “Sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15,5). 

Conforme são Paulo, os discípulos do Senhor devem estar convictos de terem sido chamados por 

Deus, em Cristo. Chamados para um serviço, uma tarefa a desempenhar na edificação do Reino. 

As funções são diversas, mas quem chama e o fim para o qual chama é único. Entre o chamado 

de Deus e a missão está a livre resposta do ser humano: “Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou 

mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior” (1Cor 12,31). 

O chamado é uma livre proposta de Deus feita a pessoas livres: “Conduzi-vos como pessoas 

livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal” (1Pd 2,16). 

A revelação, o chamado e a missão não são, na Igreja, privilégio de alguns, mas um dom feito a 

todos. Assim, a missão não se dirige só a alguns homens e mulheres, mas a todos: “Ninguém 

será capaz de dizer: Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo” (1Cor 12,3-

11). 

Como Deus chamou você para trabalhar no seu Reino? 

Quais são os seus temores: (Is 6,1-8; Jr 1,4-5.17-19; 1Cor 12,31-13,13; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11; 

1Pd 5,12,16; 2Pd 1,5-11.16-21). 

Pela oração, podemos discernir qual é a vontade de Deus (Rm 12,2), e obter a perseverança para 

cumpri-la (Hb 10,36). 

Deus faz uma aliança com seu povo (Hb 9,1-11). 

3. Jesus carrega em seus ombros, a ovelha perdida. 
Que coisa é então o ser humano diante de Deus? É uma coisa inefável, uma fonte de 

ternura. A pessoa diante de Deus é como a ovelha perdida que se obstina em se perder e o 

pastor que se obstina em procurá-la, ou é o filho que se obstina em estar doente e a mãe que 

se obstina em fazer de tudo para que o encontre e o cure47. 

Jesus é o bom Pastor, oferece-se com total obediência ao projeto do Pai, para a salvação da 

humanidade. Ele é o Pastor ferido que reza ao Pai, e a ele se confia. A paixão e morte do Pastor 

foi o caminho para o resgate definitivo das ovelhas perdidas, dominadas e aprisionadas pelas 

forças do mal. 

Jesus, o Pastor ferido, entrega-se ao Pai, sendo fiel ao seu amor, porque o Pai ama a todos os 

seres humanos, gratuita e incondicionalmente. Jesus assume o sofrimento de todas as pessoas.  

A busca de sentido e realização em Deus, presente no coração humano, dá à pessoa condições de 

reconhecer em Jesus a oferta do dom de Deus. O convite à comunhão se dá no alto da cruz, onde 

Deus revela, em Jesus Cristo, o seu amor atraente pelos seres humanos: “Quando eu for elevado 

da terra, atrairei todos a mim” (Jo 12,32). Jesus é a pessoa obediente que reconcilia as ovelhas 

com seu Pastor. Ele abre para todas as pessoas o caminho do retorno ao Deus Pastor. Por ele, 

Deus-Pastor reúne o seu rebanho pelo qual deu a vida (Jo 10). 

O itinerário da paixão e morte de Jesus é a prova de que Ele se tornou solidário com a 

humanidade ferida pelo pecado. Ele revela que Deus não aceita que a pessoa seja desfigurada na 

sua imagem divina. O Pai-Pastor é o Deus da vida, o criador que ama a sua criatura. Cristo é o 

Deus conosco e, mesmo na hora da morte, manifesta que Deus é amor, presença, próximo e 

íntimo no caminho do calvário. 

 

47 DE ALMEIDA, Valdeci Antonio. Vicente Pallotti, apóstolo e místico. Santa Maria: Biblos, 2005, p. 117. 
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A participação na paixão de Jesus ajuda a compreender que Deus-Pastor não poupa da morte o 

próprio Filho, para que todos tenham a salvação. Ou seja, Deus-Pastor não reservou para si, 

possessivamente, o Filho como objeto amado, mas, além de acolher o sofrimento e o sacrifício 

do Filho, é o próprio Deus-Pastor que faz o sacrifício ao dar seu Filho amado (Jo 3,16). Somente 

o amor pode iluminar e possibilitar a compreensão do escândalo da cruz. Portanto o bom Pastor, 

pelo seu testamento de vida, solicita que a pessoa seja exímia no amor. A paixão e morte de 

Jesus, na cruz, é um supremo ato de amor. Por ele, as pessoas são salvas. Criam comunhão. Por 

ele, é revelado às pessoas o grande amor do divino Pastor48. 

TEXTOS BÍBLICOS 

 (Ez 34,11-16) – Vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. (v.12) 

Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, assim me inquietarei por causa do meu; Eu 

o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas.  

(1Pd 2,21-25) - Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. 

Por suas chagas fomos curados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao 

Pastor e guarda das vossas almas. 

(Lc 15,4-7) – Quem de vós que, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e 

nove no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? 

(Is 49,9-10) 

4. O Pai misericordioso 
Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito tanto por nós, deixou-se, com amor infinito, 

condenar à morte de cruz, para dar-nos, a nós pecadores, a vida eterna. Nós não somos 

dignos de ter a graça de morrer por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas somos 

obrigados a estar dispostos, por seu amor, a morrer por sua glória e pela salvação das 

almas, também com a morte mais ignominiosa. E, por isso, somos obrigados a viver sempre 

no perfeito exercício da mortificação de todas as nossas paixões. Por isso, também, somos 

obrigados a aproveitar amorosamente o uso da acusação das culpas e da advertência dos 

defeitos prescrito pelas nossas santas constituições, para manter sob controle a soberba e o 

amor próprio, e para emendar-nos sempre mais dos nossos erros e imperfeições49. 

A parábola do pai misericordioso deixa bem claro que a preocupação com seu filho não era por 

causa do seu pecado, mas porque se distanciou da verdadeira vida. Aliás, o Pai não se interessou 

pelo pecado do filho, pelas suas justificativas, porque o esperava, ansiosamente, para abraçá-lo e 

cobri-lo de carinho.  

O pai alegra-se, porque o filho voltou com vida e desejoso de permanecer com ele, pois, longe 

do seu amor, experimentou a morte e a indignidade.  

O pai demonstrou o seu profundo amor pelo filho, quando o acolheu em seus braços, porque 

amar é acolher, é celebrar a vida com gestos de carinho e atenção, para enaltecer a pessoa do 

outro. Amar é estimular o outro a ter uma vida diferente, alegre e cheia de significado; é perder 

tempo com o outro, mesmo que não tenha um porquê. Amar é sentar-se ao lado do outro para 

perguntar: como você está? 

O irmão mais velho concentrou-se apenas no pecado e não participou da festa, porque ele não 

amava, e somente reivindicava direitos. Era apenas cumpridor de ordens, por isso infeliz. Ele se 

 

48 Jesus o bom pastor. Retiro personalizado. Nova Prova Editora, 2007, p. 111-112. 
49 Regras fundamentais, op. cit., p. 56, n. 25. 
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excluiu da convivência fraterna, porque o que mais lhe interessava era ser eficiente. Queria 

apenas acumular bens e não sabia partilhar nada, nem sua alegria. Aliás, nele não havia alegria, 

mas amargura: “E agora, que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, 

logo lhe mandaste matar um novilho gordo!” (Lc 15,10). 

O pecado fende e fragiliza o fundamento da vida em Deus. É a dinâmica da graça, da liberdade e 

da consciência do ser pecador que faz a pessoa voltar-se para Deus, doador da vida, da 

misericórdia e do perdão. É pela graça da misericórdia que a pessoa se percebe acolhida, 

abraçada, reconciliada e amada, com e apesar de suas fragilidades. 

A pessoa, ao tomar consciência e reconhecer-se pecadora, pode experienciar a fidelidade, a 

ternura, o amor misericordioso e compassivo de Deus. A sagrada escritura define o pecado como 

a quebra da aliança com Deus-amor. Aponta caminhos que levam à vida e outros que levam à 

morte. As leis e o desejo de Deus são caminhos que levam à vida. Estes caminhos formam 

pessoas mais consistentes, como também levam toda a criação à plena realização. 

Todo pecado é uma forma de autossatisfação que consiste em querer chegar à própria felicidade, 

em lugar de recebê-la de Deus como um dom. É a tentativa de se fazer feliz com as próprias 

mãos. Isto é impossível. Os valores mais profundos da vida humana não podem autogerar-se, 

mas só podem ser aceitos, se recebidos de Deus. Deus é único que pode fazer crescer, que pode 

dar a paz interior. Quando a humanidade quer produzir esses valores, bastando-se a si mesma, 

fracassa. É o que se chama pecado50. 

TEXTOS BÍBLICOS 

Pedro chora seu pecado; Paulo reconhece ser um abortivo (1Cor 15,1-11). [Lit. Horas IV, p. 210 

– Isaac Abade]. 

(Is 55,6-9) – Abandone o ímpio o seu caminho, volte para o Senhor que terá piedade dele; volte 

para o Senhor que é generoso no perdão. 

(Mt 20,14b) – Eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei para ti.  

(Lc 15,11-32) – A parábola dos dois filhos. 

(Is 54,4-10) – Quem redime você é o santo de Israel. 

(1Pd 1,3-12) – Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Na sua grande 

misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma 

viva esperança. A salvação está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Isto constitui a 

vossa alegria, apesar das aflições passageiras causadas ainda por diversas provações, a prova a 

que é submetida a vossa fé. Já não vos amoldeis aos desejos que tínheis antes, no tempo da vossa 

ignorância.  

5. O eterno perdão de Deus  
Deus meu, que coisa de bom vedes em mim, que sou a causa de todos os males? Eu sei, meu 

Deus, fazei-me bem compreender a mim e a todos que, se não chegaram a cometer todos os 

delitos que foram cometidos e que poderiam cometer, devemos a vossa puríssima e infinita 

misericórdia51. 

Muitas pessoas chegaram à conversão, porque sentiram muito fortemente a presença de Deus em 

suas vidas, porque o perdão reconstrói o que a recusa de Deus destruiu. O dom do perdão produz 

 

50 A vida edificada em Cristo. Nova Prova Editora, 2008, p. 45-46. 
51 OOCC X, 221-224. La via dell’infinito, op. cit., p. 128. 
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frutos recriadores e renovados. A graça do perdão restaura e unifica o coração da pessoa ferida. 

A memória do fato não desorganiza mais a pessoa interiormente, mas torna-se uma fonte de vida 

nova, de restauração das feridas causadas pela mágoa da ofensa. Permite experienciar e 

desenvolver a harmonia, a paz, a segurança, criando uma nova relação de amor, de respeito e de 

compreensão.  

O perdão possibilita reatar os laços rompidos pelas ofensas. Ele recria a comunhão, fortalece a 

unidade, transforma as relações, resgata a comunicação necessária para uma vivência saudável e 

fraterna. 

A pessoa que acolhe o perdão, é assumida pelo amor infinito e misericordioso de Deus, que lhe 

devolve a alegria e a plenitude da vida. Deus, em sua infinita misericórdia, quer que a pessoa 

volte e mude seu olhar, transformando-o, não em mal moral, mas em amor e compaixão. Ter o 

olhar de Deus é passear pelo jardim da vida e recolher o bem, o belo, o bom que existe nas 

pessoas e no mundo. Deus vê o essencial, a possibilidade de a pessoa concretizar o sonho dele: 

restaurar a sua imagem e irradiar a sua glória. 

A pessoa que busca o perdão, coloca-se numa atitude de querer perdoar. Perdoar é uma ação 

humana, uma decisão da vontade. Perdoar é um ato amoroso que recupera a comunhão rompida 

entre as pessoas feridas. A ofensa é algo dolorido que a pessoa recebe. O perdão, porém, é algo 

generoso que a pessoa doa àquele a quem ofendeu. Por isso, perdoar implica em envolvimento 

reparador e recriador. A pessoa que deseja perdoar, está voltada para o bem, para o amor, para o 

outro, em relação a si mesma e em relação a Deus. O perdão é um dinamismo indestrutível e 

indispensável para o bem comum e para a comunhão entre as pessoas52.  

Na verdade, todas as pessoas estão sedentas por Deus, mas não o sabem. Dentro delas, existe um 

profundo desejo incompreensível, inesgotável e por isso buscam preencher este vazio interior 

com coisas passageiras.  

São Paulo, depois de ter sido tocado pela graça de Deus, percebeu que não era mais o mesmo e, 

sim, uma nova criatura. A graça de Deus o transformou e, por isso disse: “Considero tudo perda, 

por causa de Cristo” (Fl 3,7-17). 

Ao longo da história da salvação, muitos experimentaram o que significa ficar longe de Deus e, 

quando o encontraram transformaram-se em ardorosos seguidores de Cristo. Santo Agostinho 

expressou tal sentimento com esta afirmação: “Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, 

tarde te amei! Eis que estavas dentro de mim, e eu, fora”53. 

Deus usa de misericórdia até a milésima geração (Dt 5,10; 7,9; Ex 20,6). Meu amigo, os teus 

pecados te são perdoados (Lc 5,20).  

A mulher perdoada 

Uma prostituta lava os pés de Jesus com suas lágrimas e unge seus pés com perfume.  

Ela sabe que foi perdoada por Cristo. Na reconciliação, o amor de Deus encontra o amor do 

pecador. Jesus foi o primeiro que olhou para ela sem desejo e deu-lhe a esperança de se tornar 

uma pessoa de vontade própria.  

Conforme a lei de Moisés (Dt 22,22; Lv 20,10), a mulher que fosse apanhada em adultério, 

deveria ser apedrejada. Diante da insistência dos acusadores, Jesus pede que quem não tiver 

pecado, atire a primeira pedra. Jesus não aprova o pecado, mas oferece a condição para sair dessa 

situação. 

 

52 Vida edificada em Cristo. Nova Prova Editora, p. 47-48. 
53 Liturgia das Horas, vol. IV, p. 1235. 
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Cristo é a salvação, porque representa a palavra plena e definitiva de Deus, que supera o seu 

silêncio ameaçador. Ninguém ouviu Deus senão através de sua Palavra, que é Cristo. (Zc 2,17) O 

ser humano inclina-se diante do poder de Deus e reconhece a sua soberania pelo silêncio (Lc 

9,36). Para que sejam um, como nós somos um (Jo 17,20-23). 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Lc 7,36-50) - Se este homem fosse mesmo profeta, bem saberia que tipo de mulher O toca, 

porque ela é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não 

me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os 

com os seus cabelos. Não me deste o beijo de saudação, mas esta, desde que entrou, não cessou 

de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os 

pés. Por isso te digo: seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado 

muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados te são os pecados. 

(Gl 3,13) – Jesus tira o pecado do mundo.  

(2Cor 5,21) – Se fez maldição para mostrar seu louco amor incondicional por nós. 

(Os 5,14-7,2) – Identidade da falsa conversão. Liturgia das horas IV, p. 65.66.68. 

(Sl 24/25) – Mostrai-me os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Não recordeis 

dos meus pecados, quando jovem. 

6. Quem sou eu diante de vós?  
Sou o homem do pecado; e não me arrependo! E não me humilho! Fazei compreender, meu 

Deus, a mim e a todos que sou o homem do pecado. Mereço infinitas maldições, mas Jesus 

Cristo por mim se humilhou, suou sangue, por mim sofreu, morreu na cruz e rezou por 

mim54. 

Vicente Pallotti, ao contemplar o amor misericordioso de Deus, percebeu que, apesar de ele ter 

procurado viver só para Deus, ainda a sua vida era marcada por inúmeras imperfeições, porque 

nem sempre os seus desejos correspondiam aos desejos de Deus. As suas inclinações nem 

sempre eram altruístas, e tudo isso feria o coração amoroso de Jesus que deu sua vida para nos 

salvar. 

Vicente escava e revela, sem medo, as suas fraquezas, segredos e malícias, impiedades e 

impurezas... Todo seu lado sombrio. Por isso, recorre a expressões muito fortes que nós temos 

muita dificuldade em aceitar e compreender. Em outra passagem, nomeia-se como o mais 

horrível monstro, que existiu e que existirá, infinitamente inferior ao puro nada (OOCC X, 458). 

Pallotti, ao comentar o capítulo 13 da Primeira Carta aos Coríntios, diz: “Somos filhos de Adão, 

mesmo que animados pelo desejo de fazer o bem, não estamos ainda no céu, e sim no mundo” 

(OOCC I, 108). 

Pelas suas afirmações, podemos perceber o seu equilíbrio e realismo humano e espiritual. Ele 

considera o ser humano de uma grandeza imensa, porque foi criado à imagem e semelhança de 

Deus. É chamado a ser filho de Deus, herdeiro de Deus, cumulado de tantos bens e, ao mesmo 

tempo, esse mesmo ser humano é de uma miséria indescritível. Mas Pallotti só sublinha, sem 

piedade, a corrupção do ser humano e seu pecado, para colocar em relevo o amor infinito, 

incondicional e misericordioso de Deus.  

 

54 OOCC X, 700-703. La via dell’infinito, op. cit., p. 121. 
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Segundo a antropologia palotina, a criatura humana é inseparável de Deus, do mesmo modo 

como a sua grandeza e a sua miséria são dois aspectos inseparáveis55. 

Diante da amargura do pecado, ele pede o dom da humildade. Quer até mesmo ser humilhado 

diante de Deus e de todo o universo. A humildade lhe aparece como remédio mais eficaz contra 

o orgulho (OOCC XI, 359-360). 

Padre Faller afirma que, para entrar na espiritualidade de Pallotti, precisa-se de duas chaves. A 

primeira é a do desejo de ser transformado em Deus, Amor e Misericórdia Infinita. Mas essa não 

funciona sem a segunda: a da humildade que leva em conta a matéria a ser transformada56. 

“Buscai Deus e O encontrareis. Buscai-O em todas as coisas e O encontrareis em tudo. Buscai-O 

sempre e O encontrareis sempre”57. 

Em uma coleção de sentenças diversas sobre o ser humano diante de Deus, nós encontramos uma 

resposta muito densa e concisa para a busca de Pallotti. Para a pergunta: “Quem sois vós e quem 

sou eu diante de vós”? Ele responde: “Deus, tudo do ser humano. O ser humano, tudo de Deus” 

(OOCC XI, 669), ou seja: uma vez que Deus é o tudo do ser humano, a relação recíproca requer 

que o ser humano seja o tudo de Deus58. 

Pallotti, quando olha para suas limitações pessoais, declara-se como homem do pecado, mas, ao 

mesmo tempo vê-se como prodígio da misericórdia de Deus, pois, como diz São Paulo: “Onde 

foi grande o pecado, foi bem maior a graça” (Rm 5,20).  

Assim diz nosso santo:  

Ah, meu Deus! É verdade que eu não vos conheço como deveria (OOCC X, 466-468). Se 

Vos conhecesse como deveria, amar-Vos-ia, estaria desapegado do mundo, seria todo vosso 

(...). Ou melhor, se Vos conhecesse bem, viveria totalmente para Vós, inteiramente ocupado 

em promover os interesses da vossa maior glória e da maior santificação de todas as almas 

(OOCC X, 466)59. 

(Sl 117/118,1-29) Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! Eterna é a sua misericórdia! 

(Sl 118/119,169-176) – Que meu grito, ó Senhor, chegue até vós; fazei-me sábio como Vós o 

prometeis. 

7. Resgatado pelo amor (Lc 19,1-10) 
Ah, meu Deus, infinitamente e infinitas vezes mereci ser eternamente privado de todos os 

vossos dons e de sofrer as maldições de todas as vossas infinitas Perfeições, pois a vossa 

Misericórdia me assegura que comunicareis, multiplicados e perpetuados, todos os dons, as 

graças e as misericórdias com plenitude ainda maior do que aquela que teriam recebido 

todas as criaturas, se tivessem correspondido a todas as vossas graças; e a vossa 

Misericórdia me assegura que, por um verdadeiro prodígio de Misericórdia, destruís agora 

e sempre toda a minha indisposição e me comunicais os vossos dons com a abundância que 

é própria da vossa infinita Caridade, Clemência e Misericórdia60. 

Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, subiu em uma árvore, porque queria conhecer Jesus. 

Essa sua atitude levou-o a ter um encontro com aquele que poderia mudar a sua vida. O amor de 

Jesus pelo ser humano manifestou-se, quando disse: “Zaqueu, desce depressa, porque é preciso 

 

55 A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 168. 
56 Ibidem, op. cit., p. 169. 
57 OCL II, 126. A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 173, nota 138. 
58 Ibidem, p. 170. 
59 A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 165. 
60 OOCC X, 732-733. 
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que Eu fique hoje em tua casa” (Lc 19,5). Ele, prontamente, acolheu a presença de Jesus em sua 

história pessoal. 

Ele nem imaginava que o seu gesto curioso o levaria a atrair os olhares atentos do Mestre. 

Naquele dia, provou a exclusividade do amor de Deus. O impacto daquele encontro casual, 

inesperado, conduziu-o à conversão e, por isso, a sua vida foi totalmente transformada. O fato de 

se sentir amado e perdoado, fez com que ele também amasse e perdoasse as pessoas por ele 

lesadas.  

O “hoje” de Jesus é o hoje da sua eterna misericórdia. Zaqueu está diante de um fato, de uma 

presença extraordinária, que transforma sua vida. Ele não tinha aparentemente nada de bom que 

justificasse um chamado da parte de Deus. No entanto, Jesus olha para ele e dá uma atenção que 

nunca ninguém tinha dado antes. Por isso, Zaqueu desce depressa da árvore e recebe Jesus com 

intensa alegria. Jesus surpreendeu-o como ninguém. Conhecê-lo face a face, deixou-o ainda mais 

fascinado por sua pessoa. 

A conversão de Zaqueu não foi fruto de uma pregação moralista, mas de um encontro com 

alguém que o amou, que lhe deu atenção. Uma nova luz iluminou o seu caminho. 

Esse episódio narrado por Lucas indica que o amor de Deus se estende a todos. Não importa 

quem a pessoa seja. O encontro de Zaqueu com Jesus é um encontro que simboliza a 

humanidade renovada pela graça. Zaqueu acolhe Jesus em sua casa, ou seja, em seu coração. 

Quem participa do retiro, deve ter a mesma atitude de Zaqueu. Deve colocar-se à disposição de 

Deus, para que o seu olhar possa penetrar em seu coração. O olhar de Jesus deve fazer crescer 

nele um grande desejo de ter uma vida transformada. Deve deixar-se tocar pelo amor de Deus. 

Segundo a Dei Verbum, 2 e 21, para encontrar a vontade divina, devemos entrar em diálogo 

sincero com Ele. A oração não é um monólogo, mas diálogo. Devemos falar, mas também 

devemos escutar, conhecer a Deus por meio da oração. Temos que buscá-Lo através de fontes 

sólidas, tais como a Sagrada Escritura e os documentos da Igreja. 

Diante do infinito amor de Deus, assim rezava Pallotti: 

Ah, meu Deus, meu Pai, amor infinito e misericórdia infinita de nossa alma! Quem jamais 

teria sido capaz de imaginar tantas e tão preciosas e amorosas invenções do vosso amor e da 

vossa infinita misericórdia? E quem poderia compreender a felicidade de uma alma que 

chegue a possuir o reino do vosso santo amor? Não ficaria ela tão apaixonada pela vossa 

infinita amabilidade que nunca mais deixaria de Vos amar? Ela se tornaria, dessa forma, o 

trono da vossa divindade. 

8. O desejo de corresponder. 
A prova do amor que quereis, meu Jesus, é que eu salve as almas. Então, dai-me a vida e 

todas as vossas energias e todo Vós, para que eu possa conduzir ao vosso coração as almas 

de todo o mundo e com toda vossa glória e perfeição. Quantas delas não teríeis recebido, se 

infinitas almas vos amassem com amor infinito61. 

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

imitar Deus em todas as coisas, segundo as finalidades de Deus. Dessa forma, ele deseja 

responder ao Amor e à Misericórdia infinita de Deus. É uma idéia que serve de base para toda a 

vida espiritual e apostólica de Pallotti, é como a conseqüência lógica da percepção da imagem de 

Deus no ser humano. Em outras palavras, nele, a imagem de Deus, Amor e Misericórdia infinita, 

passa da ordem do ser para a ordem do agir, porque o amor de Deus para Vicente não é somente 

 

61 OOCC X, 151. Vicente Pallotti, apóstolo e místico, op. cit., p. 108. 
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uma experiência mística ou um sentimento, mas também uma exigência de vida e de serviço. Ele 

queria percorrer o mundo inteiro, para anunciar a todos que todos são infinitamente amados62. 

A experiência da misericórdia terá, na vida de Vicente Pallotti, duas consequências 

fundamentais. Primeiramente, o renascimento interior. A nova vida de Pallotti será inteiramente 

fruto da misericórdia e não um resultado de seus próprios esforços. 

Em segundo lugar, a abertura apostólica. O miserável tornar-se-á apóstolo da misericórdia. Tudo 

isso o leva a ter um forte desejo de ser tudo para todos: “Quero ser alimento para nutrir os 

famintos, veste para cobrir os nus, bebida para dar refrigério aos sedentos, licor para fortalecer o 

estômago dos fracos, plumas macias para dar repouso aos membros cansados dos afadigados, 

remédio e saúde para curar a enfermidade dos doentes, dos coxos, dos mutilados, dos surdos, dos 

mudos, luz para iluminar os cegos espirituais e corporais, vida para ressuscitar todas as criaturas 

mortas para a graça de Deus ou para a vida temporal, e ambas para que, retornando a viver na 

terra até o dia do juízo, fizessem as grandes coisas que fariam para a glória de meu Deus, de meu 

Pai, de meu Criador, de meu bem, de meu tudo63. 

Meu Deus, fazei-me conhecer a minha grandíssima miséria e a minha ingratidão, tanto maior 

quanto menos a conheço; mas é grandíssima, grandíssima, e quem a poderá revelar-me? Somente 

Vós podeis manifestar a todo o universo 

A finalidade da segunda semana é de conduzir a pessoa a descobrir o amor misericordioso de 

Deus, que perdoa sem limites. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Mt 18,21-22) – Perdão sem limites.  

(Ex 33,11.14-15; Nm 12,6-8) – Abraão, Moisés, os profetas. Todos fizeram uma longa 

caminhada de descoberta do verdadeiro Deus. Moisés falou face a face com Deus.  

(Fl 3,8-14: Por causa de Cristo, perdi tudo. 

(Ex 3,7-9) – Deus se preocupa com as pessoas. 

(Sl 80,9) – Deus é uma Presença que interpela e que chama.  

(Mc 3,10) – Jesus chamou quem ele quis. 

(Os 11,3-8; Is 66,12-13) – Ternura de mãe. 

(Ex 3,12) – Não tenha medo, eu estou com você. 

9. Deus, o Amor Infinito 
Meu Deus, amor infinito, misericórdia infinita, perdoai-me, se ouso chamar-Vos de 

enlouquecido de amor e de misericórdia para comigo, pois, a cada instante, desde toda a 

eternidade, pensais em mim e derramais sobre mim, agora e sempre, infinitos dilúvios de 

graças, de favores, de dons e de misericórdias, a partir de todos os vossos infinitos 

atributos, todos infinitamente misericordiosos, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo64.  

Dentre todos os lamentos de Pallotti, o mais frequente é o que se refere ao estado de sua alma e 

ao seu fervor espiritual. Trata-se da alma que vive do amor de Deus, que ainda se mantém nessa 

terra, graças à misericórdia infinita dele; que inspira a corresponder ao amor dele. 

 

62 A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 159-160. 
63 OOCC X, 115. A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 158-159. 
64 OOCC X, 235-236. Deus, o amor infinito, op. cit., p. 57. 
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Corresponder ao amor infinito de Deus é a idéia que sustenta toda a vida espiritual de Pallotti. O 

amor é como uma consequência da percepção da imagem de Deus no ser humano. Essa 

disposição faz com que a imagem do amor infinito de Deus passe da ordem do ser à ordem do 

agir e obriga a pessoa a levar uma vida de amor, a fugir do pecado que deforma essa imagem. 

Numa palavra, obriga a imitar Jesus, cuja vida é pura caridade65. 

Um Deus eterno, infinito, incompreensível, imenso, fez tudo isso por nós pecadores. Com amor 

infinito! Tudo fez em sua santa humanidade, assumida pela divina pessoa, para fazer experiência 

de todo sofrimento da condição humana. Oh excesso de amor incompreensível! Ah, meu Deus, 

amor infinito da minha alma, misericórdia inefável, incompreensível! 

Oh, as invenções do vosso amor infinitamente misericordioso! Ah, Jesus, Redentor meu, 

Redentor da minha alma, Salvador meu! Eu escuto aquilo que me ensina a santa fé nos vossos 

santos evangelhos. Eu só não chego a entender o amor infinito e a infinita misericórdia que Vos 

moveu a fazer tudo isso e dessa forma66.  

No opúsculo: Deus, o amor infinito, Pallotti apresenta não só seu ideal de vida e seu caminho de 

oração, como também revela a espiritualidade de sua obra67.  

Pallotti descobriu também que o amor infinito de Deus teve sua expressão máxima, não somente 

quando se oferece para sofrer o martírio da cruz, mas no momento em que ele se reuniu com seus 

amigos, para celebrar a Páscoa. Naquele sublime acontecimento, institui um gesto que será 

lembrado eternamente pelos seus, como meio de estar intimamente unido com seu sacrifício da 

cruz. Esse gesto eucarístico de corpo entregue e de sangue derramado é a Nova Aliança que 

recria uma aliança amorosa e filial das ovelhas com o seu Pastor. A Eucaristia faz viver a 

antecipação do Reino. É a expressão do amor mútuo, de comprometimento e de intimidade. Ela 

cria comunhão entre os fiéis. A ceia une e reúne, tornando-se a expressão mais significativa da 

comunidade Igreja. 

Portanto, se o pecado não existisse no mundo, Deus seria simplesmente amor. Mas, como houve 

pecado no mundo, o amor de Deus transformou-se em misericórdia e misericórdia infinita. A 

misericórdia é “o amor feito perdão” (François Varillon). E a misericórdia de Deus manifestou-

se em não ter abandonado o ser humano pecador, mas em tê-lo salvado. A misericórdia de Deus 

manifestou-se, sobretudo, no envio do seu Filho como Salvador do mundo (Jo 3,16s). Jesus 

Cristo é, portanto, a máxima manifestação do amor misericordioso do Pai celeste ao mundo 

ferido pelo pecado. Ele é o maior dom de Deus ao ser humano, a sua resposta misericordiosa à 

humanidade pecadora.  

Ah, meu Deus, vós vistes, desde toda a eternidade, quão poucos conheceriam vosso infinito 

amor e, menos ainda, tirariam proveito dele, e quão numerosos servir-se-iam de vossos 

próprios dons e de todas as coisas criadas para pecar e, por isso, para ofender-Vos, para 

ultrajar-Vos. Mas vosso amor infinito é infinitamente misericordioso e por isso venceu o 

amor que Vos impele a dar-Vos todo vós mesmo, aos poucos que vos querem receber68. 

(1Cor 6,13-15.17-20) – Fostes comprados por um preço muito alto. 

10. Um novo céu e uma nova terra 
Desejando profundamente amar a Deus, gostaria de tê-Lo amado com perfeição infinita, 

infinitamente por toda eternidade, mas de modo que eu, ao mesmo tempo, estivesse no 

Céu, e na terra. No Céu para amar Deus sumamente e, na terra, para amar e sofrer 

 

65 Ibidem, p. 34. 
66 Ibidem, p. 151. 
67 Ibidem, p. 52. 
68 Dios, el amor infinito, op. cit. p. 70-71. 
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sumamente, por amor a Deus, a fim de que também no céu acrescentasse esse amor para 

Deus, pois Ele o merece, em todo momento infinitésimo. Cônscio da minha incapacidade 

de amar, porém, por causa da minha pobreza, peço ajuda a todas as criaturas, de Maria 

e de Jesus, a fim de que me ajudem a amar e, confessando a minha miséria, com um ato 

de amor, pretendo amá-Lo como Ele merece, e eu desejo69. 

Jacó, depois de ter sonhado e visto uma escada que ligava o céu e a terra, exclamou: “Eu estava 

perto de Deus e não sabia”. A esta afirmação pode-se acrescentar ainda: eu estava diante das 

maiores evidências por ele manifestada, mas só via aquilo que o humano podia ver. O Senhor, na 

sua infinita bondade e misericórdia, despertou-me para uma outra realidade, e essa invadiu meu 

coração. Assim também encontramos no livro de Jó: “Eu Te conhecia só por ouvir dizer, mas, 

agora, vejo-Te com meus próprios olhos” (Jó 42,2.5). Jacó, ao despertar do sonho, disse: “Sem 

dúvida o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia” (Gn 28,16). 

Diante da beleza da revelação de Deus, as outras realidades perdem o seu brilho e seu encanto. 

Elas existem, podem até incomodar pela sua sedução, porém se apresentam como um grito 

abafado e derrotado de alguém que perdeu a batalha. Cabe a cada um não se deixar influenciar 

pelo brado rouco da sua agonia, pedindo socorro. 

São Paulo diz: quem está com Deus é uma “nova criatura” e será forte para lutar nos momentos 

de provações e para encorajar outros desfalecidos pelo caminho (2Cor 5,17). Quem descobriu 

Cristo em sua vida encontrou um grande tesouro que não pode ser trocado por nada (1Tm 6,19; 

Mc 10,21; Hb 11,26). Ele é a nossa única segurança e, sem ele, nada podemos fazer (Jo 15,4-5). 

Portanto, não há vida de seguimento a Cristo sem vida espiritual, e nem engajamento sem 

relação pessoal com Deus. Essa foi a grande convicção de São Vicente Pallotti. Por essa razão, 

nunca separou o apostolado da santidade. Para ele, a experiência espiritual é, antes de tudo, 

aquela de ser precedida por Deus, Amor e Misericórdia Infinita. Deus precede, busca, provoca e 

chama o ser humano70. 

Ao ser humano cabe apenas responder a esses convites e provações amorosas de Deus. Pallotti 

diz: “Tudo o que fiz, faço, farei para maior glória de Deus e Pai Celeste”71.  

A experiência espiritual de Pallotti funda-se sobre um encontro pessoal com Deus que se 

comunica e que deve ser comunicado. Ele está bem consciente de que o Deus encontrado, 

experimentado e comunicado coloca em viagem, em marcha, e o caminhante é convidado a ser 

testemunha desse encontro72.  

Ele é um peregrino que nunca chegou e nunca para. Ele sempre quis permanecer em estado de 

peregrino. “Deus meu, eu não sei dizer mais...”73  

Pallotti deseja imitar Deus, porque assim quer responder ao amor e à misericórdia infinita de 

Deus. É uma idéia que perpassa em toda a sua vida espiritual e apostólica, como consequência 

lógica da percepção da imagem de Deus no ser humano. Para ele, o amor de Deus não é somente 

uma experiência mística ou um sentimento, mas uma exigência de vida e de serviço. Ele queria 

percorrer o mundo inteiro para anunciar a todos que todos são infinitamente amados. Esse desejo 

de responder ao amor infinito de Deus, Pallotti chama de correspondência. “Ah, meu Deus, 

como poderei corresponder ao excesso do vosso amor que, a cada momento, com amor infinito, 

operais em mim”74? 

 

69 OOCC X, 69-70. 
70 A cooperação, paixão de uma vida, p. 140. 
71 Ibidem, p. 142. 
72 Ibidem, p. 143. 
73 Ibidem, p. 144. 
74 Ibidem, p. 160. 
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No centro dessa experiência, encontra-se o mistério de Deus e o mistério de um homem que 

deseja permanecer para sempre no estado de peregrino75. 

Ele diz ainda: “Entendo ter feito tudo e fazer tudo por todos os meios possíveis que agradam a 

ti”76. 

Entendo, da mesma forma, oferecê-lo em ação de graças, como se já me tivesses tornado santo e 

perfeito como o Pai celeste, como se me tivesses já transformado no mesmo Nosso Senhor Jesus 

Cristo e assegurado o paraíso. 

Senhor Deus de toda consolação, quero o que Tu queres, porque Tu o queres. Rogo-te que me 

ilumines o intelecto, estimules a vontade, purifiques o coração e santifiques a alma77. 

Deus meu, sou indigno de toda e qualquer graça, mas Tu mas concedes todas, por tua infinita 

misericórdia78.  

Deus meu, opera tu em mim, à tua maneira, que eu não sei que é que vou dizer. Dilata os meus 

desejos. Dá-me a graça de operar como queres Tu. Deus meu, destruído todo meu desejo, faze 

tudo Tu em mim. Pela tua compaixão que me tens, atraíste-me para ti. Guia-me, move-me Tu, de 

acordo com tua infinita misericórdia, em todo pensamento, palavra e ação79.  

Ofereço tudo em desconto dos meus pecados e dos pecados de todo mundo. Ofereço tudo para 

por remédio em todo o mal do passado, o meu e o de todo o mundo, para impedir todo o mal do 

futuro, para remediar a todo o bem deixado de fazer, por mim e por todo o mundo. Faço o 

oferecimento para viver a vida do amor de Deus e de todas as virtudes, no grau mais perfeito80.  

TEXTOS BÍBLICOS 

(Lc 14,25-33) – Renunciar tudo, para ser discípulo de Jesus. 

(Ap 21,1-11; Is 65,17-25) – Um novo céu e uma nova terra. 

(Mt 13,44s) – Tesouro escondido. 

(Rm 11,30-36) – “A ele, a glória por toda a eternidade”! 

 

 

75 Ibidem, p. 139. 
76 São Vicente Pallotti. Ansgario Faller (org.). As orações. Santa Maria: Biblos, 2007, p. 213. 
77 Ibidem, p. 215. 
78 Ibidem, p. 217. 
79 Ibidem, p. 219. 
80 Ibidem, p. 220. 
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III – TERCEIRA SEMANA 
 

CONFIANÇA TOTAL EM DEUS 

1. Com Deus, tudo posso. 

Se o ser humano soubesse o quanto ele pode merecer em cada dia, logo que se levantasse 

pela manhã encheria o coração de grande alegria e contentamento por mais um dia no qual 

poderia viver para Deus, nosso Senhor, e aumentar o próprio mérito com a graça e para a 

honra e glória do mesmo Deus; isso lhe daria força e vigor para fazer e suportar tudo, com 

grande alegria81. 

Deus meu, sou tão sem juízo! Tantas vezes eu disse: não vou pecar nunca mais. Pois, depois, 

voltei a pecar. Farei esse ou aquele ato de virtude, esta ou aquela boa obra. E, depois, não fiz 

nada. Agora, porém, Deus meu, ponho-me em tuas mãos. Por mim nada posso, contigo posso 

tudo. A ti infinita glória, honra, amor, reverência; a mim desprezo, desonra, sofrimentos82.  

Faze-me tomar conhecimento, com toda clareza, de que eu, o mais miserável e o mais pecador de 

todas as outras criaturas, sou indigníssimo, ao máximo, de rezar a ti83.  

Ah, meu Deus... Imprime no meu espírito, para sempre, um elevadíssimo conhecimento da 

minha miséria e impiedade, pelo qual possa reconhecer com sinceridade, como, realmente, sou 

indigníssimo de por meus olhos nas pessoas e de tratar com elas, de vez que, entre elas, haverá 

muitos grandes santos, inclusive desconhecidos e desprezíveis aos olhos das pessoas... Faze, ó 

Senhor, que tudo isso eu não o diga somente da boca para fora... Eu sou o homem do pecado 

(2Ts 2,3). Meu Deus, eu sei que eu sou o homem do pecado. Mas não me entendo, não me 

compreendo, me confundo, não me arrependo e não me humilho... Não sei suplicar-te, não ser 

atendido; mereço todas as infinitas e eternas maldições de ti. De qualquer forma, não quero 

desesperar-me: aí está Jesus Cristo84.  

“Ah, meu Deus, lança em mim, agora e sempre, o olhar da tua misericórdia”85.  

Deus meu, destrói, para sempre, também o pecado venial e, na medida do possível, também a 

imperfeição mais leve e promove em todas as criaturas a tua glória86. E, com a dor de Jesus, 

queremos chorar e detestar todos os nossos pecados e os de todos e fazer deles penitência87. 

Queres-me uma conversão sempre mais perfeita e de tal modo te sentes feliz que eu chegue a 

converter-me de verdade. Eu sou indigno de ter o dom da perseverança. Vês, se eu faço uma 

promessa e, depois, faço tudo ao contrário, é porque sou o homem do pecado. E tu mesmo, ó 

meu Deus, és a minha perseverança. Tu és o meu bem eterno. Tu, o meu tudo88. 

Confio que, por maior que seja a minha miséria e ingratidão e maldade, tanto mais tu triunfarás 

sobre mim, com o teu infinito poder, sabedoria, bondade, clemência, misericórdia e com todos os 

teus infinitos atributos, no tempo e na eternidade. E creio que Tu me tenhas escolhido como 

instrumento das obras da tua maior glória e da maior santificação. Segundo o teu beneplácito, 

 

81 Propósitos e aspirações, op. cit., p. 82, n. 179. 
82 Ansgario Faller. As orações, op. cit., p. 225. Propósitos e aspirações, op. cit., n. 178. 
83 Ansgario Faller. As orações, op. cit., p. 227. 
84 Ibidem, p. 228-229. 
85 Ibidem, p. 230. 
86 Ibidem, p. 231. 
87 Ibidem, p. 233. 
88 Ibidem, p. 234-235. 
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pois o que o mundo julga estulto, Deus escolheu para confundir os sábios; e o que o mundo julga 

fraco Deus escolheu para confundir os fortes89 (1Cor 1,27-28). 

Sou infinitamente indigno, ó meu Jesus, de ter total participação em tua vida humilde, pobre... a 

vida de Cristo seja a minha vida, agora e para sempre. Por mim, não sou capaz nem de formar 

um desejo bom. Assim, até o mínimo bom pensamento é também dom teu (Rm 8,26). Assim, eu 

destruído, sê tudo Tu em mim90.  

Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que é mau aos teus olhos (Sl 50,6). 

Ah, Deus meu, destrói toda a minha vida passada, presente e futura. E dá-me a tua vida, a vida 

do teu Unigênito encarnado. Quão mais generosamente derramaste os teus dons sobre mim, tanto 

mais fui ingrato para contigo, tanto mais desconheci os dons que me deste e tanto mais abusei 

deles! Oh, quantos vícios, hábitos pecaminosos e pecados veniais e mortais teriam sido 

destruídos ou impedidos! Ah, meu Deus, quem vai compreender os meus delitos91? 

Creio que Tu me ensinas o que devo fazer, consolas-me em minhas penas, advertes-me e 

repreendes-me das minhas faltas pela boca do meu padre espiritual, que Tu encarregaste da 

minha conduta. Agradeço-te, ó meu Deus, pela bondade que tens tido em proporcionar-me um 

caminho tão útil, seguro e fácil para avançar nas virtudes. Peço-te as luzes necessárias, para 

conhecer a fundo o meu coração, como queres Tu, de acordo com a tua misericórdia. Esta, meu 

Deus, é a graça que te peço, juntamente com a de tirar proveito das diretivas que me serão 

dadas92. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(2Cor 13,4-11) – Examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso 

não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? 

(1Cor 12,7-14) – A cada um, o Espírito dá uma palavra de sabedoria. 

2. Eis que faço novas todas as coisas. 

Procuremos realizar grandes coisas para a glória do nosso Criador, não nos esquecendo de 

que é a graça divina que nos santifica. Tenho grande confiança em que nosso Pai celeste 

nos cumulará de tão grande graça. O amor de Deus e de Jesus Cristo nos incentive a fazer 

tudo. A caridade de Cristo nos impele93. 

Se quereis progredir muito na virtude, pedi frequentemente ao Pai celeste que vos conduza 

por um caminho escondido aos olhos das pessoas; fazei crescer sempre mais dentro de vós a 

chama do amor divino94. 

A Igreja vive no mundo, mas ela não é deste mundo. Ela é depositária da grande promessa 

deixada por Cristo: a Vida eterna (Gl 3,29; 4,7; Hb 11,7). O próprio Cristo dizia, “Eu não sou 

deste mundo” (Jo 8,23). 

“Cristo, pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para 

que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida” (Hb 9,15).  

 

89 Ibidem, p. 235. 
90 Ibidem, p. 249-250. 
91 Ibidem, p. 265-266. 
92 Ibidem, p. 268. 
93 Propósitos e aspirações, op. cit., p. 225. 
94 Ibidem, p. 234. 
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O Reino de Deus já está em nosso meio, precisa ser acolhido, porém, com generosidade de 

coração. Para isto, é preciso sentir profundamente o amor de Deus derramado sobre nós: “O 

amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). 

Deixemos que Deus fale em nosso coração. Ele nos conhece como somos, sabe das nossas 

motivações mais profundas: “Vede, Senhor, se não estou no mau caminho” (Sl 138/139,22-23).  

Tiremos de nossa mente todo pensamento que nos atrapalha e incomoda. Deixemos tudo isso de 

lado e fiquemos apenas com o Senhor, Aquele que tudo faz e tudo sabe, pois o nosso saber é 

limitado. 

Peçamos a Deus o dom da humildade, para ver as coisas de maneira que O agrade. Peçamos a ele 

a graça de poder ver o mundo que nos cerca, como Ele mesmo o vê: com olhar de amor e de 

ternura, sem o desejo de possuir e nem mesmo de dominar. Sejamos como o rio de águas 

cristalinas, que desliza sem nenhuma pretensão, simplesmente cumpre o seu curso, levar vida por 

onde passa. Ele está sempre disponível para receber novas águas dos afluentes. Quanto mais 

água recebe, mais o seu leito aumentará. Às vezes, as águas ficam turvas, mas não menos cheias 

de vida. Tudo é questão de tempo e, novamente, terá sua limpidez. 

A humildade foi sempre desejada pelos santos, porque somente o humilde conseguirá ouvir 

pacientemente a vontade do Pai, como Jesus, obediente até às últimas consequências, 

derramando seu sangue na cruz. Ele confiou nos desígnios do Pai. Aceitou tudo aquilo que o Pai 

lhe preparou. Obedeçamos, portanto, também nós à sua excelsa e gloriosa vontade. Imploremos 

humildemente sua misericórdia e benignidade. Convertamo-nos sinceramente ao seu amor. 

Abandonemos as obras más, a discórdia e a inveja que conduzem à morte. 

Assim diz São Paulo:  

Sejamos humildes de coração, irmãos, evitando toda espécie de vaidade, soberba, insensatez 

e cólera, para cumprirmos o que está escrito. Pois diz o Espírito Santo: não se orgulhe o 

sábio em sua sabedoria, nem o forte com sua força, nem o rico com sua riqueza; mas quem 

se gloria, glorie-se no Senhor, procurando-O e praticando o direito e a justiça (Jr 9,22-23; 

1Cor 1,31). 

Aprendamos com o Senhor:  

Sede misericordiosos, e alcançareis misericórdia; perdoai, e sereis perdoados; como tratardes 

o próximo, do mesmo modo sereis tratados; dai e vos será dado; não julgueis, e não sereis 

julgados; fazei o bem, e ele também vos será feito; com a medida com que medirdes, vos 

será medido (Mt 5,7; 6,14; 7,1.2). Para quem hei de olhar, senão para o manso e humilde, 

que treme ao ouvir minhas palavras? (Is 66,2). 

A Palavra de Deus nos conduzirá para perto de Deus e assim, de maneira humilde, sem 

pretensões, somos chamados a anunciá-la. São Tiago diz: “Recebei com humildade a Palavra que 

foi plantada em vossos corações” (Tg 1,19-27). O cristão é, portanto, alguém que escuta e 

transforma em obras. Para que estas sejam efetivas, precisa de três coisas: escutar muito; falar 

pouco; fugir da ira (v. 19-20). A Palavra requer escuta e resposta coerente. Ela deve traduzir 

também na vida, fé e obra. 

E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, 

e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua 

alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como 

um manancial, cujas águas nunca faltam (Is 58,7s). 

TEXTOS BÍBLICOS 

(1Pd 5,5b-7) – Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 

(Tg 3,1-10) – Bênção e maldição.  
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(2Pd 3,13-14) – Novo céu e uma nova terra. 

(Ef 3,17-19) – Que Cristo habite em vossos corações. 

3. A salvação está em Deus – (Sl 61/62). 

Nosso Senhor Jesus Cristo promete o paraíso ao bom ladrão, que lhe suplica lembrar-se 

dele, quando chegasse ao seu Reino. Assim, por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e, 

confiados na sua infinita misericórdia, devemos aplicar-nos à conversão dos pobres 

pecadores, mesmo que, a vida toda, tivessem sido eles obstinados e, mesmo chegados ao 

perigo de morte, se tivessem mostrado refratários. Em tais casos, somos obrigados a 

multiplicar as orações, a humildade, a confiança e todos os meios espirituais, de acordo 

com o espírito da congregação95.  

A primeira carta de São João afirma que Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que 

estamos em comunhão com ele, e no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos (1Jo 1,5-10; 

2,3-6.9-11.15-17.24). 

O grande desejo de Deus é que estejamos unidos a ele, porque somente Ele pode dar sentido à 

nossa vida. “Ah! Se meu povo me escutasse”! (Sl 81,14) 

O desejo de salvação trazido por Cristo era tamanho que, ao se aproximar de Jerusalém, após 

uma longa caminhada de pregação, chorou, porque não fora aceito como enviado de Deus (Lc 

19,44b). Na Cidade Santa, as pessoas faziam belos cultos, ofereciam sacrifícios para receberem o 

perdão dos pecados, mas estavam fechados à graça de Deus, por causa do formalismo religioso, 

condenado pelos profetas (Am 5,18-27; Br 4,2-12). Trataram Jesus como um impostor, amigo 

dos publicanos e pecadores. “Israel não quis saber de mim, por isso, por causa do seu orgulho, 

tudo isso não ficará pedra sobre pedra” (Lc 19,41-44), e assim aconteceu. Até hoje Israel chora 

as ruínas do Templo, por algo que não se erguerá mais. Agora não existe mais, nem Templo, 

nem sacrifício, porque também os sacerdotes não existem mais.  

A atitude de indiferença do povo da antiga Aliança não é algo somente do passado, mas pode 

atingir também a cada um de nós. A nossa sociedade, apesar de ter um grande número de 

batizados, na sua prática diária vive como se Deus não existisse. Sente a necessidade da religião, 

não quer comprometer-se, porém, com ela. Vive um ateísmo prático. 

A Bíblia sempre mostra a preocupação que Deus tem com o ser humano: “Pedro, eu rezei por ti” 

(Lc 22,31-32). “Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21,15-17). 

 Normalmente, o encontro de Deus com a pessoa se dá quando ela menos espera. Mas somente 

aqueles que estão sintonizados com ele, percebem a sua ação na caminhada. O povo da 

promissão viveu quarenta anos no deserto entre fidelidade e infidelidade, entre certeza e dúvida. 

Mas Deus foi sempre fiel (1Cor 10,13; 1Ts 5,24). 

A revelação de Deus não acontece somente a uma determinada classe de pessoa, mas a todos 

aqueles que dão espaço para que Ele possa manifestar-se: “Eis que estou à porta e bato, se 

alguém abrir, nós entraremos e cearemos juntos” (Ap 3,20). Ele simplesmente quer ser acolhido 

por aqueles que, desde sempre, estiveram presentes em seu coração amoroso, a pessoa humana: 

“Israel, ah! se quisesse escutar-me”! (Sl 80,9). 

Muitas pessoas se questionam: “rezo tanto, leio a Bíblia, mas nada acontece de diferente em 

minha vida”. Tiago responde a essa pergunta: “Vocês não recebem, porque pedem mal” (Tg 4,2-

4). Jesus, por sua vez, diz: “Sua boca me honra com os lábios, mas seu coração está longe de 

mim” (Mt 15,8; Is 29,13). 

 

95 Regras fundamentais, op. cit., p. 5-57, n. 28. 
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Talvez, a maior dificuldade do ser humano está em intelectualizar a sua fé, não dando espaço 

para que a graça possa agir no seu coração.  

Os santos foram muito sensíveis aos apelos de Deus e perceberam que a renovação da vida 

acontece todos os dias, através da oração e da meditação da Palavra. Santo Agostinho, depois de 

ter buscado tantas satisfações mundanas, descobriu que o que procurava não estava distante dele, 

mas no seu coração. Por isso diz: “Tarde Te amei, ó beleza tão grande, eu procurava fora, de 

mim, e Tu estavas dentro”. 

Portanto, esse momento de oração e de meditação deve ser ocupado simplesmente para ouvir o 

que Deus tem para nos falar. Devemos sentir a sua presença (Is 42,6; 43,1-2.5). Abraão ouviu a 

voz de Deus e por isso confiou na promessa de que teria uma nação tão grande quanto as areias 

da praia ou quanto as estrelas do céu. Moisés falou com Deus face a face, os profetas sentiram a 

presença de Deus e por isso não se calaram diante dos acontecimentos do seu tempo: “Ah, 

Senhor, eu não sei falar...” (Jr 1,6). 

No tempo de Jesus, uma grande multidão O acompanhava, e muitos milagres Ele realizou no 

meio deles, poucos foram, porém, os que receberam um chamado especial, uma missão 

específica. Dentre eles, encontramos Mateus, que estava na coletoria; André apresenta seu irmão 

Pedro a Cristo, que com um só olhar lhe incumbe da grande missão de ser fundamento da Igreja 

(Jo 1,35s); Natanael, debaixo da figueira (Jo 1,48): “Mestre, onde moras? Vinde e vede” (Jo 

1,38-39).  

Deus caminha sempre do nosso lado. Ele não perde nenhum dos nossos atos, está sempre 

disposto a nos cumular com muitos dons: “Ele me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20b). 

Diante desse imenso amor de Deus por nós, devemos ter a coragem de nos entregarmos 

totalmente nas mãos daquele que só quer o nosso bem. A exemplo de Jacó que lutou com Deus, 

e na luta foi profundamente ferido. A marca daquele encontro nunca mais se apagou. Naquela 

luta, Deus pedia para que ele O soltasse, mas ele replicou: “Enquanto Tu não me abençoares, eu 

não Te soltarei” (Gn 32,27). Que a nossa postura possa também ser como essa. Caminhemos 

firmes e perseverantes, aguardando as bênçãos do Senhor. 

Então procurarás o Senhor, teu Deus, e O encontrarás, contanto que O busques de todo o teu 

coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde, na 

tribulação, voltar-te-ás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz, porque o Senhor é um 

Deus misericordioso, e Ele não te quer abandonar nem te destruir, e não se esquecerá da 

aliança que jurou aos teus pais (Dt 4,29-31). 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Dt 32,33-43) – Eu sou Deus e não há outro. Ele fere, mas também cura. 

(Jo 15,1-11) – Eu sou a videira verdadeira. 

4. A invocação do nome de Jesus  

Se quereis caminhar a passos largos pela estrada da perfeição, segui continuamente a Jesus, 

Maria e José e procurai praticar as heróicas virtudes que eles praticaram 

maravilhosamente em todas as circunstâncias de tempo e lugar; proponde-vos, na fantasia, 

a servir com amor a essas três grandes pessoas em sua casa e em suas difíceis viagens96.  

 

96 Propósitos e aspirações, op. cit., n. 227. 
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O nome é considerado mais do que um rótulo convencional que distingue uma pessoa de outra. 

O nome tem uma misteriosa identidade com o seu portador; pode ser considerado um substituto 

da pessoa, agindo e recebendo em lugar dela. 

O nome não apenas distingue a pessoa, mas se pensa que indique algo do caráter da pessoa a 

quem pertence. 

O nome na Bíblia é uma declaração de poder que torna presente para quem é invocado. Conhecer 

o nome de Javé é experimentar a realidade que o nome significa, a realidade da confiança e a 

libertação asseguradas (Sl 9,16; Is 52,6). Conhecer o nome de Javé é aprender o que Ele é. 

Assim, era vital à missão de Moisés que ele fosse capaz de dizer aos israelitas o nome de Deus 

que o enviou (Ex 3,6.13-14). O nome é, portanto, para ser pronunciado respeitosamente; não 

deve ser profanado (Lv 24,11). 

O nome de Javé é também a sua reputação e a sua glória, seu reconhecimento pela humanidade. 

Onde seus feitos são recitados, seu nome é invocado, e Ele é reconhecido como aquilo que Ele é. 

No Novo Testamento, a obra de Jesus é tornar conhecido o nome do Pai (Jo 17,6.26), revelar seu 

verdadeiro caráter. Ele glorifica o nome do Pai para levar ao conhecimento de sua divindade (Jo 

12,28). Ele reza, para que o Pai conserve os discípulos em seu nome (Jo 17,11), para que Ele o 

preserve como sua propriedade. Ele age em nome do Pai (Jo 10,25), que aqui significa aquilo 

que Ele diz em outra parte, isto é, que Ele está no Pai, e o Pai está nele (Jo 14,10). 

A primeira petição do Pai-nosso é que o nome do Pai seja santificado, que sua divindade seja 

manifestada (Mt 6,9; Lc11,2). 

O poder sobrenatural do nome de Jesus 

A invocação do nome de Jesus dá poder aos discípulos de operarem milagres. Esse poder do 

nome é visto até quando aquele que o invoca, não é membro do grupo dos discípulos (Mc 9,38). 

O poder do nome de Jesus aparece mais altamente em sua qualidade de instrumento de salvação. 

As pessoas recebem o perdão dos pecados em seu nome (At 10,43; 1Jo 2,12), são purificadas e 

santificadas em seu nome (1Cor 6,11) e não há outro nome pelo qual a salvação pode ser 

alcançada (At 4,12). O nome aqui significa Jesus em seu caráter de Salvador, no qual Ele é 

aceito pela fé e invocado no rito do batismo. 

O nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é declarado na confissão cristológica (Fl 2,9-11 e 

Ef 1,21). 

Os cristãos são definidos como aqueles que invocam o nome de Jesus. Eles O invocam na 

confissão de sua fé e nas invocações rituais. 

Pelo batismo, Jesus aceita e reconhece o cristão como propriedade sua, e o cristão submete-se à 

incorporação na comunidade da qual Jesus é o chefe. Ungido no nome de Jesus, Ele socorre o 

enfermo e leva o perdão dos pecados (Jo 5,14). 

A proclamação do nome de Jesus 

A pregação do Evangelho é definida concisamente como a pregação do nome de Jesus (At 5,40; 

8,12; 9,15.28), posteriormente definida (At 9,20) como a proclamação de Jesus como o Filho de 

Deus. Pregar Jesus é declarar quem e o que Ele é, e isso é o conteúdo do evangelho, a Boa Nova, 

objeto de fé. 

Jesus pede a renúncia dos bens deste mundo por seu nome (Mt 19,29), e seus discípulos devem 

sofrer por seu nome (1Pd 4,14-16; At 5,42; 9,15; Jo 15,21). 

O nome de Jesus na vida da Igreja 
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A invocação do nome na prece ou na confissão não é algo casual. Proferir as palavras “Jesus é o 

Senhor” exige um impulso do Espírito (1Cor 12,3). O nome de Jesus é o poder no qual o 

apóstolo ordena (2Ts 3,6). 

As orações da Igreja e do cristão, individualmente, são proferidas no nome de Jesus (Jo 14,13; 

16,26); isso é também exemplo do poder sobrenatural do nome. A Igreja aproxima-se do Pai, 

invocando o nome de Jesus, que ela possui e com o qual se identifica, segura de ser ouvida. O 

cristão age no nome de Jesus e faz boas obras em seu nome (Mt 18,5; Cl 3,17). O nome de Jesus 

é o princípio da unidade da Igreja, pois Ele está presente onde dois ou três se reúnem em seu 

nome (Mt 18,20). 

5. Aos pés do Mestre 

Quando percebeis que alguém ofende a Deus, dirigi-vos ao próprio Deus, dizendo-lhe: 

Senhor, quanto eu Vos ofenderia, se Vós não me ajudásseis. Procurai compensar de alguma 

forma a ofensa feita à divindade, com humildade de coração e convidando todas as 

criaturas a louvarem o Criador, recitando, por exemplo, o Salmo 116: “Louvai o Senhor 

todas as gentes, louvai-o todos os povos97. 

Esta meditação tem a finalidade de ajudar o participante de retiro a ficar a sós com o Senhor, 

pois Ele deve ser acolhido como hóspede muito querido que vem visitar a nossa casa, o coração. 

Queremos fazer a experiência que Maria fez e Marta não, quando Jesus visitara a casa delas: 

“Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas; no entanto, uma só coisa 

é necessária; Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada” (Lc 10,41-42). Colocar-nos 

totalmente à escuta, sem nos preocuparmos com os afazeres: “O que importa não é o muito fazer, 

mas o saborear intensamente” – Santo Inácio de Loyola. Sabemos que tudo isso pode causar-nos 

um certo desconforto. A tentação é de sempre procurar a melhor resposta para os desafios e para 

os nossos inúmeros projetos; mas hoje queremos ficar atentos àquilo que o Senhor quer 

comunicar-nos.  

Cristo corrige Marta, não porque lhe faltava piedade, mas porque ela estava exagerando em ficar 

apenas preocupada em fazer pratos diferentes (projetos) para agradar o seu Senhor. Para Jesus, 

basta o essencial, a nossa disposição. O resto virá por acréscimo. O fracasso que muitas vezes 

experimentamos, não é porque tomamos sempre a atitude equivocada de Marta, de apenas querer 

fazer coisas para agradar a Deus e, no entanto, Ele não espera isso de nós? “Eu quero 

misericórdia e não sacrifício” (Mt 9,13; 12,7).  

Como palotinos, recebemos uma grande herança de espiritualidade de São Vicente Pallotti, que 

soube conciliar apostolado e vida de oração. Teve um trabalho incansável. Ele mesmo afirma, 

quero ser um trabalhador incansável para o Reino. Ele soube ser contemplativo na ação. O seu 

trabalho só obteve êxito, porque antes soube ouvir os apelos de Deus. A oração foi a razão do 

seu viver e do seu agir. Quem reza, torna-se sensível aos apelos de Deus e às necessidades dos 

irmãos. Caso contrário, projetamos nas pessoas apenas nossas frustrações e ideologias e não a 

vontade de Deus. Daí o cansaço, o desânimo, a perda do sentido das coisas.  

Qual será a maior carência de nosso povo, hoje? O que realmente eles esperam de nós? 

Eficiência? Creio que não, mas homens repletos de Deus. Pessoas com ouvidos aguçados para 

ouvirem. Deus tem a maior paciência do mundo para escutar as nossas lamúrias: “Eu vi o 

sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor e por isso desci para libertá-lo” (Ex 3,7-8).  

Pallotti sentiu-se tão atraído por Cristo, que quis deixar como regra fundamental da Sociedade a 

própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, Cristo é o nosso modelo a ser imitado. Se o 

 

97 Propósitos e aspirações, op. cit., n. 223. 
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nosso olhar está fixo em Cristo, certamente o amor ao próximo será consequência. Caso isto não 

seja levado a sério, seguramente seremos um empecilho para o Reino, e um desastre para a 

Sociedade. São Paulo também afirma: “Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Fl 1,21). 

Busquemos, então, a presença deste Deus, no silêncio do nosso coração, para que, a exemplo do 

nosso fundador, possamos encontrar motivação para o nosso apostolado e assim darmos 

respostas aos imensos desafios do quotidiano de nossa vida. Olhemos também para a Sagrada 

Escritura que mostra a experiência de nossos pais na fé, pois após ouvirem a vós de Deus, saíram 

entusiasmados para levarem a notícia ao povo (Abraão, Moisés, os Profetas e os disípulos de 

Jesus). 

TEXTOS BÍBLICOS 

Ex 3,7-9; Jo 16; Lc 7,31-32; Jt 8,25-26a.27); Mt 28,19-20; Dt 6,4-7; Mt 9,13;12,7; Is 6,1s; Esd 

9,7-12. 

6. Não vos chamo servos. 
Vós que dirigis as almas no caminho do Espírito, tende o cuidado de não vos deixar superar 

pelos outros e, por isso, procurai dirigi-las com grande perfeição; temei sempre que vos 

superem e, para que não fiqueis para trás, com santa simplicidade e profundíssima amizade 

fazei como que uma competição para ver quem consegue amar mais a Deus; animados de fé 

simplicíssima e viva, firme esperança, ardente caridade e verdadeira contrição, em vossos 

trabalhos procurai fazer o que fazem as almas dirigidas por vós, imaginando que, em 

brevíssimo tempo, elas já tenham chegado a uma altíssima perfeição98.  

O livro de Provérbios diz: “Quem ouve a palavra com atenção, encontra a felicidade; ditoso 

quem confia no Senhor (Pr 16,20). 

Certa vez, Jesus perguntou a seus discípulos sobre quem eles achavam que Ele era. Muitas foram 

as respostas dadas por eles. Apesar de O conhecerem, uns disseram que era João Batista, outros 

Elias, ou algum dos profetas. Jesus não ficou satisfeito com as respostas e perguntou: Para vocês, 

quem sou Eu? Pedro levantou-se no meio deles e disse: “Tu és o Filho do Deus vivo” (Mt 16,15-

16). 

Parece que não é fácil descobrir Jesus Cristo na vida, mesmo tendo certa convivência com ele. É 

preciso que Ele próprio se revele, para que, através da sua graça e dos sinais realizados, sintamos 

que ele realmente é o Filho de Deus, que veio até nós para nos salvar, para nos devolver a 

dignidade de filhos amados do Pai. 

Com o pecado de Adão, o ser humano distanciou-se daquele do qual somos imagem e 

semelhança. O pecado foi tão horrível que desfigurou o rosto humano, levou-o a viver de 

maneira degradante, não respeitando mais nem a Deus e muito menos o seu semelhante. O outro, 

em vez de ser considerado seu irmão, tornou-se adversário, objeto de manipulação. 

Somente com a encarnação do Verbo foi possível restaurar aquela imagem corrompida: “Ele é a 

imagem de Deus invisível” (Cl 1,15), é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a 

semelhança divina. Com a natureza humana nele assumida, não aniquilada, por isso mesmo 

também foi em nós elevada a uma dignidade sublime. Ele foi igual a nós em tudo: trabalhou com 

mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o 

coração humano, porém menos o pecado. 

 

98 Propósitos e aspirações, op. cit., n. 230. 
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Diante dessa realidade, São Paulo afirmou: o Filho de Deus “me amou e se entregou por mim” 

(Gl 2,20). Ele nos quis perto dele, pois Ele nos criou, não para vivermos isolados, mas unidos a 

ele. Ao revelar o seu plano salvífico, Deus chamou seus eleitos de “seu povo” (Ex 3,7-12). Além 

disso, selou com este povo uma aliança no Sinai (Lv 7,38). Esta índole comunitária, por obra de 

Jesus Cristo, é aperfeiçoada e consumada.  

O próprio Verbo Encarnado quis participar da comunidade humana. Esteve presente às bodas de 

Caná, entrou na casa de Zaqueu e assentou-se à mesa com publicanos e pecadores. Santificou as 

relações humanas, sobretudo as familiares, das quais derivam todas as relações sociais. 

Voluntariamente submeteu-se às leis de sua pátria. Quis levar a vida de operário própria de seu 

tempo e da sua região. Na sua pregação, claramente ordenou que os filhos de Deus se tratassem 

mutuamente como irmãos. Em sua oração sacerdotal, pediu que todos fossem “um”. Ele próprio, 

até à morte, ofereceu-se por todos como Redentor de todos: “Ninguém tem maior amor do que 

aquele que dá a sua vida por seus amigos” (Jo 15,3). 

Para que a paz e a comunhão com ele fosse restabelecida, Deus quis entrar na história humana de 

maneira definitiva, através do Filho, a fim de por ele livrar a humanidade do poder das trevas e 

nele reconciliar consigo o mundo.  

Cristo foi enviado ao mundo como mediador entre Deus e os seres humanos. Sendo Deus, nele 

habita corporalmente toda a plenitude da divindade (Cl 2,9). Segundo a natureza humana, o novo 

Adão, cheio de graça e de verdade (Jo 1,14), é feito chefe da nova humanidade. Com o fim de 

tornar os seres humanos participantes da natureza divina, o Filho de Deus fez-se verdadeiro 

homem. Ele que era rico, tornou-se pobre por nós, para que, por sua pobreza, nos 

enriquecêssemos. 

(2Cor 8,7-14) – “Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza”. 

7. O mistério da cruz 
Deus meu, Deus meu, Deus meu. A tua vontade seja minha vida; a vida de crucificação seja 

minha vida; a vida oculta seja minha vida; a vida de martírio seja a minha vida; a vida 

sofrida seja minha vida; a vida de perpétua e infinita crucifixão seja minha vida; a tua vida 

seja a minha vida”99. “Meu Deus, destruída seja a minha vida, e a tua vida seja minha 

vida100. 

O mistério da paixão e morte de Jesus na cruz é o ápice da história da salvação. Jesus ama a 

humanidade e entrega sua vida para que todos tenham a possibilidade da salvação, consumando 

sua missão salvífica na cruz. Esta se tornou fonte de vida, pois nela, Cristo ofereceu sua vida, 

para que todos tivessem vida. O mistério da cruz é fonte geradora de vida nova. 

Quanto mais a pessoa vive o compromisso de configurar-se com a vida de Jesus, mais cresce o 

desejo de fidelidade no seguimento dos seus passos, em todas as situações: seja na alegria, na 

tristeza, no sofrimento, na doença, nas limitações inerentes à vida. Esta é a maneira compassiva 

de a pessoa unir-se aos sentimentos de Jesus e aos sofrimentos dos crucificados deste mundo. A 

pessoa, que deseja mergulhar no mistério da paixão e morte de Jesus Cristo, precisa permitir que 

todas as dimensões da vida sejam perpassadas por este mistério. Então, todo o ser da pessoa 

torna-se participante da redenção. 

No mistério da paixão e morte de cruz, a divindade de Jesus oculta-se de tal modo que se torna 

incompreensível à mente humana. Neste sentido, São Paulo fala da cruz como um “escândalo” 

para os judeus e uma “loucura” para os pagãos. Para Deus, porém, a cruz é “poder e sabedoria” 

 

99 OOCC X, 159. 
100 Ibidem, p. 166. 
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(1Cor 1,23-24). Este sentido da cruz desconcerta a razão humana e, a partir do mistério da cruz, 

nasce uma nova compreensão da vida. São Paulo amplia esta maneira de compreender a cruz: 

Jesus Cristo crucificado é “poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia 

do que os seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os eles” (1Cor 1,24-25). 

Jesus, no alto da cruz, pela sua entrega total, amorosa e livre, testemunha o amor do Pai pela 

humanidade. A “linguagem da cruz” (1Cor 1,18) dá novo significado ao seguimento de Jesus 

Cristo, porque na fraqueza, na dor e no abandono do mundo, o cristão é desafiado a encontrar, 

viver e testemunhar o amor de Deus. 

A cruz é o lugar da Boa Nova, onde o amor e o perdão são mais fortes do que a maldade 

humana. Na cruz, Jesus vence todo o mal. Neste sentido, a cruz é a máxima expressão do amor 

de Jesus. É o trono da consumação e da glorificação. E a plenitude de sua missão. Jesus é o 

Deus-conosco que sofre com quem sofre e coloca-se a favor da vida. Deus Pai cria o ser humano 

no e para o amor e não é correspondido; cria-o com o dom da liberdade, e ele se escraviza. Deus, 

porém, sustenta sua aliança de amor, redimindo-o pelo sangue derramado do Filho, Jesus Cristo. 

Na paixão de Jesus, o silêncio de Deus Pai não é sinônimo de ausência, fuga ou impotência. O 

silêncio de Deus Pai significa que Ele está intimamente ligado ao sofrimento do Filho. Sofre 

junto com o Filho amado101. A morte de cruz é a obediência radical implantada por Jesus.  

TEXTOS BÍBLICOS 

(Rm 5,20) – Onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. 

(Mc 8,29-35) – Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os 

dos homens. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 

8. Viver sem sacrifícios.  
Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua agonia, quis sofrer também a pena máxima do abandono 

do Pai, para que o pecador, que pelo pecado mereceria ser abandonado pela graça, se 

converta e viva. Assim, por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar dispostos e 

satisfeitos por sofrer qualquer pena, para alcançar a conversão dos pobres pecadores102. 

A nossa sociedade é profundamente marcada pelo prazer imediato. Por isso, o consumismo 

grassa em todas as classes sociais. Segundo a mentalidade do tempo presente, quanto mais a 

pessoa possui bens de consumo, mais ela é feliz. Na verdade, o consumista é uma pessoa 

insatisfeita. Ele nem sempre percebe que, quando adquire um objeto, nada muda em sua vida. 

Pode ser que, por algum tempo, sinta algum tipo de satisfação, mas o seu interior pede algo mais, 

pede aquilo que possa encher a vida de pleno significado, mas as coisas temporais não podem 

dar o que realmente o ser humano precisa para viver em plenitude.  

As coisas ajudam a pessoa a ter mais conforto, mas não preenche o seu vazio existencial e seu 

desejo de significado. A figura bíblica de Jó mostra claramente que, apesar de ele ter tido muitos 

bens materiais, a sua vida só encontrou sentido em Deus, a quem conheceu pessoalmente e por 

cujo amor se deixou seduzir. Jó humilha-se por haver ousado pedir contas a Deus pelo seu modo 

de agir (Jó 38,2; 40,4s). Compreendeu que Deus transcende infinitamente o ser humano, e seus 

desígnios são por demais ocultos, para que a mente humana possa penetrá-los. As interrogações 

sobre o modo como Deus administra a justiça aos bons e aos maus ficam sem outra resposta, 

senão aquela de um absoluto abandono à vontade do Eterno.  

 

101 Vida edificada em Cristo. Nova Prova Editora, p. 127-128. 
102 Regras fundamentais, op. cit., p. 57, n.30. 
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Só o progresso da revelação fará compreender que as esperanças dos justos oprimidos e aflitos 

são “plenas de imortalidade” (Sb 3,4) e “os sofrimentos do tempo presente não têm proporção 

com a glória futura” (Rm 8,18). O cristão aceita pela fé o mistério do Cristo crucificado. Sabe 

que Deus não explica o mal, como a Jó não o explicou, mas sabe que Ele vem compartilhar seu 

mal, para libertá-lo de todas as prisões interiores e exteriores, e revelar-lhe um sentido das coisas 

cujo segredo só reside no louco amor de Deus aos seres humanos. Então, o cristão procura a mais 

profunda comunhão com Cristo ressuscitado. 

Diante dessa incessante busca humana de vida e de dignidade, o salmista encontrou a resposta:  

Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha 

salvação; minha fortaleza: jamais vacilarei. Só em Deus repousa a minha alma, é dele que 

me vem o que eu espero. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo 

protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas; expandi, em sua 

presença, os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Numa só palavra de Deus 

compreendi duas coisas: a Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade. Pois vós 

dais a cada um segundo suas obras (Sl 61,2-3.6.8-9.12-13). 

Atitudes de Pallotti: 

a. Antes de ir à mesa, costumava fazer um breve exame de consciência para 

reconhecer suas culpas e excitar-se à dor e ao arrependimento, para conhecer 

como estava seu espírito de fervor, sua paz interior, o conhecimento de si 

mesmo e o exercício das outras virtudes. 

b. Muitas vezes comia menos, para poder dar algo aos pobres. 

c. Quando o tempo permitia, procurava também limpar a mesa e lavar a louça. 

d. Procurava servir-se de roupas velhas e nada jogava fora, inclusive tiras de 

papel103. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Hb 12,2-15) – Ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus.  Não vos deixeis 

abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue, na luta contra o pecado. Filho 

meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes, quando repreendido por ele; pois o 

Senhor corrige a quem ama e castiga a quem reconhece por seu filho (Pr 3,11s). Estais sendo 

provados para a vossa correção: é Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu 

pai não corrige? Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos 

com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual 

nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria 

conveniência, ao passo que Deus o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. 

Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos (Is 35,3). Dirigi os vossos passos 

pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz 

com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alertas 

para que ninguém deixe passar a graça de Deus, e não desponte nenhuma planta amarga, capaz 

de estragar e contaminar a massa inteira. 

9. Desejo de ser o maior.  
Seja destruída em mim e em todos a nossa vida, e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo seja a 

nossa vida104. Senhor Jesus, expulsa-me de mim e coloca-te Tu em mim; seja destruída a 

 

103 Cf. DE GESLIN, Paul. Compagnon de Saint Vincent Pallotti. Écrits et lettres. Paris: Éditions du Dialogue, 1972, p. 71s. 
104 OOCC X, 730; cf. 439. 
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minha vida, e a tua vida seja a minha vida, e a vida da Beatíssima Trindade seja a minha 

vida105. 

A partir do momento em que o pecado entrou no coração do ser humano, a divisão passou a 

tomar parte do relacionamento entre as pessoas. Assim que Deus se dirigiu a Adão e Eva, após 

terem tocado na árvore da vida, eles, pela primeira vez, tiveram medo de Deus. Temeram pela 

punição e perceberam a sua nudez diante do Criador. Interpelados por Deus a respeito do seu 

medo, eles revelaram a sua angústia e o seu distanciamento do amor de Deus, porque feriram a 

amizade por causa da desobediência.  

Deus pergunta porque comeram do fruto proibido e, a partir daí, Deus percebeu que a harmonia 

da criação havia sido quebrada, porque o amor já não mais existia naquele casal, mas sim a 

acusação mútua. Adão acusa a mulher porque foi ela quem deu o fruto da árvore. A mulher acusa 

a serpente, porque a enganou. E essa marca foi tão forte que ainda permanece dentro da natureza 

humana. Somente Jesus pode apagar essa mancha, com seu sangue derramado na cruz. 

Mesmo aqueles que caminharam com Jesus, estavam marcados por essa deficiência. Diante do 

Salvador, estavam mais preocupados em ter maior visibilidade na sociedade do que ser um 

verdadeiro discípulo. Eles não tinham percebido ainda que a vida de Jesus foi um contínuo 

serviço, e quem O segue deve ser continuador de sua obra.  

Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior 

no Reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em 

verdade vos declaro: se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não 

entrareis no Reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no 

Reino dos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido (Mt 18,1-4.11). 

Segundo a afirmação de Jesus, o ser humano tem jeito, apesar do seu pecado, é preciso, porém 

que ele se deixe tocar pela graça de Deus. 

(Jó 42,2-6) – Conhecia-te só de ouvir falar, mas agora Te viram meus olhos. 

10. Fazer a vontade de Deus.  
Ah, meu Deus, quantas pobres camponesas e pobres camponeses, quantas santas virgens 

nos claustros, quantos artistas e pessoas mais abjetas do povo vos amam, e vos amam de 

verdade, e eu não vos tenho amado! Quantos grandes pecadores públicos se converterão e 

serão grandes santos e grandes penitentes, e eu nunca me converti. Ah, seja destruída toda a 

minha vida, e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida da beatíssima Trindade, da 

Santíssima Virgem Maria e de todos os anjos e santos sejam a minha vida pelos 

merecimentos infinitos do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo106.  

A todos aqueles tentados de quererem distinguir-se aos olhos dos seus semelhantes, Jesus ensina 

abertamente que, apesar dos talentos, das vantagens e das lisonjeiras possibilidades de se saírem 

bem, devem reprimir corajosamente os movimentos do amor próprio, preferindo uma vida 

retirada e na obscuridade, até que um chamado mais claro de Deus os convide a sair107. 

A vontade de Deus é que todos se salvem e tenham a vida. E São João, na sua carta, diz que 

Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem possui o Filho, possui a vida 

(1Jo 5,7-16). 

 

105 OOCC X, 157-158. 
106 Ibidem, 267 e 646. 
107 OCL II, 102-103. Orações palotinas, op. cit., p. 39. 
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“Disse-lhes Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que Me enviou e cumprir a sua obra” 

(Jo 4,34). 

Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; tanto entrará como sairá e encontrará 

pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas 

tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida 

pelas suas ovelhas (Jo 10,9-11). 

João fala também da videira que deve produzir abundantes frutos: 

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, 

Ele o cortará; e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Permanecei em 

mim, e Eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não 

permanecer na videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar fruto, se não 

permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim, e Eu 

nele, esse dá muito fruto; porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em 

mim será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e 

queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, 

pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito (Jo 15,1-2.4-7). 

Em 1816, Pallotti fez o seguinte propósito:  

a. Quero que cada momento do tempo passado, presente e futuro seja empregado por mim e 

por todas as criaturas de um modo perfeitíssimo108.   

b. E fazia também o propósito de não perder tempo nas sacristias e de estar sempre unido a 

Deus109. 

c. Propunha-se também levar sempre consigo um livrinho espiritual, para aproveitar bem o 

tempo, quando tivesse que esperar em algum lugar110. 

d. O tempo é precioso, breve e irreparável111.  

e. O ócio do eclesiástico é o mais pernicioso ao próprio eclesiástico, ao próximo, à honra de 

Deus e é também o mais vituperável112. 

f. Em 1817, no retiro em preparação para receber a ordem do diaconato, escrevia: O tempo 

é precioso, breve, e o passado não volta mais113.  

g. Tinha o tempo em sumo apreço, porque, segundo São Jerônimo, ele é o preço da 

eternidade114.  

A luz de Deus é sempre revelada de maneira suficiente e abundante, necessita, porém, de 

ouvidos e de corações atentos. Jesus recomenda a disponibilidade ao mistério e a docilidade para 

Deus, que se revela ao ser humano. A revelação exige abertura de espírito e de coração, em 

medida generosa. Quanto mais o ser humano se dá a Deus sem cálculo, tanto mais Deus se revela 

a ele sem medida, pois a Palavra de Jesus é uma luz acesa para toda a casa. Sua doutrina tem 

cunho universal, não é algo para iniciados; é transmitida a todos.  

 

108 OOCC X, 75. 
109 Cf. Ibidem, 536. 
110 Cf. Ibidem, 541. 
111 Ibidem, 553. 
112 Ibidem, 567. 
113 Ibidem, 594 
114 Ibidem, 594. 



60 

 

O discípulo de Cristo deve prestar atenção ao modo como ouve. Ele deve primeiro aceitar o 

ensinamento de Jesus para si, para depois transmitir aos outros; deve refletir sobre ele e assimilá-

lo, pois quem não reflete, perde tudo.  

Acolher a palavra é fazê-la frutificar como semente. Se a pessoa se fecha, Deus se retira e deixa 

de falar. E nada que esteja escondido para Deus, que não venha a ser revelado. Portanto, a 

pregação de Cristo não pode permanecer escondida: deve ser como luz que se difunde e ilumina. 

O mistério de Cristo tornar-se-á manifesto mediante a pregação dos discípulos. O anúncio deve, 

porém, corresponder a uma escuta concreta, de boa vontade, que coloque em prática a palavra 

ouvida.  

A luz é graça, quando penetra no íntimo, torna-se transparente em relação aos outros e abre-se 

para o mistério de Cristo e se mostra como amor para os outros. Mas essa luz serve de 

condenação, quando torna evidente a contradição do ser humano que, devendo abrir-se à graça, 

se fecha em si mesmo. Viver para si é viver para a terra e não para as coisas do alto. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Sl 29/30) – Ação de graças pela libertação. Corações retos, cantai ao Senhor.  

(Sl 31/32) – Feliz o ser humano que foi perdoado. Meu Deus, porque me abandonastes? 

(1Pd 1,6-9) – Ficarei aflito por causa das provações. 

(Lm 3,1-33) – Lembra-te das minhas misérias – L. Horas IV, p. 209. 

(Jr 20,7) - Seduzistes-me, Senhor; e eu me deixei seduzir! Dominastes-me e obtivestes o triunfo. 

Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. 

(Lc 8,6-18) – Escolha dos doze. 
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IV – QUARTA SEMANA 
 

A GLÓRIA DE DEUS 

Ó beatíssima Trindade sacrossanta, eu ofereço a vossa própria vida eterna e a vida de Maria 

santíssima e de todos os anjos e santos e, para suprir o meu defeito, por amor de Jesus, de 

Maria santíssima, dos anjos e de todos os santos, glorificai-Vos infinitamente por Vós 

mesmos, louvai-Vos a Vós mesmos, bendizei-Vos Vós mesmo e agradecei-Vos Vós mesmos 

(...). Vinde, anjos, santos e todas as criaturas do universo, vinde adorar o amor infinito, o 

enlouquecido de amor! Vinde, adorai, bendizei, admirai, louvai, agradecei e superexaltai-o 

para sempre. Pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua infinita 

misericórdia, cantarei para sempre as misericórdias do Senhor115. 

1. A oração como encontro 
Nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar e, para a glória do Pai celeste e 

para a salvação eterna de todas as almas, percorria todas as cidades e povoações da 

Palestina, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo debilitado e enfermo, 

restituindo a luz aos cegos (...), de forma que fez sempre o bem a todos; sempre se retirava à 

solidão para rezar por nós ao seu Pai. Por isso, por amor de Nosso senhor Jesus Cristo, 

devemos viver sempre ocupados numa vida de oração, de retiro, e de obras do sagrado 

ministério evangélico, para a maior glória de Deus e para a maior santificação nossa e do 

próximo116. 

A oração é o modo pelo qual o ser humano dialoga com Deus e rende glória ao seu nome. 

Mesmo sendo algo comum, porém, e frequente na vida cristã, a maioria das pessoas sente 

dificuldade para manter esse estreito contato com o Criador. 

Pela oração, o ser humano procura tornar-se segundo a imagem e o projeto que Deus tem para 

cada um, em sua individualidade. Na oração, o encontro se dá diante de um Tu completamente 

distinto de nós. Visto deste modo, a oração torna-se possibilidade de um autoconhecimento, de 

maneira nova, verdadeira e sempre mais original de ser. 

A oração faz com que a pessoa mergulhe no mais profundo de seu ser e, desta forma, possa 

entrar em contato com os sentimentos, pensamentos, angústias e paixões; ou seja, pode 

aproximar-se dos lados sombrios e obscuros da alma, ao lado dos projetos, dores e 

ressentimentos, pulsões e toda espécie de agitações internas das quais normalmente não se tem 

plena consciência. 

Na medida em que a pessoa medita e se interioriza, tem a possibilidade de se autoconhecer. E o 

autoconhecimento é a condição de conhecer também a Deus. Evágrio Pôntico diz: “se queres 

conhecer a Deus, aprenda a conhecer-te a ti mesmo”. 

Segundo Santa Teresa D’Ávila, não chegaremos ao conhecimento total de nós mesmos, se não 

nos aplicamos em conhecer Deus. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus caracterizam 

o cume da experiência mística. Efetivamente, na última morada, a alma está em Deus, e Deus 

está dentro da alma. Mas essa comunicação só é possível, graças ao claro conhecimento de quem 

é Deus e quem é a alma”117. 

 

115 OOCC X, 235-237. 
116 Regras fundamentais, op. cit., p. 55, n. 24.  
117 AUCLAIR, Marcelle. La vie de sainte Thérèse d’Avila. Seuil, 1960, p. 347-350. Cooperação paixão de uma 

vida, op. cit., p. 174, nota n. 143. 
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Na oração, dá-se o encontro entre Deus e o ser humano. Ao encontrar-se com Deus na oração, o 

ser humano se vê diante de uma realidade inacessível, o totalmente Outro dele mesmo. 

No exercício da oração como encontro, tudo o que emerge na pessoa, e ao ser apresentado a 

Deus, tem a chance de ser acolhido por ela mesma e, assim, também ser amada e transformada 

por ele. Para tanto, é necessário que haja uma certa disposição interior em assumir as próprias 

limitações, para poder colocar-se na presença de Deus, sem máscaras. 

De Deus nada pode ser escondido, por isso rezar, como um encontro, permite que a pessoa se 

torne autêntica consigo mesma, com Deus e com o próximo. O contato com as realidades 

interiores e exteriores que compõem o ser humano, ao serem apresentadas a Deus e, ao mesmo 

tempo em que são assumidas pela pessoa, abrem um espaço para a ação de Deus em sua vida. 

A oração, feita como um encontro, torna-se uma forma de libertação e de restituição do modelo 

do ser humano desejado por Deus para cada pessoa. A grande alienação do ser humano é o 

esquecimento de sua realidade interior. O que permanece alienado não pode ser transformado, 

nem iluminado, nem acolhido e amado por Deus. A libertação e a cura do mundo interior são, ao 

mesmo tempo, restituição do verdadeiro ser da criatura diante de Deus. 

Encontrar-se com Deus não significa ter apenas algumas informações sobre ele. Na oração como 

um encontro, Deus não aparece como informação e, sim, como Aquele que sempre nos ama e 

cuida misericordiosamente de nós: “Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos 

te viram e vejo-te como és” (Jó 42,5). 

A oração é um diálogo da pessoa com Deus. Esse diálogo, porém, não é igual àquele que 

acontece com um amigo, porque ele não oferece respostas assim tão claras como as de um 

amigo. 

No encontro, o Deus distante aproxima-se de mim. Ele permanece o Outro em relação a mim; 

Ele permanece Deus, e eu permaneço ser humano. O encontro não é produto do meu esforço 

pessoal, mas um dom da graça de Deus. Ele é o primeiro que toma iniciativa para vir ao meu 

encontro. Só foi possível o ser humano encontrar Deus, porque assim Ele o quis: “Eu vi o 

sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor e por isso desci” (Ex 3,7-8; Lc 10,1-9). 

Cipriano de Cartago escreve: “Como podes pretender que Deus te escute, se tu não escutas a ti 

mesmo? Tu queres que Deus pense em ti, quando tu mesmo não pensas em ti?”.  Escutar a si 

mesmo significa escutar o seu verdadeiro ser, ouvir os seus sentimentos e necessidades, as 

agitações interiores. Devo escutar minha interioridade com toda honestidade. 

Devo dizer-lhe tudo aquilo que aflora dentro de mim. Posso relatar a Deus os meus problemas, 

as minhas desilusões, as alegrias, as angústias e as preocupações. Não devo andar à procura dos 

meus erros e meus pecados. Ao olhar para Deus, eu me descubro aquilo que não ia bem. A 

oração é, pois, o lugar onde me encontro desprotegido diante de Deus, onde não existem 

obstáculos entre mim e ele, onde não existem palavras ou orações pré-formuladas. 

Na oração, estou livre para exprimir o meu medo e o meu desespero, para mostrar todos os 

estados de alma e as sensações que eu mesmo não consigo explicar. É-me concedido desnudar 

aquilo que procurei reprimir, que eu mesmo não queria aceitar, porque atacava a minha honra e 

destruía a imagem idealizada que eu inconscientemente possuo de mim mesmo. 

Diante de Deus, devo agir de modo que tudo se revele, sem justificativas ou desculpas, sem nem 

mesmo exprimir um juízo a este respeito. Devo abrir os meus abismos, a fim de que a luz de 

Deus possa iluminá-los. Somente se entrego tudo a Deus, a oração me libertará. 

Na oração, devo abrir a Deus todos os ângulos obscuros e todas as instâncias fechadas da minha 

morada, para que a sua luz e o seu amor possam iluminar e transformar cada coisa. Rezar, 

significa abrir todas as instâncias do meu corpo e da minha alma, da minha consciência e do meu 
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inconsciente, para que Deus possa entrar e toda a morada da minha vida possa vir a ser habitada 

por ele. 

A oração quer dar-me a coragem de exprimir realmente tudo e nada esconder; os meus desejos 

mais profundos e todos os defeitos da minha vida, o meu amor e as emoções do meu coração, 

porque Deus se dirige a nós através do nosso sentimento interior e não através de argumentos 

convincentes. 

Para poder rezar verdadeiramente, o ser humano deve abandonar todas as distrações e voltar toda 

sua atenção para a presença de Deus. Para Evágrio Pôntico, a finalidade da oração consiste na 

contemplação, no tornar-se uno com Deus no mais profundo da alma. A oração é o caminho que 

conduz à morada do tesouro interior, ao espaço nosso em que Deus mesmo habita. 

A oração traz um movimento para a relação e estimula a fantasia a um encontro mais intenso e 

renovado. Quanto mais me abro a Deus, tanto mais Ele me abrirá em relação às outras pessoas. 

No fundo do meu coração, encontro o coração dos irmãos. A oração derruba os muros entre as 

pessoas, abre as portas fechadas e nos liberta das correntes que nos impedem de encontrar o 

outro. Exemplo disso: Paulo e Silas na prisão118. 

(Sl 46/47) – “Povos do universo, batei palmas”.  

(Jt 16,1-2.13-15) – “Cantai ao Senhor com pandeiros”. 

2. O encontro que restaura.  
Meu Deus, sou indigno de conservar em mim o espírito só de vossa glória, pois o meu amor 

próprio sempre busca sempre a minha glória. Se em mim encontrar-se o espírito de vossa 

glória, não sou eu e sim Vós quem, por especial condescendência, agiu em mim 

indigníssimo. Confesso agora e sempre diante de todas as criaturas que, no meu amor 

próprio, eu busco somente a minha glória, mas pretendo renunciar a ela para sempre, com 

vontade decidida, e tenho certeza de que Vós, em vossa inefável misericórdia, destruireis 

para sempre em mim todos os sentimentos do meu amor próprio119.  

Dilatai, Senhor, a cada momento infinitésimo, o meu desejo por vós e por aquilo que Vos 

agrada120.  

Pallotti deixou sempre claro, em seus escritos, que tinha um grande desejo de contemplar o 

infinito amor de Deus. Esse seu desejo era tão ardente que chegou a chamar Deus de o 

enlouquecido de amor121. 

Ele se vê no centro da atenção amorosa de Deus, que parece não fazer outra coisa que pensar 

nele e prover continuamente as suas necessidades com uma infinidade de graças, dando-lhe 

todos os seus atributos divinos e, como se não bastasse, a sua própria pessoa, Uno e Trino. 

Oferece-se a Vicente como alimento, porque, doando-se quer tornar-lo mais semelhante a si 

mesmo. Deus o ama, porque a sua natureza divina é amor, e quer derramar sobre sua maldade 

para transformá-lo em seu amor. Tal processo nunca para, seja de dia ou de noite, quer esteja 

dormindo ou acordado, comendo, bebendo ou andando, estando ou não pensando nele. Vicente 

Pallotti sente-se totalmente envolto pela graça de Deus; não tem como fugir da sua presença 

amorosa122. 

Meu Deus, amor infinito, misericórdia infinita, perdoai-me, se ouso chamar-Vos de 

enlouquecido de amor e de misericórdia para comigo, pois, a cada instante, desde toda a 

 

118 GRUN, Anselm. A oração como encontro. Petrópolis: Vozes, 2001. 
119 Propósitos e aspirações, op. cit., n. 319. 
120 OOCC X, 103. 
121 OOCC X, 235-236. 
122 OOCC X, 277-278. 
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eternidade, pensais em mim e derramais sobre mim dilúvios de graças (Rm 5,5), de favores, 

de dons e de misericórdias, a partir de todos os vossos infinitos atributos, todos infinitamente 

misericordiosos, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo123. 

Como Teresa D’Ávila e João da Cruz, Deus representa-se como o fundamento original que não é 

só totalmente comunicativo, mas infinitamente difusivo, pois, difundir, significa derramar, 

verter, expandir, distribuir prodigamente. Com essa palavra, Pallotti afirma que Deus se dá 

totalmente e que a iniciativa de se comunicar é tão divina quanto infinita. 

Este amor infinito é, para Pallotti, causa e também finalidade primeira do seu empenho ascético: 

“Devo esforçar-me por imitar a Deus que, em sua bondade infinita, é difusivo em si mesmo”. 

Tanto que o santo caracteriza o processo de divinização com a expressão: ser transformado em 

Deus124. 

Deus revela-se ao ser humano e provoca nele profundas mudanças.  

TEXTOS BÍBLICOS 

(Gn 28,12-16) – Estou contigo, para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta 

terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, 

exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia!  

(Gn 32,27) – Larga-me. Não te largarei, enquanto não me abençoares. 

(Os 12,4) – Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão e, quando se tornou adulto, lutou com 

Deus. Lutou com o anjo e o venceu, chorou e lhe pediu graça. 

(Mc 9,1-11) – Transfiguração. 

(Rm 5,5; 7,7-8,39) – O pecado seduziu-me e matou-me (v. 11). 

3. O encontro com o ressuscitado 
Ao ver ou ao pensar nos pobres, procurarei socorrê-los, como me for possível e como exige 

a glória de Deus. Procurarei conceber uma elevada compaixão do seu estado miserável e, 

por isso, quisera que todas as partes do meu corpo e a minha própria alma exalassem 

compaixão e misericórdia. Quisera tornar-me alimento, bebida, licor, vestuário e bens, etc., 

para socorrer sempre as suas misérias. Quisera ser transformado em luz para os cegos, em 

voz para os mudos, em ouvido para os surdos, em saúde para os enfermos125. 

A pessoa que deseja construir algo consistente e duradouro, precisa cimentar sua vida no modo 

de vida de Jesus Cristo, assumir o tipo de vinculação que Ele vivia na sua relação filial e íntima 

com o Pai. A pessoa que não pratica a Palavra, que não vive o que reza, está fadada a sucumbir-

se diante dos desafios e exigências da vida, da vocação e da missão. 

Uma vida que quer ser compromisso com os demais, necessita do sustento espiritual. Para o 

cristão, este alimento espiritual é oferecido de modo privilegiado pela pessoa de Jesus Cristo, o 

verdadeiro fundamento. Ele próprio se dá em comida e bebida, construindo-se rocha segura no 

exercício da missão. 

A pessoa que cultiva uma relação de confiança em Deus, encontra segurança na construção da 

própria vida e história. 

 

123 Deus, o amor infinito, op. cit., p. 57. 
124Ibidem, p. 58. 
125 OOCC X, 15-16. 
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O vazio existencial, experimentado por muitos cristãos, é indicativo de que ainda não 

encontraram o sentido da sua existência em Jesus Cristo. O consumismo, por sua vez, aponta 

para a falta de direção na vida. A pessoa consumista revela desorientação e corre o risco de ter 

desgastada sua vida pelos valores transitórios. Num mundo repleto de opções e possibilidades, é 

fundamental um referencial seguro, um eixo firme que aponte para uma direção e fim último que 

sustentem a prática da vida. A ausência de rumos e de referenciais na pessoa, pode gerar 

depressão, narcisismo, medo e insegurança. Na dimensão comunitária, familiar e eclesial, as 

interações podem gerar a luta de poder e status. O descompromisso, a indiferença perante a dor 

do irmão, a atitude de superioridade e de autossuficiência ferem o projeto de Jesus126. 

Somente quem vive um profundo contato com Cristo é capaz de reconhecê-Lo nos 

acontecimentos da vida, por exemplo: Madalena O reconhece pela voz. Pedro e João correm para 

verificar o túmulo vazio; os discípulos de Emaús descobrem a força da Palavra anunciada pelo 

ressuscitado; Tomé toca o ressuscitado e por isso crê; a pesca milagrosa: Cristo é reconhecido 

pelos seus gestos.  

TEXTOS BÍBLICOS 

(1Cor 15,35-37.42-49) – A ressurreição do corpo. (Missal cotidiano, p. 1084). 

(Dt 32,1-4.11-14) – Javé, rocha que sustenta o povo. 

(Rm 8,28-39) – Projeto de Deus. 

(Mt 7,21-27) – Vida edificada sobre a rocha, Cristo. 

(Is 43,1-7) – Deus protetor do seu povo.  

(Sl 100,1-5) – Ação de graças. 

4. Para mim, o viver é Cristo. 
Para imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, havemos de ter seu espírito, ou seja, 

todas as ações internas de nossa alma sejam semelhantes às do mesmo Nosso Senhor Jesus 

Cristo, para que O imitemos sinceramente também nas ações externas, expressões 

verdadeiras das internas127. 

São Paulo fez uma experiência profunda de fé, em Cristo, que já não se importava mais em estar 

vivo ou morto: “Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas 

que, hoje como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo (tenho toda a certeza disto), quer 

pela minha vida quer pela minha morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro” 

(Fl 1, 20-21). 

São Paulo sentiu-se profundamente amado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser seu 

apóstolo entre as nações, mesmo quando ainda era perseguidor de Cristo (At 9,1-6). Essa 

realidade atinge todos os cristãos, pois, quando ele se sente amado por Deus, muitas de suas 

dificuldades deixam de existir, porque Deus as supre. Mas, para que isso aconteça, é preciso ter 

fé.  

A fé leva a pessoa a superar os obstáculos da vida. Para que esta fé seja vibrante, a pessoa deve 

ter sempre diante de si, a figura do Cristo sofredor. Porque, olhando para os seus sofrimentos, 

pode sentir o consolo na dor. Deus, na sua infinita bondade, não abandonou seu Filho na solidão 

da morte: “Não Te deixarei nem desampararei (Dt 31,6). Por isso, podemos dizer com confiança: 

“O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer” (Hb 13,6).  

 

126 Vida edificada em Cristo. Nova Prova Editora, p. 24.33-34. 
127 Regras fundamentais, op. cit., p. 64.  
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A presença de Cristo, na vida de São Paulo, fez com que ele abandonasse tudo: “Quanto à Lei 

judaica, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça alcançada pela 

observância da Lei, sem reprovação. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei 

perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem 

supremo: o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e considero como 

lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com ele” (Fl 3,5-9). 

O Papa Bento XVI, no seu novo livro: “Jesus de Nazaré”, diz: “O ser humano só se entende a 

partir de Deus, só quando vive na relação com Deus, a sua vida é correta”. Mas Deus não é um 

distante desconhecido. Em Jesus, Ele nos mostra o seu rosto; no seu agir e na sua vontade, 

conhecemos os pensamentos e a vontade de Deus. Se ser humano significa essencialmente esta 

relação com Deus, então se torna claro que isso engloba falar com Deus e escutá-Lo128. 

A nossa oração será cada dia melhor, quanto mais a orientação para Deus estiver no mais íntimo 

da nossa alma. Quanto mais ela for a razão que leva em si toda a nossa existência, tanto mais 

havemos de ser pessoas da paz. Quanto mais poderemos suportar a dor, tanto mais poderemos 

compreender os outros e estar aberto para eles. 

Esta orientação que impregna toda a nossa consciência, a presença silenciosa de Deus em nosso 

pensamento, em nossa reflexão e em nosso ser, chamamos de “oração permanente”129. 

Quanto mais Deus estiver em nós, tanto mais nós poderemos estar realmente com ele nas várias 

formas de oração. O nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. De fato, a partir de 

nós mesmos, não sabemos como devemos rezar de um modo correto (Rm 8,26). Ele mesmo nos 

dá as palavras da oração e nos ensina a rezar, oferece-nos, nas palavras da oração que vêm dele, 

a possibilidade de estarmos perto dele, de nos colocarmos em sua direção e, por meio da oração 

com os irmãos, que Ele nos ofereceu, progressivamente O conhecermos130. 

A oração não consiste, em primeiro lugar, num mergulhar em si mesmo, mas no encontro com o 

Espírito Santo, e assim o orante se torna um só com o Deus vivo, sempre presente tanto em nós 

como acima de nós131.  

(Lc 11,1) – Senhor, ensina-nos a rezar. 

5. Mandamentos da oração 
Por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos esforçar-nos por crescer, cada dia mais, 

na santidade e na perfeição, numa dinâmica permanente de todas as virtudes cristãs (...). 

Por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos esforçar-nos por imitá-Lo na vida de 

oração, no cumprimento, com grande perfeição e fervor, de todos os exercícios de piedade 

praticados nos sagrados retiros da congregação132. 

Pedir com fé: “Peça e receberá” (Mt 7,7-8). Em Nazaré, não aconteceram milagres por falta de 

fé. A fé faz com que tiremos os obstáculos de nossa vida. Por meio da oração, conseguiremos 

tirar as amarras que nos impedem de estar com Cristo.  

A figueira sem frutos foi castigada por não dar fruto (Mt 21,18-22). São Tiago diz: “Se alguém 

necessitar de sabedoria, peça a Deus com fé, sem hesitação” (Tg 1,5-8). Para que a nossa oração, 

porém, seja ouvida, precisamos perdoar: “Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do 

 

128 RATZINGER, Joseph. Jesus de Nazaré. São Paulo: Editora Planeta, 2007, p. 121. 
129Ibidem, p. 122. 
130 Ibidem, p. 123. 
131 Ibidem, p. 124. 
132 Regras fundamentais, op. cit., p. 51, n. 16 e 17. 
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altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do 

altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; só então vem fazer a tua oferta” (Mt 5,23-24). 

“Não vos inquieteis com nada! Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas 

preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede 

toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos, em Cristo Jesus (Fl 

3,6-7). 

O modo de Jesus rezar despertou em seus discípulos o desejo de aprenderem com ele a rezar. A 

confissão de Pedro a respeito de Jesus como Santo de Deus, relaciona-se ao encontro com o 

Jesus orante (Lc 9,19s); a transfiguração de Jesus é um acontecimento que surge da oração (Lc 9, 

28s). Jesus, ao ensinar o Pai-Nosso, expressa um pouco o seu modo de se dirigir ao Pai. Um 

diálogo de Filho com o Pai: “Senhor, ensina-nos a rezar” (Lc 11,1-4). 

Os grandes orantes de todos os tempos puderam mergulhar, através da sua intimidade com o 

Senhor, na profundidade que está para além da palavra e puderam revelar a riqueza escondida da 

oração. A oração deve ser a motivação para a nossa caminhada. Sem ela, nós nos distanciamos 

da presença de Deus, o desânimo vai tomando conta da nossa vida. Portanto, a Palavra e a 

Eucaristia são os alicerces para uma boa vida de oração. 

Rezemos para obter todas as graças de que necessitamos. Mais amor a Deus! Amor, Amor, 

Amor! Mais desconfiança de nós mesmos e mais abandono a Deus! Mais fome e sede de 

santidade e de perfeição! ... Rezemos para entrar mais vezes com o espírito nos interesses de 

Deus. Ó espírito faminto, sedento dos interesses da divindade. Ó espírito de amor. Ó amor 

não amado! Reze por mim que todas as bênçãos e saudações do santo paraíso desçam sobre 

nós e sobre todos! Recomendo-me às orações de todos. Interessai-vos e procurai estar 

ocupados na oração pela conversão do mundo inteiro e por todos os fins possíveis que 

agradam a Deus133. 

6. A caridade de Cristo nos impele (2Cor 5,14). 
Procuremos realizar grandes coisas para a glória do nosso Criador, não nos esquecendo de 

que é a graça divina que nos santifica. Tenho grande confiança em que nosso Pai celeste 

nos cumulará de tão grande graça. O amor de Deus e de Jesus nos incentive a fazer tudo. A 

caridade de Cristo nos impele134. 

A caridade é, antes de tudo, uma energia de unidade filial com Deus, e, como tal, é também uma 

energia de unidade fraterna. As duas são inseparáveis. Mistério da unidade da Igreja é um 

mistério de unidade testemunhada de uns para os outros. É o dinamismo interior da caridade que 

torna os seres humanos aptos a cooperarem e realizarem a unidade e a comunhão. A caridade é, 

portanto, uma energia de unidade doada aos filhos de Deus, a fim de que permaneçam unidos na 

única Igreja e caminhem em direção da herança de glória que lhes foi prometida135. 

A Sociedade do Apostolado Católico, fazendo-se serva de todos e prestando serviço a todos, tem 

por finalidade reunir todas pessoas entre si e com Deus, de maneira que, na unidade da fé e da 

caridade cristã, se tornem irmãos diletíssimos e dignos filhos da Caridade por Essência136, para 

cooperarem na promoção da sagrada unidade de Caridade que o próprio divino Redentor 

implorou do seu Eterno e divino Pai, a fim de que todos os seus seguidores, de qualquer estado, 

 

133 OCL I, 403. 
134 Propósitos e aspirações, op. cit., p. 96, n. 225. 
135 A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 263. 
136 OOCC V, 156-157. A cooperação, paixão de uma vida, p. 265. 
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sexo, grau e condição, com o vínculo de emuladora caridade e com correspondência religiosa, 

estivessem entre si unidos como são Um o Pai, o Filho e o Espírito Santo137. 

Pallotti era um homem apaixonado pela unidade e pela cooperação entre os seguidores de Cristo, 

pois, para ele, a Igreja é uma fraternidade dinâmica e viva de todos os que, cooperando cada um 

segundo a sua vocação e suas possibilidades, formam uma união do apostolado católico138. 

Esta União tinha a finalidade de reunir todas as pessoas de boa vontade em uma única frente, 

uma união de apostolado na qual pudessem enfrentar juntas os desafios da evangelização e se 

colocassem em cooperação e não em competição. Desejava uma vasta associação que, reunindo 

homens e mulheres, religiosos e leigos, ricos e pobres, os favorecesse a trabalharem juntos para a 

glória de Deus e para a salvação da humanidade. Já em 1816, Pallotti tinha sonhado com uma 

associação que deveria trabalhar para encher o mundo de santos139. 

Na verdade, Pallotti nunca ousou nomear-se fundador, porque o seu intuito não era de fundar 

uma nova instituição na Igreja, mas, reavivar as que já existiam. Ele queria encontrar na Igreja o 

mais puro esplendor evangélico (OOCC X, 382-383). Então diz: “Nosso Senhor Jesus Cristo, por 

sua infinita misericórdia e pelos méritos infinitos de sua vida santíssima (...), a despeito da minha 

indignidade, medida apenas pela sua infinita perfeição, dignou-se fazer-me pertencer, desde seu 

início, à Pia Sociedade do Apostolado Católico140. 

TEXTOS BÍBLICOS 

(Ef 3,17-21) – Que Cristo habite pela fé em vossos corações. 

(Jo 14,21s) – Aquele que me ama, será amado por meu Pai. 

(1Jo 4,11-21) – Deus é amor. 

7. A presença do Espírito na espiritualidade cristã 
Ah, meu Deus, Misericórdia. Pelos teus infinitos e misericordiosíssimos atributos e pelos 

méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo seja destruída toda a minha vida e tudo o que 

existe em mim, e que a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida da Beatíssima 

Trindade, que a vida da Santíssima Virgem Maria, de todos os anjos e de todos os santos 

seja a minha vida; e esteja em mim tudo o que está em nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai e 

no Espírito Santo, na Santíssima Virgem Maria, nos anjos e em todos os santos. Deus meu, 

misericórdia minha141.  

O seguimento de Jesus Cristo 

Se Deus se nos revelou única e plenamente em Jesus Cristo (Hb 1,1-3), então não há outro modo 

de buscar e encontrar a Deus, senão conhecendo e seguindo Jesus Cristo. Jesus Cristo é 

conhecido na medida em que é imitado e seguido (Jo 14,5-11).  

Por isso, o seguimento de Cristo é a dimensão mais fundamental e original que identifica a 

espiritualidade cristã. O ponto de partida de nossa espiritualidade cristã é o encontro com a 

humanidade de Jesus. É ela que dá à espiritualidade cristã, todo o seu realismo.  

A humanidade de Jesus ensina-nos a viver como seres humanos. E Jesus não é só o sacramento 

de Deus, é também o ideal do ser humano. Ele constitui a raiz do verdadeiro humanismo. “O que 

 

137 Cf. OOCC V, 391. 
138 A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 265. 
139 Ibidem, p. 275. 
140 OOCC III, 23. A cooperação, paixão de uma vida, op. cit., p. 278. 
141 OOCC X, 246. 
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ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da 

Palavra da vida vos anunciamos” (1Jo 1,1-2). Por isso, o Evangelho é insubstituível. Nele 

encontramos a cristologia como sabedoria, e a imagem de Cristo como mensagem inspiradora de 

todo seguimento. Esse caminho de imitação e seguimento é o caminho da espiritualidade cristã. 

A vida segundo o Espírito 

A espiritualidade cristã não se limita ao seguimento de Jesus Cristo como caminho: é preciso 

também viver a vida de Jesus Cristo como Vida pelo Espírito. O dom do Espírito também é 

coletivo. Ele foi oferecido, no dia de pentecostes, aos apóstolos e ao povo que os ouvia.  

Viver em Igreja é viver segundo o Espírito. Para a Igreja, o Espírito é o Espírito da verdade (Jo 

16,13) que, na história, conduz os cristãos a se renovarem continuamente segundo a verdade 

evangélica. O Espírito garante a juventude da Igreja, de suas instituições e opções, de sua vida 

cristã. Onde houver renovação verdadeira na Igreja, aí estará o Espírito: Ele é a fonte viva de 

todos os dinamismos e de todas as renovações (Jo 7,38). 

Por isso, a espiritualidade cristã atribui à intervenção do Espírito Santo tudo aquilo que leva os 

crentes a se identificarem com a vida de Jesus. O processo de acesso à fé, o caminho da 

conversão, o conhecimento Deus, de Jesus Cristo, o amor por ele, o desejo de segui-Lo, tudo isso 

se deve à intervenção do Espírito. A oração cristã é possível pelo Espírito que vive em nós (Rm 

8,26-27).  

Os carismas, os ministérios, os chamados e vocações na comunidade são sempre intervenções do 

Espírito, que leva os crentes a seguirem Jesus desta ou daquela maneira. Por isso, a 

espiritualidade cristã vive sob a luz do Espírito Santo e deve ser integralmente libertadora e 

humanizante. E ela acontece na Igreja fundada por Jesus. Sem a participação na vida da Igreja, 

seus sacramentos, suas comunidades e movimentos, sua pregação e formação da fé, a 

espiritualidade acaba por se extinguir ou então por se fazer sectária e subjetiva.  

Participando da Igreja, não só crescemos na vida segundo o Espírito como também adquirimos 

os critérios concretos para vivermos do Espírito e seguirmos a Jesus nas circunstâncias de cada 

um. O papel da Igreja como guia de espiritualidade é o de assegurar que nossa vida segundo o 

Espírito não seja somente subjetiva, mas esteja objetivamente em conformidade com o 

Evangelho e a prática de Jesus. 

A Igreja também é guia de espiritualidade, porque nos dá a conhecer e leva a participar da 

grande tradição espiritual do cristianismo. Nesse aspecto, adquirem um valor primordial os 

escritos dos grandes mestres do Espírito que a Igreja nos apresenta hoje como guias: o Antigo 

Testamento, o Novo testamento, os Padres da Igreja, e autores como São João da Cruz, Santa 

Teresa de Ávila, Santo Inácio, São Vicente Pallotti, etc. 

A comunidade eclesial da qual o cristão participa, comunidade de base, paróquia, comunidade 

religiosa, etc., é o modo concreto e local através do qual a Igreja cumpre a sua missão de guia 

espiritual. A espiritualidade cristã requer o concurso da comunidade, ela é comunitária: “Onde 

dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali Eu estou no meio deles” (Mt 18,20). 

A comunidade cristã também é guia espiritual, porque nos ajuda a discernir as exigências do 

Espírito em nossa vida concreta. Há discernimentos que requerem mais sabedoria e 

conhecimento espiritual do que o normal. E, por fim, há momentos em que o cristão necessita 

não tanto da revisão em comum, mas muito mais de uma revisão de vida com outra pessoa capaz 

de discernir.  

TEXTOS BÍBLICOS 

(Fl 4,4-8) – Alegrai-vos sempre no Senhor. Não vos inquieteis com nada! Em todas as 

circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação 
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de graças. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, 

tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e 

louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. 

(Lc 8,4-15) – A parábola da semente. 

8. O apostolado católico  
Não pode existir verdadeiro apostolado sem santidade e não pode existir verdadeira 

santidade que não esteja voltada para o advento do Reino de Deus. A santidade é a raiz do 

apostolado; o apostolado é o fruto e a expressão da santidade. Não existe fruto sem que a 

árvore esteja viva, e não há apostolado sem verdadeira santidade. Cada árvore produz seu 

fruto, conforme sua espécie, e cada apóstolo traz consigo uma variedade de santificação, 

segundo a variedade dos dons do Espírito Santo; mas cada árvore deve ter as raízes no 

Espírito Santo142. 

Desde jovem, Vicente Pallotti sentiu-se atraído e fascinado por Jesus Cristo. Ele queria viver, 

trabalhar e dar a sua vida como Cristo, pela salvação de todos os seres humanos. Sua constante 

aspiração era: “A vida de Cristo seja a minha vida”! “Que esteja em mim tudo o que está em 

nosso Senhor Jesus Cristo” (OOCC X, 528).  

Mas o que está em nosso Senhor Jesus Cristo? O seu amor salvífico, o amor que O impelia a 

percorrer as cidades e aldeias, a ensinar nas sinagogas, a pregar o evangelho do Reino, a curar 

todo mal e toda enfermidade, a compadecer-se de todos os que fraquejavam e sofriam (Mt 

9,35s). 

Pallotti queria seguir os passos de Cristo missionário, do Cristo Apóstolo do Pai, o enviado para 

salvar o mundo (Jo 3,16s; Lc 9,48; Jo 5,30.36; 6,57; 13,20; 17,3.18.21; 20,21). 

Pallotti via Maria Santíssima como a grande missionária, ou seja, aquela que se engajou com 

todo o seu ser e suas forças, mais do que todos os outros, na realização da missão salvadora de 

Jesus Cristo. Por isso, a deixou como padroeira de sua obra apostólica. 

Ser santo para ser apóstolo era, para Pallotti, uma verdade existencial; negá-la, era como negar o 

princípio de contradição, ou a mais evidente verdade. Para ele não se tratava apenas de um 

discurso intelectual que se deixa encontrar com o tempo, mas se tratava de uma exigência 

interior, cuja falta o angustiava143. 

A característica principal do desejo de Pallotti é a universalidade, que refuta qualquer tipo de 

sectarismo, de exclusão e de mentalidade estreita. Pallotti tinha uma idéia muito aberta em 

relação ao apostolado, pois via nela a possibilidade de fazer com que todos pudessem glorificar o 

nome de Deus e pudessem sentir o seu amor infinito e misericordioso. 

Colocar à disposição o dom recebido (At 6; 1Pd 4,10-11). O início da vida apostólica. (Lc 8,1-3) 

– Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando o evangelho. Os doze estavam com ele, como 

também algumas mulheres que tinham sido libertas de espíritos malignos e curadas de 

enfermidades. Lucas é o único evangelista que fala de maneira bastante explícita e com muita 

insistência da presença das mulheres que acompanhavam Jesus e O ajudavam com os seus bens. 

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho” (Mc 16,15-20). 

Ao saber, ver, pensar ou ouvir falar de que existem muitos pecadores, infiéis e hereges, 

muitas almas que, se fossem bem dirigidas, poderiam fazer coisas grandiosas no caminho do 

Senhor, muitas pessoas ignorantes que, se fossem instruídas, seriam grandes santos, ao ver 

que existe uma grande multidão de pessoas que sofrem grandes doenças mentais, diante de 

 

142 OOCC III, 176-177. Le vie dell’Infinito, op. cit., p. 70. 
143 Ibidem, p. 72. 
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tudo isso vou suscitar um grande desejo de instruir, iluminar, santificar, aperfeiçoar e 

converter todas essas almas, com perfeição infinita, se possível fosse de minha parte, para a 

glória infinitamente grande de Deus, de Jesus e, gradativamente, de Maria, dos anjos e 

santos144. 

9. Uma Igreja missionária 
“A pia Sociedade (UAC), ao colocar-se sob a proteção eficacíssima da Imaculada Mãe de 

Deus Rainha dos Apóstolos.... quer que todos, leigos e eclesiásticos seculares e regulares, de 

toda ordem, estado e condição, tenham em Maria Santíssima, depois de Jesus Cristo, o mais 

perfeito modelo do verdadeiro zelo católico e da perfeita caridade. Ela, com efeito, 

empenhou-se tanto pelas obras da maior glória de Deus e da salvação das almas e de tal 

forma, que, apesar de lhe não ter sido confiado o ministério sacerdotal, contudo superou os 

apóstolos em mérito, de forma que a Igreja merecidamente a saúda como Rainha dos 

Apóstolos. E, de fato, mereceu sê-lo, pois que, sem comparação, mais que os apóstolos, 

cooperou na propagação da santa fé”145. Maria foi também a mãe da comunidade 

missionária original, a mãe dos apóstolos e dos discípulos e discípulas de Cristo, e também 

aquela que, com sua prece, animou e sustentou o trabalho missionário dos discípulos de 

Cristo. Escreve Pallotti: “A Rainha dos céus é a tesoureira das graças todas e, por isso, 

deve ser reconhecida como eminente protetora da Pia Sociedade”146. 

Vicente Pallotti, na sua incessante busca de Deus, entendeu que todos os membros da Igreja, pela 

força do batismo, podem e devem participar do apostolado de Jesus Cristo. 

Pode-se dizer que a grande utopia eclesial de Vicente Pallotti era ver uma Igreja possuída, 

animada e impelida pela caridade de Cristo, como foi a Igreja dos primeiros cristãos. Ora, o 

espírito dos primeiros cristãos era animado pelo Espírito do Cristo crucificado e ressuscitado.  

Pallotti tinha um grande desejo de fazer a experiência feita pelos apóstolos, juntamente com 

Maria no Cenáculo, para receber a abundância e a plenitude do Espírito Santo147. 

Dez dias após a sua ordenação sacerdotal, o jovem padre Vicente Pallotti escreveu uma longa 

carta ao seu amigo Gaspar del Bufalo, na qual lhe manifestava o seu sonho apostólico de 

renovação da Igreja148. 

Vicente Pallotti viu a primeira comunidade cristã como uma comunidade missionária e por isso 

também desejava que a Igreja fosse novamente uma Igreja missionária, total e profundamente 

empenhada na evangelização do mundo. Via que todos os membros da Igreja podiam e até 

deviam empenhar-se na evangelização do mundo e, para realizar este seu sonho, fundou, em 

1835, a União do Apostolado Católico, toda ela consagrada à propagação da fé no mundo inteiro. 

Mas para que todos os cristãos estivessem possuídos e animados do espírito missionário, era 

necessário que tivessem uma fé viva e uma caridade ardente. Ao constatar que muitos fiéis 

tinham uma fé amortecida e uma caridade apagada, empreendeu um grande apostolado para 

“reavivar a fé e reacender a caridade” em todos os cristãos, condição necessária para o seu 

engajamento apostólico. 

 

144 OOCC X, 22-23. 
145 OOCC I, 6-7; PALLOTTI, Vicente.  Documentos da Fundação. Editado por BAYER, Bruno e ZWEIFEL, 

Joseph. Santa Maria: Pallotti, p. 204. 
146 Documentos da Fundação, op. cit., p.127. 
147 Cf. OOCC X, 86-87. 
148 OCL I, 22 e 24. 
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Pode-se dizer que o carisma palotino é o carisma da Igreja, até porque o sonho de Pallotti de que 

todos fossem apóstolos, agora é a meta da Igreja na América Latina. Vejamos o que diz o 

Documento de Aparecida: 

Ao chamar os seus para que O sigam, Jesus lhes dá uma missão muito precisa: anunciar o 

evangelho do Reino a todas as nações (Mt 28,19; Lc 24,46-48). Por isso, todo discípulo é 

missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua missão, ao mesmo tempo  que o vincula a Ele 

como amigo e irmão. Dessa maneira, como Ele é testemunha do mistério do Pai, assim os 

discípulos são testemunhas da morte e ressurreição do Senhor até que Ele retorne. Cumprir 

essa missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a 

extensão testemunhal da vocação mesma (DA, n.144). 

Para que todo batizado se torne um missionário, é preciso que ele esteja apaixonado por 

Cristo (At 4,12), pois, sem Ele não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro 

(DA, n. 146). Ao participar da missão, o discípulo caminha para a santidade. Vivê-la na 

missão, o conduz ao coração do mundo. Por isso, a santidade não é fuga para o intimismo ou 

para o individualismo religioso, tampouco abandono da realidade urgente dos grandes 

problemas econômicos sociais do nosso povo (DA, n. 148). 

Os fiéis leigos são os cristãos incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de 

Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Realizam, segundo sua 

condição, a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. São pessoas da Igreja no 

coração do mundo, e pessoas do mundo no coração da Igreja (DA, n. 210). 

Sua missão própria e específica realiza-se no mundo, de tal modo que, com seu testemunho e 

sua atividade, contribuam para a transformação das realidades e para a criação de estruturas 

justas, segundo os critérios do Evangelho (DA, n. 210). 

O documento de Aparecida apresenta ainda a vida consagrada como um dom do Pai, por 

meio do Espírito, à sua Igreja, e constitui um elemento decisivo para a sua missão. Expressa-

se na vida monástica, contemplativa e ativa, nos institutos seculares, naqueles que se inserem 

nas sociedades de vida apostólica e outras novas formas. É um caminho de especial 

seguimento de Cristo, para dedicar-se a Ele com o coração indiviso e colocar-se, como Ele, a 

serviço de Deus e da humanidade, assumindo a forma de vida que Cristo escolheu para vir a 

este mundo: vida virginal, pobre e obediente (DA, n. 216). 

Em comunhão com seus Pastores, os consagrados são chamados a fazerem de seus lugares 

de presença, de sua vida fraterna em comunhão e de suas obras, lugares de anúncio explícito 

do Evangelho, principalmente aos mais pobres. Desse modo, segundo seus carismas 

fundacionais, colaboram com a gestação de uma nova geração de cristãos discípulos e 

missionários e de uma sociedade onde se respeite a justiça e a dignidade da pessoa humana 

(DA, n. 217). 

A partir do seu ser, a vida consagrada é chamada a ser especialista em comunhão, no interior 

tanto da Igreja quanto da sociedade (DA, n. 218). 

10. A evangelização segundo os documentos da Igreja 
Pallotti esteve sempre atento à voz da Igreja, por isso diz: “Tentarei pôr em prática a 

recomendação do Concílio de Trento: Os clérigos chamados ao serviço do Senhor 

conduzam sua vida e seus costumes de forma tal que nas vestes, nos gestos, na postura, no 

falar e em outras coisas, não manifestem senão o que for sério, sóbrio e cheio de 

piedade”149. 

 

149 Propósitos e aspirações, op. cit., p. 88, n. 198. 
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De acordo com o Documento de Puebla, “todos temos o dever de anunciar claramente, sem 

deixar dúvidas ou equívocos, o mistério da encarnação”. Embora confusos e às vezes infiéis, 

devemos buscar sempre em Jesus a motivação para a nossa vida, pois é pelo Espírito Santo que 

podemos descobrir a beleza do anúncio do Reino. Dentro de nós, dá testemunho de que somos 

filhos de Deus e de que Jesus ressuscitou e é “o mesmo ontem, hoje e sempre” (Hb 13, 8). Por 

isso, Ele é o principal evangelizador, que anima a todos os evangelizadores e os assiste, para que 

transmitam a verdade total, sem erros e nem limitações, pois em Cristo, o ser humano encontra 

sua alegria perfeita. 

O Documento de Santo Domingo, por sua vez, fala da nova evangelização, e toda a 

evangelização parte do mandato de Cristo a seus apóstolos e sucessores, desenvolvendo-se na 

comunidade dos batizados, no seio das comunidades vivas que compartilham a sua fé, e se 

orienta ao fortalecimento da vida de doação filial em Cristo, expressa principalmente no amor 

fraterno. Depois de nos perguntarmos o que é a Nova Evangelização, podemos compreender 

melhor que ela tem seu ponto de partida na Igreja, na força do Espírito, em contínuo processo de 

conversão, que busca testemunhar a unidade dentro da diversidade de ministérios e carismas, e 

vive intensamente seu compromisso missionário. Só uma Igreja evangelizada é capaz de 

evangelizar. 

O conteúdo da nova evangelização é Jesus Cristo, Evangelho do Pai, que anunciou com gestos e 

palavras que Deus é misericordioso com todas as suas criaturas, ama o ser humano com um amor 

sem limites e quis entrar na sua história por meio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós, 

para libertar-nos do pecado e de todas as suas consequências e para fazer-nos participar de sua 

vida divina. Em Cristo, tudo adquire sentido. Ele rompe o horizonte estreito em que o 

secularismo encerra o ser humano, devolve-lhe a verdade e a dignidade de Filho de Deus e não 

permite que nenhuma realidade temporal, nem os estados nem a economia nem a técnica se 

convertam para as pessoas na realidade última a que devam submeter-se. Evangelizar é anunciar 

o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o Reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus. 

Nova em seus métodos, o testemunho e o encontro pessoal, a presença do cristão e todo o 

humano, é necessário empregar, sob a ação do Espírito Santo, a imaginação e a criatividade para 

que, de maneira pedagógica e convincente, o evangelho chegue a todos. 

A missão universal da Igreja nasce da fé em Jesus Cristo. Somente na fé se fundamenta e se 

compreende a missão: “Ninguém vai ao Pai senão por mim”. Cristo é o único salvador de todos, 

o único capaz de revelar e de conduzir a Deus. São Paulo reconhece, em Cristo ressuscitado, o 

Senhor (1Cor 8,5-6). E ainda: “ninguém jamais viu Deus: o filho único, que está no seio do Pai, 

é que O deu a conhecer (Jo 1,18). A revelação de Deus tornou-se definitiva e completa, na obra 

de seu Filho Unigênito (Hb 1,1-2; Jo 14,6). 

A salvação em Cristo, testemunhada e anunciada pela Igreja, é autocomunicação de Deus. A 

missão universal da Igreja nasce da fé em Jesus Cristo. Somente na fé se fundamenta e se 

compreende a missão. A fé em Cristo é uma proposta à liberdade do ser humano. 

Mas o que acontece ao ser humano que não se abre ao absoluto? A resposta está na experiência 

de cada pessoa, mas está também inscrita na história da humanidade, com o sangue derramado 

em nome de ideologias e regimes políticos que quiseram construir uma “humanidade nova” sem 

Deus. 

A Igreja é sinal e instrumento de salvação. A primeira beneficiária da salvação é a Igreja: Cristo 

adquiriu-a com o seu sangue (At 20,28). E tornou-se sua cooperadora na obra da salvação 

universal. Com efeito, Cristo vive nela, é seu Esposo, realiza seu crescimento e cumpre a sua 

missão, através dela. A Igreja professa que Deus constituiu Cristo como único mediador, e ela 

própria foi posta como instrumento universal de salvação. 

“Todos os homens, pois, são chamados a esta católica unidade do povo de Deus (...) à qual, de 

diversos modos, pertencem ou estão ordenados quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em 
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Cristo, quer universalmente todos os seres humanos chamados à salvação pela graça de Deus”. É 

necessário manter unidas estas duas verdades: a real possibilidade de salvação em Cristo para 

todos os seres humanos, e a necessidade da Igreja para essa salvação. Ambas facilitam a 

compreensão do único mistério salvífico, permitindo experimentar a misericórdia de Deus e a 

nossa responsabilidade.  

A salvação, sempre um dom do Espírito, exige colaboração do ser humano, para se salvar tanto a 

si próprio como aos outros. Assim o quis Deus e, por isso, estabeleceu e comprometeu a Igreja 

no plano da salvação: “Este povo messiânico, diz o Concílio, estabelecido por Cristo como nas 

mãos dele, de instrumento da redenção universal, sendo enviado a todo mundo, como luz desse 

mundo e sal da terra”. 

“A salvação é oferecida a todos os seres humanos. A universalidade da salvação em Cristo não 

significa que ela se destina apenas àqueles que, de maneira explícita, creem em Cristo e entram 

na Igreja. Se é destinada a todos, a salvação deve ser posta concretamente à disposição de todos. 

 É evidente, porém, que, hoje como no passado, muitas pessoas não têm a possibilidade de 

conhecerem ou aceitarem a revelação do Evangelho e de entrarem na Igreja. Foram formadas 

noutras tradições religiosas. Para eles, a salvação de Cristo torna-se acessível, em virtude de uma 

graça que, embora dotada de uma misteriosa relação com a Igreja, todavia não os introduz 

formalmente nela, mas ilumina convenientemente sua situação interior e ambiental. Esta graça 

provém de Cristo, é fruto do seu sacrifício e é comunicada pelo Espírito Santo: ela permite a 

cada um alcançar a salvação, com a sua livre colaboração. Na verdade, se Cristo morreu por 

todos, e a vocação última do ser humano é uma só, isto é, nós devemos acreditar que o Espírito 

Santo oferece a todos, do modo que só Deus conhece a possibilidade de serem associados ao 

Mistério Pascal. 

A tarefa fundamental da Igreja de todos os tempos e, de modo particular, do nosso, é a de dirigir 

o olhar do ser humano e de endereçar a consciência e experiência de toda a humanidade para o 

mistério de Cristo, de ajudar a todos os seres humanos a terem familiaridade com a profundidade 

da redenção que se realiza em Cristo. 

A Eucaristia, em particular, torna presente toda a obra da redenção. A eucaristia constrói a Igreja, 

pois é sinal e causa da unidade do povo de Deus, fonte e vértice de toda a vida cristã. 

Segundo o Documento de Aparecida, a Igreja, como comunidade de amor é chamada a refletir a 

glória do amor de Deus, que é comunhão, e atrair as pessoas e os povos para Cristo. No exercício 

da unidade desejada por Jesus, os homens e mulheres de nosso tempo se sentem convocados e 

recorrem à formosa aventura da fé. A Igreja cresce, não por proselitismo, mas por atração: como 

Cristo atrai tudo para si com a força do seu amor. A Igreja atrai, quando vive a força da 

comunhão, pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos se amarem uns aos outros como Ele 

nos amou (DA, n. 159; Rm 12,4-13; Jo 13,34). 

A Igreja peregrina vive antecipadamente a beleza do amor que se realizará no final dos tempos, 

na perfeita comunhão com Deus e com os seres humanos. Sua riqueza consiste em viver, já neste 

tempo, a comunhão dos santos (DA, n. 160). 

Textos bíblicos: 

(1Tm 1,2.12-14) – Jesus julgou-me digno de fé, eu que fui blasfemo. 

(1Cor 9,16-19.22-27) – O evangelho é um encargo que me foi confiado. Pregar gratuitamente. 

Conquistar a coroa. Ter meta. Dar de graça. 

(Mt 28,20) – Como o Pai me enviou, Eu vos envio. 
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APÊNDICE 
 

 

 

ESPIRITUALIDADE PALOTINA 

Celebração penitencial 

REFLEXÃO SOBRE A CRUZ  

(Passar a cruz de mão em mão e contemplar o Crucificado). 

D.: Nosso fundador, são Vicente Pallotti, por muitas vezes, refugiou-se no mosteiro de Camaldoli para 

rezar e afastar-se da vida agitada de Roma. Foi justamente neste período de repouso e tranquilidade de 

espírito que teve grandes inspirações para delinear as metas do apostolado católico. Naquele santo lugar, 

escreveu, em 1839, as regras da Pia União. Por isso, queremos ter presentes algumas de suas reflexões 

inspiradas por Deus. A Paixão de Cristo foi sempre objeto de sua meditação e oração. Da mesma forma, 

queremos também hoje contemplar o Cristo na cruz e sentir o seu profundo gesto de amor e doação por 

nós.  

 

Jesus humilhou-se por amor – (Lei fundamental, 22) 

L 1: Nosso Senhor Jesus Cristo, embora sem pecado, mas para animar-nos a uma vida humilde e 

penitente, colocou-se entre a multidão dos pecadores como se fosse um deles e humilhou-se a ponto de 

fazer-se batizar publicamente pelo santo Precursor: portanto, por amor a N. S. Jesus Cristo e para colocar 

um freio ao nosso amor próprio e à nossa soberba, devemos esforçar-nos para humilhar-nos, não só 

internamente, mas também externamente, com aqueles atos de humilhação que, segundo as Santíssimas 

Constituições, se praticam na nossa Congregação. Esta nunca poderá dar frutos de vida eterna se lhe faltar 

a verdadeira humildade interna e externa. (OOCC III, 51-52) 

 

T.: Vicente Pallotti, como fez Jesus antes dele, nos admoesta que o preço para ser discípulo é a 

humildade. Como os discípulos, devemos muitas vezes recordar-nos que somos chamados a servir, a 

adorar e a doar-nos generosamente com alegria, mesmo que seja preciso dar nossa própria vida. Como 

os apóstolos, muitas vezes somos tentados a procurar sucessos em coisas materiais, tais como: 

propriedades, poder, posições, influência, estima e reconhecimento. Mas Jesus recordou a seus 

seguidores: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as 

vossas almas” (Mt 11,29).  

 

L 2: Vicente Pallotti aconselha-nos a tomar consciência do egoísmo desenfreado, porque um dos maiores 

obstáculos para atingir a santidade está na soberba/orgulho. A soberba atribui tudo aos próprios talentos, 

aos bens e sucessos, por isso se esquece de Deus, o doador de todas as coisas boas. “O ímpio insolente 

despreza o Senhor: ‘Deus não liga pra isto, Deus não existe’: este é o seu pensamento” (Sl 10,4). 

 

L 3: A humildade é a verdade. Ela requer sinceridade e franqueza. Em alguns textos da Sagrada Escritura 

a pessoa humilde é comparada com uma criança, cuja espontaneidade natural e aceitação simples da vida 

é a antítese do adulto complicado com tantas máscaras, ressentimentos escondidos e preconceitos.  

 

T: “Quem não acolhe o Reino de Deus como uma criança, nele não entrará” (Lc 18,17). “Porque o que 

é o menor entre vós, este é o maior” (Lc 9,48).  

L 4: A humildade autêntica é temida por muitas pessoas, porque é interpretada como uma humilhação 

injusta, mas é, na verdade, uma virtude encantadora. Toda pessoa se sente acolhida, afirmada e aceita por 

qualquer um que o respeite como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa humilde é 
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uma pessoa modesta, não tem necessidade de ser o centro das atenções. A humildade verdadeira exige 

que estimemos em nós mesmos e nos outros os muitos dons dados por Deus. Somos convidados a 

reconhecê-los no espírito de S. Paulo que nos exorta a não esquecer de “reconhecer tudo o que Deus nos 

tem dado” (1Cor 2,12).  

T.: A humildade verdadeira preserva-nos da dor e da amargura, da inveja e do ciúme, porque reconhece 

e honra o bem, não só em nós mesmos, mas também nos outros, e reconhece a limitação dos próprios 

talentos, habilidades e autoridade. 

D.: No mundo de hoje, a humildade é comparada com a fraqueza, e é vista como um impedimento para o 

sucesso. Devemos precaver-nos desta  concepção errada da humildade. Esta virtude – tão necessária para 

a evangelização e para a unidade – não exige que julguemos os dons e graças que Deus nos concedeu 

como inferiores àqueles dados aos outros. Nem requer que negligenciemos aqueles dons superiores aos de 

qualquer outra pessoa. Obriga-nos, porém, a procurar e a reconhecer nos outros os dons que nós não 

possuímos e a dar-lhes um merecido acolhimento e a oportunidade de servir com aqueles dons. No livro 

dos Provérbios, nos é ensinado que “o fundamento da sabedoria é o temor de Deus” (Pr 9,10). 

Palavra de Deus – (Meditação)  

L 5: Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou por Cristo e nos confiou o ministério desta 

reconciliação. Pois é Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo, já não levando em conta os pecados dos 

seres humanos. É Ele que pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos 

o encargo de embaixadores em nome de Cristo e é Deus mesmo quem exorta por nosso intermédio. Em 

nome de Cristo, vos pedimos: reconciliai-vos com Deus! (2Cor 5,18.20) 

L 6: Nova vida em Cristo. Se fostes, pois, ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto onde 

Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Estais mortos, e 

vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, manifestar-se, então também vós 

vos manifestareis com ele em glória. 

Mortificai vossos membros terrenos: a prostituição, a impureza, a paixão, a má concupiscência e a cobiça 

de possuir, uma espécie de idolatria. Dessas coisas provém a cólera de Deus sobre os filhos rebeldes. 

Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nestes vícios. Mas agora deixai de lado 

todas estas coisas: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas. (Cl 3,1-8) 

Deus é misericórdia e perdão – (Lavar as mãos na bacia d’água). 

D.: Irei diante de ti e aplainarei o terreno montanhoso. Dar-te-ei tesouros ocultos, riquezas escondidas, 

para que saibas que Eu sou o Senhor, que te chamou pelo nome. Fora de mim não há outro Deus. (Is 

45,13) 

Canto: Senhor, piedade! Ó Cristo, Piedade! Senhor, piedade de nós, Senhor! 

D.: Estarias morto para sempre, se Ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do 

pecado, se Ele não tivesse assumido uma carne semelhante a do pecado. Celebremos com alegria a 

salvação. (Ef 5,14) 

Canto: Senhor, piedade! Ó Cristo, Piedade! Senhor, piedade de nós, Senhor! 

D.: Dirigi meus passos segundo a vossa Palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. (Sl 118, 

133) 

Canto: Senhor, piedade! Ó Cristo, Piedade! Senhor, piedade de nós, Senhor! 

CELEBRAÇÃO DA LUZ  

(Entregar uma vela acesa para cada participante). 

D.: Jesus é a luz que pode iluminar o nosso caminho de conversão, pois sem ele nada podemos fazer. 

“Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir 
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minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-

lo. A palavra que proferi é que o julgará no último dia” (Jo 12,46.48). 

D.: (Ef 5,8-9) Viver como filhos da luz. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, 

como filhos da luz. O fruto da luz manifesta-se em toda bondade, justiça e verdade. Procurai o que é 

agradável ao Senhor e não sejais cúmplices nas obras estéreis das trevas. Pelo contrário, condenai-as 

abertamente. Porque as coisas que estas pessoas praticam secretamente, é vergonhoso até falar delas. Mas 

tudo isso, uma vez manifesto na luz, fica a descoberto e tudo que é descoberto, é luz. Por isso se diz: 

Desperta tu que dormes; 

Levanta-te dentre os mortos; 

Cristo te iluminará.   

Sl 62(61) – (A confiança em Deus) 

Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! 

Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança! 

Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos, procurando derrubá-lo, 

como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair? 

Combinaram derrubar-me lá do alto, e se comprazem em mentir e enganar. 

Enquanto eles bendizem com os lábios; No coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. 

Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! 

Só Ele é meu rochedo e salvação. A fortaleza onde encontro segurança! 

A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor! 

Povo todo, esperai sempre no Senhor! E abri diante dele o coração: 

Nosso Deus é um refúgio para nós! Todo ser humano a um sopro se assemelha, 

o filho do ser humano é mentira e ilusão; Se subissem todos eles na balança,  

pesariam até menos do que o vento. 

Não confieis na opressão e na violência. Nem vos gabeis de vossos roubos e enganos! 

E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração! 

Uma palavra Deus falou, duas ouvi:  

“O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras”. 

Pai nosso... 

Oração 

Senhor, vós resistis aos soberbos, mas sois misericordioso com os humildes, dai-nos a verdadeira 

humildade a exemplo do vosso Filho Unigênito. Afastai de nós o orgulho, para que não tenhamos que 

conhecer a vossa indignação; ao invés disso, dai-nos a verdadeira humildade, a virtude que nos obtém a 

vossa graça. Nos Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Bênção final 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 01 

Rezar com o jeito de Pallotti. 

Acolhida, canto inicial 

“Ele está no meio de nós”. 
 

Queremos, nesta reflexão, descobrir a ação de Deus em nossa vida.  

Cantar: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã 

que se levanta. Tão certo como eu te falo e Tu podes me ouvir. 

D.: A experiência de Deus feita pelos nossos antepassados levou-os a perceberem que Ele se 

interessa pelo seu povo, não importando à qual nação ele pertença (At 10,34-36). O Antigo 

Testamento, ao falar do servo sofredor, ou seja, do enviado de Deus ao mundo para transformar 

as realidades onde não há luz, mas trevas, mostra-nos que Deus sempre se preocupa com as 

pessoas. Ainda hoje, Ele se preocupa com a minha vida e a da minha família, pois fomos feitos à 

sua imagem e semelhança. A imagem de Deus não pode ser deformada:  

T.: Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o 

centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da 

prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas (Is 42,6-7).  

D.: Isaías continua refletindo sobre o que agrada a Deus e o que leva o ser humano a progredir na 

fé. Para o profeta, é na simplicidade da vida do dia-a-dia que Deus se manifesta a nós. Junto 

dele, podemos experimentar o seu amor misericordioso para conosco. Portanto, o que mais 

agrada a Deus é o nosso gesto de abertura a ele e também quando partilhamos o que temos, com 

nossos irmãos, principalmente aos que estão mais necessitados.  

Leitura bíblica: Ouçamos o que Isaías diz a respeito das orações e jejuns que agradam a Deus 

(Is 58,5-11).  

Partilha da Palavra de Deus: O que aprendi com a leitura? Como posso aplicar isso no meu 

dia-a-dia? Eu rezo em família? Eu tenho costume de ajudar as pessoas necessitadas? 

São Vicente Pallotti descobriu Deus. 

D.: Muitas pessoas pensam que os santos já nasceram canonizados. Aliás, a santidade não é 

privilégio para poucos, mas para todos aqueles que vivem os ensinamentos de Jesus. São Pedro, 

lembrando a passagem de Levítico, diz: “Sede santos, porque Eu sou santo” (1Pd 1,15-16). Se 

somos a imagem de Deus; se fomos batizados; se comungamos a eucaristia; se participamos da 

Igreja de Cristo, então a santidade já faz parte da nossa vida. Somos santos, quando fazemos o 

bem e quando transmitimos coisas boas para as pessoas e quando fugimos da tentação do 

pecado. Vivendo assim, nos tornamos sinais da presença de Deus no meio do povo e uma bênção 

para a família e para a comunidade. São Paulo, quando se dirigia para as comunidades por ele 

fundadas, dizia: “à comunidade dos santos” (1Ts 3,13; 2Cor 1,1). 

D.: Pallotti sempre pediu a graça de ser santo, porém a santidade só foi conquistada, ouvindo a 

Palavra de Deus e contemplando a cruz de Cristo. Foi contemplando o Cristo ultrajado e 

ofendido, abandonado por nós, que viu a grandeza de Deus que não se esqueceu de nós, mesmo 
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com as nossas misérias. Ele, ao assumir o rosto humano, tornou-se nosso irmão e nos fez 

herdeiros das suas riquezas.  

T.: Diante da grandeza de Deus, Pallotti dizia: Meu Deus, amor infinito, como podeis 

enamorar-vos por mim? Meu Deus, perdoai-me por vos dizer isso. Vós vos enamorastes da 

miséria. Sim, Senhor, a vossa misericórdia olhou a nossa miséria, e para destruí-la, destes a 

verdadeira riqueza, o Senhor Jesus Cristo. 

D.: O amor infinito deu-nos Cristo como irmão primogênito. Então não somos só imagens vivas 

de Deus. Somos seus filhos legítimos e herdeiros. A nossa herança é Deus Pai, Filho e Espírito 

Santo. Por isso, alegremo-nos com ele (Jesus), nossa manifestação da glória. 

T.: Senhor da glória, vós viestes para morar conosco, em nossos corações e em nossas famílias 

e comunidades. Ajudai-nos a ser perseverantes na fé e no desejo de ouvir a vossa Palavra, 

principalmente na comunidade, porque sois vós quem nos sustentais e nos animais nos 

momentos de fragilidades. Por isso, nos comprometemos em não vos abandonar, mas para isso 

precisamos da vossa graça e da vossa misericórdia. Amém. 

D.: Estamos felizes, porque vocês vieram refletir a Palavra que Deus nos deixou para orientar 

nossas vidas e nossos caminhos. Somos fracos e sozinhos podemos desanimar com o peso da 

vida, e as dificuldades podem enfraquecer a nossa fé; mas juntos, em comunidade, podemos 

rezar uns pelos outros e, desta forma, implorar a Deus a sua clemência e a sua misericórdia. Por 

isso, vamos rezar a oração de São Vicente Pallotti, pedindo a misericórdia de Deus sobre nós e 

nossas famílias e para todas as pessoas do mundo que imploram pela paz. 

Oração para obter misericórdia. 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 02 

Quem foi São Vicente Pallotti? 

Acolhida, canto inicial 

Apóstolo de Roma 

D.: Hoje vamos conhecer a história de São Vicente Pallotti. Ele foi padre diocesano na cidade de 

Roma; nasceu no dia 21 de abril de 1795. Ainda muito jovem, demonstrou profundo amor à 

Eucaristia e à Maria Santíssima. Seus pais, Pedro Paulo e Maria Madalena, com sua fé 

contagiante, despertaram no menino o desejo de viver só para Deus. Todos os dias, a família 

reunia-se para rezar o santo rosário. Festejavam também, com muito carinho, as solenidades de 

nossa Senhora. Sua mãe, mulher santa e piedosa, tinha o costume de todas as tardes visitar o 

Santíssimo Sacramento e os altares dedicados a Nossa Senhora, nas Igrejas próximas de sua 

casa, no centro de Roma, e levava consigo o pequeno Vicente. 

O frequente contato com a vida de oração e a escuta da Palavra de Deus, levou-o a ter um 

profundo zelo pelas coisas de Deus. Criou nele também, grande amor pela Igreja e pelos irmãos 

mais pobres e sofredores. 

Ainda muito pequeno, quis dedicar sua vida ao serviço de Cristo, por meio da vida consagrada. 

Desejava ser franciscano, mas, por ser muito fraquinho, e pelo fato de os franciscanos fazerem 

muita penitência, foi aconselhado pelo seu diretor espiritual, Pe. Fazzini, a não ingressar na 

ordem franciscana. Por causa disso, aos 15 anos de idade, começou a receber formação para a 

vida diocesana. Em 1818, foi ordenado sacerdote na Basílica São João de Latrão. 

 

D.: Pallotti sente Deus como alimento da sua alma e força para a missão: 

T.: “Ah, meu Deus, então Vós sois o alimento da minha Alma! Assim, o Pai é o alimento da 

minha Alma, o Filho é o alimento da minha Alma, o Espírito Santo é o Alimento da minha Alma 

e DEUS todo é alimento da Alma... e todo Vós, meu Deus, eterno, infinito, imenso, 

incompreensível, sois o alimento da minha alma, e o sois sempre, de noite e de dia, a todo 

instante, e quereis que abramos sempre mais a boca da nossa alma, para alimentar-nos sempre 

mais” (OOCC XIII, 117).  

D.: No seu contato com Deus através da oração e da meditação, descobriu que Deus é 

infinitamente misericordioso. Ele “realiza a obra da criação para comunicar todo a si mesmo às 

suas criaturas”. Por isso exclama: “Meu Deus, Misericórdia minha infinita. Eterno, Imenso, 

Incompreensível, só e único infinito, infinitamente Comunicável” (OOCC X, 513). Esta 

comunicabilidade divina constitui uma força explosiva na espiritualidade do Fundador. 

T.: O desejo de estar com Deus é o que moveu toda sua existência, santidade pessoal e o modo 

de compreender e viver a Igreja.  

D.: Extasiado diante do amor infinito de Deus, rezava: “Deus meu, não o intelecto, mas Deus... 

Deus em tudo e sempre” (OOCC X, 247-248). Este olhar se estende também aos outros: “Eu vos 

olho em Deus, trato convosco em Deus, abraço-vos e saúdo-vos em Deus, amo-vos em Deus e 

em Deus encontro-me sempre convosco unido em todas as vossas obras, para estarmos todos 

juntos reunidos em Deus, no Reino dos céus, para cantar eternamente as divinas misericórdias” 

(OCL III, 245). 

Leitura bíblica: Ler a experiência de Deus dos profetas Isaías (6,1-13) ou Jeremias (1,4-10) e 

confrontá-las com a de Pallotti. 
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Oração para pedir mais operários para a vinha do Senhor. 

D.: Pai Eterno, pela vossa infinita misericórdia e pelos merecimentos infinitos de Jesus Cristo, 

vosso Filho, fazei que todos os seres humanos Vos conheçam e vos amem, pois quereis que todos 

se salvem. Pelos sacrossantos mistérios da redenção humana: 

T.: Mandai, Senhor, operários para a vossa messe e tende piedade de vosso povo. 

D.: Eterno Verbo Encarnado, Redentor da humanidade, convertei os seres humanos todos a vós. 

Pela salvação deles, fostes obediente ate à morte na cruz. Pelos merecimentos e intercessão de 

vossa Mãe Santíssima e de todos anjos e santos: 

T: Mandai, Senhor, operários para a vossa messe e tende piedade de vosso povo. 

D: Espírito Divino, pelos merecimentos infinitos da paixão e morte de Jesus, difundi em todos os 

corações vossa ardentíssima caridade, assim haverá um só rebanho e um só Pastor. Rainha dos 

Apóstolos e vós todos os anjos e santos, rogai ao Senhor da seara: 

T: que mande operários para a sua messe e tenha piedade de seu povo. Para que todos 

possamos gozar com Ele, o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. 

 

 

Oração para obter misericórdia. 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 03 

O testemunho de um jovem 

Acolhida, canto inicial 

Somos todos de Cristo. 

Vicente Pallotti viveu como qualquer outro jovem de sua idade. Passou sua infância no centro de 

Roma. Participava da vida social em meio aos trabalhos cotidianos da família, convivendo com 

pessoas de todas as classes sociais que frequentavam a mercearia de seu pai. Naquele ambiente, 

aprendeu a observar as pessoas e a sentir as suas reais necessidades. Ele percebeu que elas 

buscavam alimento para nutrir o corpo, mas algo lhe dizia que precisavam também de saciar a 

alma. 

No confronto com cada uma delas, viu que, independente da sua história pessoal, estava diante 

de um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que precisava ser amado e respeitado. 

À medida que crescia, tal sentimento aumentou e, ao mesmo tempo, despertou nele a 

necessidade de partilhar com todos a experiência que fizera do amor misericordioso de Deus.  

No seu dia-a-dia, encontrou pessoas insatisfeitas com a vida, outras à beira do desespero devido 

a tantos sofrimentos. Foi insuportável para ele presenciar tudo isso. Diante de Deus tomou a 

firme resolução de oferecer aquilo que possuía para amenizar os sofrimentos de tantos irmãos. 

Muitas vezes, deixou de tomar o seu lanche, para doá-lo a quem tinha fome, doou seus sapatos a 

um pobre e sua cama a um enfermo que dormia desconfortavelmente.  

A sua fé em Jesus Cristo foi quem o motivou a sair de seu conforto para ajudar àqueles que eram 

penalizados pela vida. 

Leitura bíblica: O cristão deve entender a extensão do amor de Cristo (Ef 3,8-21). 

Refletir: que ensinamento podemos tirar para nossa vida do texto de Pallotti e da leitura de 

Paulo? 

Rezemos com São Vicente Pallotti. 

D. À luz da fé, lembro que Deus, ao se dispor, de acordo com os sapientíssimos projetos do seu 

amor infinito e da sua infinita misericórdia, ao criar o homem, disse: “Façamos o homem à nossa 

imagem, como nossa semelhança” (Gn 1,26). 

T.: Ah, meu Deus, amor infinito, amor inefável, amor incompreensível, é de fé que minha alma 

foi criada à imagem e semelhança vossa! 

D.: Não se trata da imagem pintada em tela, nem de imagem de madeira, de pedra, de metal. 

Minha alma é imagem de Deus, pelo natural caráter distintivo de sua criação, como substância 

vivente racional, espiritual. 

T.: Ah, meu Deus! Vós sois eterno, infinito, imenso, incompreensível! Portanto, é de fé que a 

minha alma, imagem vossa, é também viva imagem do eterno, do infinito, do imenso, do 

incompreensível. Mas só Vós, meu Deus, sois trino nas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por 

isso é de fé que a minha alma é viva imagem de vós. 

D.: Vós, meu Deus, sois poder infinito, sabedoria infinita, bondade infinita, justiça, misericórdia 

e pureza por essência, por isso é de fé que a minha alma é viva imagem das vossas virtudes. 
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T.: Meu Deus, a fé me faz lembrar que Vós sois perfeição e santidade por essência, por isso é 

também de fé que a minha alma é viva imagem de todo vós mesmo, de todas as vossas infinitas 

perfeições e de todos os vossos atributos, infinitos, eternos, imensos, incompreensíveis. 

D.: Ah, meu Deus, ao criar a nossa alma desse modo, até onde levastes vosso amor! E dizer que 

Vós, na vossa imensa sabedoria, desde toda eternidade, tínheis conhecimento de quão poucos, e 

esses, com quanta mesquinhez, teriam valorizado a própria alma e de quantos menos teriam sido 

gratos a tão incompreensível benefício! 

T.: Ah, meu Deus, eu sei que o vosso amor infinito é também infinitamente misericordioso. 

Assim, nem a minha ingratidão pode impedir-vos de executar o projeto de criar a nossa alma à 

imagem e semelhança de todo vós mesmo. 

D.: Ah, meu Deus, quem poderá compreender, por um lado, esse vosso amor infinito e essa 

vossa infinita misericórdia e, por outro, o meu desconhecimento e ingratidão, quando não dei à 

minha alma o valor que lhe deveria dar. 

Conclusão: Estamos agradecidos pela presença de todos e, com certeza, o que refletimos e 

rezamos hoje servirá para nós de estímulo para buscarmos sempre mais a Deus. Por isso, vamos 

rezar juntos a oração de São Vicente Pallotti. 

 

 

Oração para obter misericórdia. 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 04 

Em busca da unidade 

Acolhida, canto inicial 

Um sacerdote exemplar 

D.: Vicente Pallotti, desde o início de sua ordenação sacerdotal, destacou-se no meio clerical por 

sua forte espiritualidade e pelo serviço prestado às pessoas necessitadas. Estava sempre atento a 

tudo o que acontecia ao seu redor. Nunca deixou de responder aos desafios do seu tempo. Por 

isso, a sua atividade como sacerdote não se resumia apenas celebrar piedosamente a missa e a 

ministrar os sacramentos. Percebeu que, com a força do seu ministério, podia fazer muito mais 

que simplesmente atuar como homem do culto. Intuitivamente, convidou leigos fervorosos para 

juntos formarem uma legião de evangelizadores e assim propagar o evangelho de Jesus a tantas 

pessoas que ainda não tinham tido a oportunidade de experimentá-lo pela fé. 

No seu trabalho apostólico, descobriu que a ajuda do leigo na evangelização é indispensável para 

que a Palavra de Deus chegue, o mais depressa possível, em muitos ambientes onde só existem 

trevas. Para ele, o cristão, pela força de seu batismo, deve não somente estar preocupado com a 

salvação da sua alma, mas de todos. O batismo não leva o indivíduo a apenas fazer parte de uma 

comunidade orante, mas o credencia a continuar a obra evangelizadora de Cristo em todo 

mundo. Não importa o seu estado de vida. Todos são convocados por Cristo para anunciarem 

que o Reino de Deus está no meio de nós. Até mesmo o enfermo, no seu leito de dor, pode ser 

um apóstolo, oferecendo suas orações e seus sacrifícios para a redenção da humanidade.  

Texto bíblico: Pallotti tinha plena consciência daquilo que disse São Paulo: “Em Cristo, somos 

uma nova criatura”. Ler o texto (2Cor 5,13-21). 

D.: meditar o texto bíblico e ver as semelhanças com o ensinamento de Pallotti. O que aprendi 

com os ensinamentos de hoje? Como devo agir de agora em diante? 

Oração  

D.:  A experiência de Deus feita por São Paulo ajudou Pallotti a descobrir o quanto Deus é bom e 

ama as pessoas. Assim afirma o apóstolo: “Os que de antemão conheceu, também os predestinou 

a serem conformes à imagem de seu Filho” (Rm 8,29), para dizer que Deus deu seu Filho para 

imitá-Lo e para sermos, quanto possível, semelhantes a ele. E, no seu divino Filho, falou-nos 

com as obras e a doutrina dele. 

T.: Pela desobediência de Adão, a nossa alma tornou-se toda chagada pela ignorância do 

intelecto, pela malícia da vontade, pela fraqueza das forças do espírito e pela inclinação ao 

desafogo de todas as más paixões, assim nosso Senhor Jesus Cristo, para combater tudo isso e 

para nos dar a graça de imitá-Lo, quis humilhar-se infinitamente, não só no mistério da 

encarnação, mas também nascendo no sofrimento e na humildade do presépio e levando uma 

vida toda humilde, pobre, difícil e obediente. 

D.: Deus meu, Jesus meu, Redentor da minha alma, meu divino modelo, quem chegará a 

compreender o amor infinito e a infinita misericórdia com que, por mim, nasceste numa 

estrebaria e levaste uma vida humilde, penosa, pobre, laboriosa e desprezada? Quem poderá 

compreender a minha monstruosa ingratidão ao teu amor e à tua misericórdia infinita? 



86 

 

T.: Ah, meu Deus, é verdade que, por minha ingratidão, não mais mereço que me favoreças com 

qualquer de Teus dons. Pela tua mesma infinita misericórdia, por teus infinitos méritos e 

intercessão de Maria santíssima e de todos os anjos e santos, tenho firme confiança e creio com 

certeza que, sem demora, vais conceder-me a perfeita contrição dos meus pecados e o dom de 

imitar-Te sempre, na tua vida humilde, pobre, penosa e obediente, a fim de aperfeiçoar 

meritoriamente a minha alma, viva imagem Tua e do Pai e do Espírito Santo. 

D.: Agradecidos a Deus pela presença de todos, desejamos que ele continue conosco nessa 

caminhada comunitária e familiar. Na certeza de que Ele nunca nos abandona e não leva em 

conta as nossas inúmeras faltas, supliquemos a sua misericórdia. 

 

Oração para obter misericórdia. 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

D.: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 05 

Uma obra abençoada por Deus 

Acolhida, canto inicial 

Uma Igreja profundamente ferida 

 

D.: “Todos os fundadores partiram de uma viva e forte percepção das necessidades da 

humanidade e da Igreja. Pallotti percebeu e sentiu, de modo especial, as grandes necessidades do 

mundo e da Igreja. Fez isso, iluminado pela fé e pelo conhecimento que ele teve do mundo e da 

Igreja.  

L.: Pallotti constatava que a grande maioria da humanidade desconhecia ainda Jesus Cristo e não 

acreditava nele e por isso era infiel. Para ele, tais pessoas necessitam urgentemente de ajuda.   

T.: Pallotti viu e sentiu as grandes necessidades da Igreja do seu tempo, profundamente ferida 

pela Revolução Francesa que quis substituir Deus pelo ser humano e criar uma sociedade 

humana sem Deus e sem Jesus Cristo. Desencadeou uma luta contra a Igreja em todos os 

campos e perseguiu e matou também muitos cristãos. Procurou desmoralizar a Igreja e tudo 

aquilo que se referia a Deus. 

D.: Como consequência, houve uma grande diminuição das forças missionárias na Igreja e 

faltaram os operários necessários para evangelizarem o mundo e também para conservarem a fé 

cristã, onde ela se encontrava.Via também um grande número de fiéis separados do verdadeiro 

rebanho de Cristo. A presença dos pobres e doentes o entristecia e o comovia, mas o que mais o 

fazia sofrer, era ver a maior parte da humanidade privada da luz e da presença salvadora de Jesus 

Cristo. 

L.: Pallotti percebeu que o mundo precisava ser evangelizado, para 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.  

T.: Pallotti não percebeu apenas o lado negativo da realidade. Percebeu e sentiu as coisas boas 

e positivas que aconteciam. Percebeu uma grande necessidade de fé em toda  parte e inclusive 

nos povos que não eram cristãos, nos quais viu boas disposições para abraçarem a religião 

católica. 

D.: 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 primitivos cristãos”. 

T.: Reavivar a fé e reacender a caridade tornou-se um refrão na palavra e nos escritos de Pallotti.  

L.: Quais foram os sentimentos e as reações de São Vicente Pallotti diante das enormes 

necessidades do mundo e da Igreja? 

D.: Nele aparecem os mesmos sentimentos de Cristo, Apóstolo do Pai eterno. O Espírito Santo 

fez com que ele penetrasse profundamente no coração do Cristo e fizesse seus os sentimentos do 

próprio Cristo, Apóstolo e bom Pastor. A exemplo de Cristo, tomado de compaixão à vista das 

pessoas enfraquecidas e abatidas, como ovelhas sem pastor e sujeitas a muitíssimas fraquezas 

(Mt 9,35s), São Vicente Pallotti era incapaz de olhar com indiferença para tantos irmãos 
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ameaçados de se perderem 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, Pallotti desencadeou um movimento de 

oração na Igreja, em favor da multiplicação dos operários evangélicos e da sua formação e 

sustento. 

L.: Guiado pelo Espírito Santo, Pallotti 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. Pallotti compreendeu que Deus quer que o ser humano coopere 

ativamente na salvação eterna do seu próximo. Não apenas os ministros ordenados, mas também 

todos os cristãos estão chamados a cooperarem eficazmente na propagação da fé no mundo 

inteiro e a ajudarem o próximo a conseguir a sua felicidade eterna. 

T.: Para Pallotti, portanto, todos os homens e mulheres, pelo fato de serem imagem e 

semelhança de Deus, devem empenhar-se em ajudar o próximo. A obrigação de contribuir para 

a salvação eterna do próximo é vista por ele no mandamento de amar o próximo como a nós 

mesmos.  

D.: Na sua mente e coração, foi amadurecendo a idéia de despertar em todos os cristãos o 

espírito apostólico ou missionário de Jesus Cristo e de motivar toda a comunidade cristã a 

engajar-se na propagação da fé no mundo inteiro, pois a propagação da fé ou a evangelização de 

todos os povos ou a reunião de todos os seres humanos no mesmo rebanho de Cristo é a obra mais 

própria da comunidade cristã, a mais necessária para a humanidade, a mais agradável a Deus e a 

mais meritória para todos os fiéis. 

L.: Guiado e também estimulado pelos pedidos de ajuda material e espiritual, que continuamente 

chegavam a ele e aos seus companheiros, e também pela resposta generosa de tantos cristãos em 

favor dos irmãos necessitados, junto com seus companheiros São Vicente Pallotti quis fundar 

uma associação de fiéis que, unidos entre si pela caridade de Cristo e movidos por esta mesma 

caridade, procurassem multiplicar todos os meios espirituais e materiais necessários e oportunos 

para reavivar a fé e reacender a caridade entre os católicos e para propagá-la no mundo inteiro, a 

fim de que, quanto antes, houvesse um só rebanho e um só pastor. 

T.: Mas qual é mesmo o carisma de São Vicente Pallotti? 

D.: Podemos dizer que é o resgate e a promoção do apostolado católico na Igreja, isto é, do 

apostolado que corresponde a todos e a cada um dos fiéis. 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 universal.  

Para refletir: o que São Vicente Pallotti apresentou como diferente para a Igreja de seu tempo? 

O que ele me inspira a fazer, segundo o seu desejo, em minha comunidade? 

Oração para obter misericórdia. 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 06 

Unir a todos em torno de Cristo. 

Acolhida, canto inicial 

Um só rebanho sob um só Pastor 

D.: A obra de Pallotti, a União do Apostolado Católico (UAC), surgiu a partir de uma inspiração 

divina de querer unir a todos os batizados em torno da única fé em Jesus Cristo. Para que isso 

aconteça, é preciso que vivamos um espírito de profunda humildade e caridade. Para isso, a fé 

precisa ser reavivada, e a caridade reacendida. Pallotti sente que tão maravilhosa e misteriosa 

visão escatológica somente poderá ser antecipada e realizada, aqui e agora, se a fé for propagada 

em todo o mundo, e se a caridade for aumentada em cada um e entre todos os cristãos, porque a 

fé e a caridade são forças motoras da unificação do mundo a caminho da salvação. Sem isto, a 

Igreja não poderá dar maior glória a Deus e trabalhar pela salvação e santificação das pessoas. 

D.: Texto bíblico. São João fala que existem ainda muitas ovelhas que estão fora do rebanho (Jo 

10,11-21). Comentar o texto e comparar com a inspiração de Pallotti. Como você pode dialogar 

com as pessoas de outros credos sem perder a sua identidade como católico? Qual é a sua maior 

dificuldade para receber uma pessoa de outra religião? Qual a proposta de Pallotti? 

Oração  

D.: A fé e a caridade não virão aumentadas e propagadas, se não se conseguir despertar em todos 

os fiéis o sentido, e mais do que isto, o dever e o privilégio do apostolado. 

T.: O fundamental para Pallotti, para que haja um só rebanho em torno de um só Pastor, é a 

evangelização para reavivar a fé e reacender a caridade e propagá-las em todo o mundo. 

D.: Tudo isso deve ser acompanhado da oração  que torna fecunda a pregação evangélica. 

T.: Do apostolado e da missão ninguém pode dispensar-se, porque, com todos os modos e meios 

possíveis, conforme a sua profissão, condição de vida e proporção de forças dentro do povo de 

Deus, tem condições e o dever de colaborar para tão grande e nobre objetivo comum: conduzir 

toda humanidade à Unidade de um só Pastor.  

D.: Para Pallotti, o Apostolado Católico, isto é, Universal de cada um, comum a cada classe de 

pessoas, é como uma trombeta evangélica que convoca a todos, desperta o zelo e a caridade de 

todos os fiéis de qualquer estado, grau, condições, na proporção das várias necessidades da 

mesma Igreja de Jesus Cristo, em todos os tempos presentes e futuros. 

T.: Pallotti estava consciente de que tal idéia não podia ficar solta, sem que ninguém se 

interessasse e se empenhasse por ela, por isso convocou a todos os batizados para juntos 

testemunharem a fé. 

D.: A razão e a experiência demonstram que, em geral, o bem praticado individualmente é 

minguado, incerto e de pouca duração. Os esforços individuais, por mais generosos que sejam, 

não podem produzir nada de grande, também no plano moral e religioso, a não ser reunidos e 

ordenados para um objetivo comum.  
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T.: O que se quer, então, depois da necessária aprovação eclesiástica, é que este grande número 

de cristãos, cheios de zelo, se una para formar uma Pia Sociedade, a União do Apostolado 

Católico. 

D.: A União do Apostolado Católico terá assim, um duplo fim: despertar o zelo e a caridade de 

todos os fiéis, reavivar todas as Instituições da Igreja, bem como derrubar todos os muros de 

separação entre o povo de Deus. 

Ladainha 

D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

T.: Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Jesus Cristo, ouvi-nos. 

T.: Jesus Cristo, ouvi-nos. 

D.: Jesus Cristo, atendei-nos. 

T.: Jesus Cristo, atendei-nos. 

D.: Deus, Pai do céu, 

T.: tende piedade de nós. 

D.: Deus, Filho redentor do mundo, 

T.: tende piedade de nós. 

D.: Deus, Espírito Santo, 

T.: tende piedade de nós. 

D.: Santíssima Trindade que sois um só 

Deus, 

T.: tende piedade de nós. 

D.: Santa Maria, 

T.: rogai por nós. 

D.: Rainha dos Apóstolos, 

T.: rogai por nós. 

D.: Mãe do Divino Amor, 

T.: rogai por nós. 

D.: Medianeira de todas as graças, 

T.: rogai por nós. 

D.: São Vicente Pallotti, 

T.: rogai por nós. 

D.: Humilde adorador da Santíssima 

Trindade, 

T.: rogai por nós. 

D.: Dócil instrumento do Espírito Santo, 

T.: rogai por nós. 

D.: Místico esposo de Maria, 

T.: rogai por nós. 

D.: Zelador pela gloria infinita de Deus, 

T.: rogai por nós. 

D.: Batalhador pela destruição do pecado, 

T.: rogai por nós. 

D.: Cooperador de Cristo na salvação das 

almas, 

T.: rogai por nós. 

D.: Homem de grande fé, 

T.: rogai por nós. 

D.: Exemplo de confiança na Divina 

Providência, 

T.: rogai por nós. 

D.: Coração inflamado de amor, 

T.: rogai por nós. 

D.: Amigo da pobreza, 

T.: rogai por nós. 

D.: Exemplo de castidade, 

T.: rogai por nós. 

D.: Modelo de obediência, 

T.: rogai por nós. 

D.: Oremos: Deus onipotente e misericordioso, 

pelos merecimentos de vosso servo Vicente 

Pallotti, enriquecestes a vossa Igreja com novas 

famílias religiosas. Concedei-nos imitá-lo no 

desprendimento dos bens terrenos e sempre nos 

alegrar na participação dos bens celestiais. Por 

Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

T.: Amém 

 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 07 

Quem pode ser palotino? 

Acolhida, canto inicial 

O testemunho da fé 

D.: Segundo São Vicente Pallotti, todo batizado é chamado por Deus para ser apóstolo do Reino. 

Para justificar isso, apresentou Maria, a Mãe de Jesus, como mulher apostólica, fazendo muito 

mais que todos os apóstolos, mesmo não ordenada para um ministério na Igreja. Ela foi 

simplesmente a Mãe do Salvador e sempre fez a vontade de Deus. O seu “Sim” transformou o 

mundo, pois gerou a vida daquele que deveria curar nossas feridas, perdoar nossos pecados e 

salvar nossas almas. Por isso, mereceu o título de Rainha dos Apóstolos. 

O ser humano está sempre em busca de algo maior para sua vida, por isso se pergunta: o que 

Deus quer de mim, ou preparou para mim? Esse questionamento também é encontrado nos Atos 

dos Apóstolos, quando Pedro, pela primeira vez, após a vinda do Espírito Santo, fez seu 

discurso. Tocados pelo mesmo Espírito, as pessoas se perguntavam: “E nós, o que devemos 

fazer”? Pedro respondia: “Convertam-se e sejam batizadas” (At 2,37-38). 

Portanto, o batismo já nos inseriu no projeto redentor de Cristo, porém Ele convida pessoas para 

um trabalho específico em sua Igreja, com dedicação exclusiva ao serviço do Reino. Todavia, ele 

suscita no meio do povo pessoas com carismas especiais, para tornar o evangelho sempre atual, e 

desta forma responder às necessidades de cada época.  

No ano de 1835, Deus inspirou Vicente Pallotti para reavivar a fé e para reacender a caridade de 

muitos cristãos indiferentes. Do seu encontro pessoal com Deus e com a necessidade de uma 

evangelização mais ardorosa, ele convocou todos os batizados para testemunharem sua fé em 

todos os momentos e circunstâncias da vida. Fundou a União do Apostolado Católico (UAC), 

para que pudesse difundir a doutrina cristã. Fundou também a Sociedade do Apostolado Católico 

(SAC) – padres e irmãos (Os palotinos). Fundou também a Congregação das irmãs, para que 

juntos pudessem coordenar os trabalhos apostólicos (As palotinas), e criar um elo entre os leigos, 

o clero religioso e diocesano. 

Oração 

D.: O Apostolado Católico ajuda a promover a maior glória de Deus pela salvação das almas. 

T.: Somente o verdadeiro humilde pode alcançar êxitos autênticos, assim cada um, que almeja 

concorrer com todas as forças para o feliz e rápido progresso do Apostolado Católico, deve 

reputar-se o mais indigno do nome de Apóstolo, porque tal nome não convém senão àqueles que, 

num grau heróico, cumpriram o preceito da caridade, promovendo do melhor modo possível, 

para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

D.: Todo cristão tem compromisso missionário em todos os ambientes, através do seu 

apostolado. 

T.: Para Pallotti, ser missionário ou enviado não significava apenas ir evangelizar em regiões 

distantes, onde nunca foi falado de Jesus, mas viver a fé no dia-dia, dando testemunho. 

D.: Fazer apostolado não é só um direito adquirido pelo batismo, mas um dever de todo cristão 

que participa da Igreja de Jesus. Cada um deve atuar nas realidades do mundo e da Igreja, 

conforme as suas habilidades, qualidades e possibilidades. 
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T.: Toda vida do cristão é apostolado, uma vez que vida e apostolado não podem ser separados. 

O cristão identifica-se com Cristo, o Apóstolo do Pai Eterno, pois a sua vida é o seu apostolado. 

Ele não é só apóstolo, mas é o próprio apostolado, numa identificação absoluta. 

D.: Assim, a comunhão com sua missão O levou à morte (Jo, 10,15). E com isto, conquista mais 

um título para o amor do Pai. Ele é amado pelo Pai, não apenas por ser seu Filho, mas por ser seu 

perfeito Apóstolo. 

T.: Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida por minhas ovelhas (Jo 10,17). 

D.: Meditar o texto bíblico: (Mt 28,16-20). Comentar o evangelho e os ensinamentos sobre o 

apostolado de todo batizado. Que novidade esse texto trouxe para você? 

 

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

D.: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 08 

O apostolado é só para padres? 

Acolhida, canto inicial 

Uma nova proposta de vida 

D.: Vicente Pallotti não se conformava em ser uma pessoa a mais entre as demais, ou um 

sacerdote isolado na Igreja. Ele quis, antes de tudo, que a sua pessoa irradiasse Cristo por onde 

passasse. Isso não era somente um desejo, ele procurou agir com palavras e ações, para ser sinal 

da presença do ressuscitado não somente quando ocupava uma função sagrada, mas em cada 

gesto de sua vida: “Deus em tudo e sempre”. 

O povo romano, sedento por uma nova proposta de vida, logo viu em Vicente um modelo a ser 

seguido. Por isso, o seu apelo feito ao povo de Roma em 1835, fez com que muitos batizados 

descobrissem que uma nova aurora se despertava na Igreja, e muitos leigos aderiram à obra do 

Apostolado Católico como uma nova forma de viver a vida cristã. Descobriram ainda que 

podiam ser protagonistas da sua história e colaboradores do apostolado universal. Tal realidade 

deve ser, ainda hoje, propagada, para que mais pessoas possam assumir o seu batismo de 

maneira consciente e alegre, pois quem serve a Cristo, nunca fica decepcionado. 

Apelo ao povo 
 

“Todos, grandes e pequenos, doutores e iletrados, ricos e pobres, 
sacerdotes e leigos, seculares e religiosos, viventes em comunidade ou em 
solidão, podem, em sua posição, isto é, no estado em que Deus os colocou, 
exercer, de alguma forma, sempre com mérito, o apostolado de Jesus 

Cristo”. (Obras Completas III, 143) 
 
D.: A todo cristão agrada piamente a idéia de imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo. São poucos, 

porém, os que se esforçam constantemente e realmente por imitá-Lo. Poucos se preocupam com 

isso. Os que se preocupam, porém, quanto mais se imbuem de tal religioso pensamento, tanto 

mais aspiram a imitá-Lo e tanto mais cresce neles o amor para Nosso Senhor Jesus Cristo. E, 

com o crescimento do amor, cresce também a confiança na graça necessária para imitá-Lo e a 

noção da própria indignidade de obter esta graça. Desta forma também, dispõem-se a receber 

graça mais copiosa. Estes são os poucos que constantemente se esforçam para imitarem Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

T.: Imitação e amor são os elementos comuns da transformação, e São Vicente, com a 

segurança de quem já a viu e a experimentou, afirma que, se um cristão começa a imitar Jesus 

Cristo com humildade e fidelidade, consegue que Jesus Cristo entre em sua alma, e Ele mesmo a 

purifica de toda deformidade e excesso. Ele vive nela, opera nela e lhe atribui o mérito de suas 

obras santíssimas (OOCC III, 37).  

D.: Leitura bíblica – (Sb 9,1-6.11; Mc 8,22-26). 

D.: Deus transforma a nossa vida através de seu Filho Jesus. Exemplo disso, temos a Beata 

Madre Teresa de Calcutá. Era uma jovem como tantas outras, tinha estudado, tornou-se freira e 

foi mandada a trabalhar na Índia pelas suas superioras. Deixou-se transformar por Jesus. É Ele 
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que a capacitou para estar próxima dos leprosos, acolhê-los, sem medo e com grande amor. A 

sua vida transformou-se em um evangelho vivo para o nosso tempo.  

T.: A união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais Ele se entrega. 

Eu não posso ter Cristo só para mim; posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se 

tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo, projetando-me para 

ele e, deste modo, também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos “um só corpo”, 

fundidos todos numa única existência (1Cor 10,17). 

D.: Quem Me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida (Jo 8,12), disse o Senhor. São 

palavras de Cristo, as quais nos interpelam a imitar a sua vida e seu modo de ser, se quisermos 

ser verdadeiramente iluminados e libertados de toda cegueira interior. Então a nossa maior 

preocupação deve ser aquela de meditar sobre a vida de Jesus Cristo.    

Oração de entrega a Jesus  

 Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu 

entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo, Vós me deste com amor. 

Todos os dons que me destes, eu vos devolvo, Senhor. Tudo é teu: disponha de tudo, segundo a 

tua vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, e isso me basta, nada mais quero pedir 

(Santo Inácio de Loyola). 

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 
 

D.: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 09 

Um novo modo de ser Igreja. 

Acolhida, canto inicial 

A fundação da União do Apostolado Católico – UAC  

D.: O legado que Vicente Pallotti deixou à Igreja é a União do Apostolado Católico (UAC). No 

dia 09 de janeiro de 1835, teve sua primeira inspiração de congregar o maior número de fiéis 

para trabalharem incansavelmente em prol do Reino de Deus. No dia 04 de abril de 1835, 

recebeu sua primeira aprovação. 

A União do Apostolado Católico nasceu com o intuito de fomentar entre os batizados, tanto em 

relação aos leigos como eclesiásticos, que a missão evangelizadora na Igreja não depende 

exclusivamente da hierarquia, mas de todos aqueles que aderem ao projeto redentor do Senhor, 

pelo batismo. Cem anos mais tarde, o Concílio Vaticano II declarou que a Igreja é “povo de 

Deus”, com isso também os ministros ordenados fazem parte deste mesmo povo que caminha em 

busca da perfeição. Por isso, é missão dos batizados levar a fé em Cristo aos quatro cantos da 

terra. Todos devem empenhar-se conforme a sua possibilidade e grau de instrução. Os membros 

devem usar dos meios disponíveis para que, de acordo com sua função ou influência na 

sociedade, possam reavivar a fé e reacender a caridade de todos aqueles que estavam distante da 

religião e longe da salvação. 

O Apostolado Católico não é um movimento que visa unir as pessoas somente para a oração, 

mas é uma associação de fiéis que interpela os cristãos a viverem seu batismo com renovado 

ardor missionário, na realidade em que se encontram. Têm a missão de ser fermento na massa. 

Que todos possam conhecer e viver profundamente a sua fé, fazendo com que, o mais breve 

possível, possa haver um só rebanho apascentado por um só Pastor. 

D.: O que é o Apostolado Católico? 

T.: O Apostolado Católico não é uma congregação religiosa, mas uma pia sociedade secular de 

fiéis que, independentemente de qualquer obrigação especial, movidos só por espírito de zelo e 

de caridade, trabalham, por todos os meios disponíveis, para a manutenção da piedade e a 

propagação da fé católica. 

D.: Então, o objetivo desta pia sociedade não é só buscar a santificação dos que a compõem e 

dos outros fiéis, mas também a propagação da fé católica em todo o mundo. A idéia surgiu, 

quando alguns católicos, sacerdotes e leigos, sem pensarem em nenhuma pia sociedade concreta, 

buscavam, em Roma, oportunos meios religiosos adequados ao cultivo da fé e da piedade dos 

católicos que vivem em regiões de infiéis. 

T.: O objetivo do Apostolado Católico é a glória de Deus na conversão e salvação das almas e o 

único motivo que deve animar os associados deve ser o zelo e o proveito espiritual do próximo.  

D.: Em poucas palavras, associar-se à obra do Apostolado Católico significa empenhar-se por 

fazer reflorir a fé e a piedade onde ela já se propagou e por difundi-la nas mais longínquas 

regiões dos dois hemisférios, a fim de que tenha ainda fruto o sangue preciosíssimo de Jesus 

Cristo, se multipliquem os frutos da redenção e se torne conhecido e adorado o seu santíssimo 

nome. 

T.: Associar-se ao Apostolado Católico implica, de certa forma, obrigar a divina piedade a fazer 

chover as bênçãos e as graças mais copiosas sobre si mesmo. Implica alcançar os benefícios da 
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fé em favor de tantos povos infiéis privados e precisados de todo tipo de socorro espiritual. Estes 

infiéis são como crianças abandonadas a pedirem em vão, até que venha alguém partir e 

dispensar-lhes o pão de que estão famintos. 

D.: Numa palavra, finalmente, associar-se ao Apostolado Católico é a mesma coisa que por mãos 

a uma obra que se propõe, como finalidade, a glória de Deus mais alta, a salvação eterna do 

próximo e da própria alma. 

D.: Leitura bíblica (Ef 3,14-21). Refletindo sobre o que foi apresentado sobre a UAC até agora, 

qual a mensagem que podemos tirar para a nossa vida, segundo aquilo que também nos ensina 

São Paulo?  

Oração 

D.: Meu Deus, meu Pai, eterno dominador do universo, amor infinito da minha alma, só Vós 

podeis compreender no vosso próprio amor infinito e na vossa própria infinita misericórdia para 

com toda a nossa alma! 

T.: Só Vós podeis compreender quão ingrato eu tenho sido e até que ponto eu tenho abusado de 

todas as graças que, misericordiosamente e com amor infinito, me tendes concedido! 

D.: Agora, porém, tenho firme confiança de que, pela mesma vossa infinita misericórdia, pelos 

méritos infinitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos e intercessão de Maria Santíssima 

e de todos os anjos e santos, me concedereis recordar sempre o amor infinito e a infinita 

misericórdia, que Vos levaram a me conceder inumeráveis graças e, principalmente, o dom de 

tirar proveito deles, conforme vossa vontade, sempre, até à morte. Amém. 

 

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 
D.: Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 



97 

 

MEDITAÇÃO EM GRUPO – 10 

Regra fundamental – 25 

Acolhida, canto inicial 

Jesus Cristo assumiu a morte de Cruz, com amor infinito. 

D.: Nosso Senhor Jesus Cristo, após ter realizado muitas obras em nosso favor, Com amor 

infinito, aceitou ser condenado à Morte de Cruz para dar, a nós pecadores, a Vida eterna:  

T.: Nós não somos dignos de ter a graça de morrer por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo; mas 

somos obrigados, por seu amor, a encontrar-nos dispostos a morrer para sua glória e para a 

salvação das almas, mesmo com a morte mais ignominiosa; por isso, temos o dever de praticar 

continuamente a mortificação de todas as nossas paixões, de aproximar-nos com amor e com 

frequência do sacramento da confissão e de acolher com humildade as admoestações e 

correções fraternas. Devemos ainda seguir as orientações e normas da Igreja, para melhor 

dominar o orgulho, o amor próprio e corrigir-nos sempre mais das nossas faltas e imperfeições. 

Contemplação 

D.: São Vicente Pallotti ensina-nos a contemplar, em todos os momentos de nossa vida, o amor 

infinito de Jesus. Convida-nos a imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, “assumiu a forma 

humana e humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz”, com amor infinito 

aceitou ser condenado à morte, para comunicar a nós pecadores a Vida eterna. 

T. Aprendamos do Apóstolo Paulo e de São Vicente Pallotti a contemplar e a louvar o amor 

infinito de Deus para nós pecadores.  

D.: Dou graças Àquele que me deu a força, Cristo Jesus Nosso Senhor, eu que fui um 

blasfemador, perseguidor e violento. 

T.: Vinde, Anjos, Santos e criaturas todas do Universo, vinde adorar o Amor infinito, o louco de 

Amor, vinde, adorai, bendizei, louvai, rendei graças: Cantarei eternamente as misericórdias do 

Senhor. 

D.: Deus teve misericórdia de mim, porque eu agia sem saber, estava longe da fé; assim a graça 

de Nosso Senhor foi abundante junto da fé e da caridade que está em Cristo Jesus. 

T.: Vinde, Anjos, Santos e criaturas todas do Universo, vinde adorar o Amor infinito, o louco de 

Amor, vinde, adorai, bendizei, louvai, rendei graças: Cantarei eternamente as misericórdias do 

Senhor. 

D.: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Essa 

afirmação é segura e digna de ser acolhida por todos. 

T.: Vinde, Anjos, Santos e criaturas todas do Universo, vinde adorar o Amor infinito, o louco de 

Amor, vinde, adorai, bendizei, louvai, rendei graças: Cantarei eternamente as misericórdias do 

Senhor. 

D.: Por esse motivo, obtive misericórdia, porque Jesus Cristo quis revelar, em mim, por 

primeiro, toda a sua magnanimidade, a exemplo dos que teriam acreditado nele para obterem a 

Vida eterna. 
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T.: Vinde, Anjos, Santos e criaturas todas do Universo, vinde adorar o Amor infinito, o louco de 

Amor, vinde, adorai, bendizei, louvai, rendei graças: Cantarei eternamente as misericórdias do 

Senhor. 

D.: Ao Rei dos séculos, incorruptível, invisível e único Deus, honra e glória nos séculos dos 

séculos.  

T.: Vinde, Anjos, Santos e criaturas todas do Universo, vinde adorar o Amor infinito, o louco de 

Amor, vinde, adorai, bendizei, louvai, rendei graças: Cantarei eternamente as misericórdias do 

Senhor. 

Reflexão 

D.: Para que tivéssemos a vida e a tivéssemos em abundância, o Senhor escolheu o caminho da 

Encarnação, o sinal emblemático da humildade de Deus que se fez carne, fez-se pequeno através 

da humildade de Maria que O acolheu no seu ventre materno. Do encontro da humildade do 

Criador com a humildade da criatura, nasceu Jesus, Filho de Deus e Filho do homem... 

T.: A vinda de Jesus, que contemplamos no tempo do Advento e Natal, é o primeiro sinal do 

amor infinito com o qual Ele se submeteu à condenação e Morte na Cruz, para dar a nós 

pecadores a Vida eterna.  

Oração 

D.: Acolhamos o convite de São Vicente Pallotti: por seu amor, somos impelidos a frear nosso 

orgulho e autossuficiência.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: Meu Deus, misericórdia minha, Misericórdia infinita, imensa, eterna, incompreensível, 

mesmo que eu seja um monstro de ingratidão, causa de todos os males e impedimento para todo 

o bem, Tu que és Amor infinito, Misericórdia infinita, perdoa-me, se ouso dizer que és louco de 

amor e misericórdia comigo.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: A cada momento, sempre e por toda a eternidade Tu pensas em mim e derramas sobre mim 

infinitos dilúvios de graças, favores e misericórdias.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: Jesus, mesmo quando eu não penso em ti, sempre me esperas e ardes de infinito amor para 

dar-Te sempre, inteiramente, totalmente, infinitamente a mim.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: Pai, Filho e Espírito Santo, vós me nutris e me alimentais com toda a vossa substância, 

essência, propriedade, operações divinas e com todos os vossos infinitos atributos, e sempre mais 

destruís meu ser malvado.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: Pai, Filho e Espírito Santo, sempre mais me transformais em Vós mesmo. Pai, Filho e 

Espírito Santo, todas as indústrias do vosso amor e da vossa misericórdia atuam sempre, de dia e 

de noite, quer esteja acordado ou dormindo, quer esteja comendo, bebendo ou passeando, quer 

pense em vós quer não pense em vós.  

T.: Humildade de Jesus, destrói o meu orgulho. 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 11 

O coração humano é o santuário de Deus. 

Acolhida, canto inicial 

Uma oração sem fim 

D.: São Vicente Pallotti teve uma vida muito breve. Viveu apenas cinquenta e cinco anos, porém 

a sua vida foi de intenso amor a Deus e aos irmãos. O seu testemunho de vida e de fé não morreu 

e nunca morrerá, porque ele viveu só para Cristo, e quem está com Cristo, nunca morre, mas vive 

eternamente. 

T.: Queremos, Senhor, também nós, viver só para Cristo, porque sem ele a nossa vida perde o 

seu sentido, o nosso trabalho torna-se apenas um esforço inútil, e o mundo um lugar onde não 

existe mais o amor e o respeito.  

D.: Vicente Pallotti procurou viver sempre na presença de Deus. Ele rezava não só na Igreja, mas 

no quarto, durante as refeições, quando saía pelas ruas em direção aos necessitados. Fez da sua 

vida um santuário de Deus. 

T.: Foi rezando e meditando que descobriu o amor infinito e misericordioso de Deus. A sua vida 

foi literalmente transformada. A partir de então, descobriu que entre ele e Deus havia um 

abismo imenso, porque Deus é santidade, e ele nasceu no pecado. Por isso dizia, sou o homem 

do pecado. Ele descobriu que o abismo do nada e do pecado apela para o abismo da 

misericórdia e do amor (Sl 42,8). 

D.: Pallotti, para estar repleto de Deus e de sua graça, procurou sempre deixar com que Deus 

invadisse a sua inteligência e sua memória, porque nela brota a luz da sabedoria que vem do 

Espírito Santo. 

T.: Encharcado do amor de Deus, Pallotti deixa a graça descer da cabeça para o coração, 

porque o coração é o seu santuário. Ele sabia que, sem ser tocado profundamente no coração, 

qualquer saber se torna inútil e até prejudicial, porque pode levar a um caminho contrário ao 

proposto por Deus.  

D.: O coração pulsa, não medita, pulsa para Deus. O coração vai a Deus. A fala do coração não é 

com ele mesmo, é com outro, o coração fala com Deus. 

T.: Desta forma, ele mergulha no mundo de Deus, fala no coração amoroso de Deus, mas 

percebe que é Deus quem permite fazer essa viagem de amor. Quanto mais fundo desce a alma, 

tanto mais alto ela voa, procurando abrigar-se no coração de Deus. Quanto mais desesperado 

estremece o eu humano, com mais confiança ele balbucia, finalmente, ao Pai, aquele “Tu” que 

nunca mais vai emudecer. 

D.: Como se já tivesse na posse da eterna glória, o redimido faz o oferecimento, elemento 

essencial da oração de Pallotti, do precioso sangue de Jesus Cristo. 

T.: Sua oração é, com efeito, um aspirar força divina. É também firme convicção de que com 

Deus tudo posso. 

D.: O místico que confessa que Deus está na humanidade e está enamorado da miséria, que, a par 

de Santa Catarina de Sena, chama a Deus de o louco de amor, deve viver num correspondente 

grande temor de Deus. Ele jamais esquece a infinita distância entre Criador e criatura. Ele vive, 

ao mesmo tempo, em infinito temor e infinito amor. Sua vida é uma tensão infinita entre temor e 

amor. Isso não está em contradição com o amor perfeito de que fala a primeira carta de São João 
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(1Jo 4,17-18), pois o relacionamento afetuoso com o Santíssimo se radica sempre, por 

necessidade natural, no abissal temor e adoração de Deus. 

D.: Leitura bíblica (1Jo 4,1-21). Partilhar a importância de buscar sempre a Deus como fazia 

Pallotti. 

D.: Oração de São Vicente Pallotti 

D.: Meu Deus!  

D.: Não a inteligência – T.: Mas Deus. 

D.: Não a vontade – T.: Mas Deus. 

D.: Não a alma – T.: Mas Deus. 

D.: Não a visão – T.: Mas Deus. 

D.: Não o ouvido – T.: Mas Deus. 

D.: Não o gosto – T.: Mas Deus. 

D.: Não a respiração – T.: Mas Deus. 

D.: Não o tato – T.: Mas Deus. 

D.: Não o coração – T.: Mas Deus. 

D.: Não o corpo – T.: Mas Deus. 

D.: Não o ar – T.: Mas Deus. 

D.: Não a comida e bebida – T.: Mas Deus. 

D.: Não as vestes – T.: Mas Deus. 

D.: Não os bens materiais – T.: Mas Deus. 

D.: Não as riquezas – T.: Mas Deus. 

D.: Não as honras – T.: Mas Deus. 

D.: Não as distinções mundanas – T.: Mas Deus. 

D.: Não as dignidades – T.: Mas Deus. 

D.: Não as promoções – T.: Mas Deus. 

D.: Deus em tudo e sempre. 

 

T.: Sim, meu Deus, eu vos quero, porque Vós assim quereis. Por mim mesmo eu não deveria 

sequer ter a coragem de invocar-vos, porque eu Vos traí e Vos crucifiquei (OOCC X, 131). 

 

 

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 12 

Sou indigno de rezar a ti, Senhor. 

Acolhida, canto inicial 

Por mim nada posso, com Deus posso tudo. 

D.: Deus meu, sou tão sem juízo! Tantas vezes eu disse: não vou pecar nunca mais. Depois, 

voltei a pecar. Farei esse ou aquele ato de virtude, esta ou aquela boa obra. E, depois, não fiz 

nada. Agora, porém, Deus meu, ponho-me em tuas mãos. Por mim, nada posso, contigo posso 

tudo. A ti infinita glória, honra, amor, reverência; a mim desprezo, desonra, sofrimentos.  

T.: Faze-me tomar conhecimento, com toda clareza, de que eu, o mais miserável e o mais 

pecador de todas as outras criaturas, sou indigníssimo, ao máximo, de rezar a ti.  

D.: Ah, meu Deus, imprime no meu espírito para sempre, um elevadíssimo conhecimento da 

minha miséria e impiedade, pelo qual possa reconhecer com sinceridade, como realmente sou 

indigníssimo de por meus olhos nas pessoas e de tratar com elas, de vez que, entre elas, haverá 

muitos grandes santos, inclusive desconhecidos e desprezíveis aos olhos dos seres humanos. 

Faze, ó Senhor, que tudo isso eu não o diga somente da boca para fora. Eu sou o homem do 

pecado (2Ts 2,3). Meu Deus, eu sei que eu sou o homem do pecado. Mas não me entendo, não 

me compreendo, não me confundo, não me arrependo e não me humilho. Não sei suplicar-te, não 

devo ser atendido; mereço todas as tuas infinitas e eternas maldições. De qualquer forma, não 

quero desesperar-me: aí está Jesus Cristo.  

T.: Ah, meu Deus, lança em mim, agora e sempre, o olhar da tua misericórdia.  

D.: Deus meu, destrói, para sempre, também o pecado venial e, na medida do possível, também a 

imperfeição mais leve, e promove em todas as criaturas a tua glória. E, com tal dor de Jesus, 

queremos chorar e detestar todos os nossos pecados e os de todos e fazer deles penitência. 

T.: Queres-me uma conversão sempre mais perfeita e de tal modo te sentes feliz, quando eu 

chegue a converter-me de verdade. Eu sou indigno de ter o dom da perseverança. Vês, se eu 

faço uma promessa e, depois, faço tudo ao contrário, é porque sou o homem do pecado. E Tu 

mesmo, ó meu Deus, és a minha perseverança. Tu és o meu bem eterno. Tu, o meu tudo. 

D.: Confio que, por maior que seja a minha miséria e ingratidão e maldade, tanto mais Tu 

triunfarás sobre mim, com o teu infinito poder, sabedoria, bondade, clemência, misericórdia e 

com todos os teus infinitos atributos, no tempo e na eternidade. E creio que Tu me tenhas 

escolhido como instrumento das obras da tua maior glória e da maior santificação. Segundo o teu 

beneplácito, porque Deus escolheu o que é loucura no mundo, para confundir os sábios; e o que 

o mundo julga fraco, Deus escolheu para confundir os fortes (1Cor 1,27-28). 

T.: Sou infinitamente indigno, ó meu Jesus, de ter total participação em tua vida humilde, pobre. 

A vida de Cristo seja a minha vida, agora e para sempre. Por mim, não sou capaz nem de 

formar um desejo bom. Assim, até o mínimo bom pensamento é também dom teu (Rm 8,26). 

Assim, eu destruído, sê tudo Tu em mim.  

D.: Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que é mau aos teus olhos (Sl 50,6). 

T.: Ah, Deus meu, destrói toda a minha vida passada, presente e futura. E dá-me a tua vida, a 

vida do teu Unigênito encarnado. Quão mais generosamente derramaste os teus dons sobre 

mim, tanto mais fui ingrato para contigo, tanto mais desconheci os dons que me deste e tanto 

mais desconheci os dons que me deste e tanto mais abusei deles! Oh, quantos vícios, hábitos 
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pecaminosos e pecados veniais e mortais teriam sido destruídos ou impedidos! Ah, meu Deus, 

quem vai compreender os meus delitos? 

D.: Creio que tu me ensinas o que devo fazer, consolas-me em minhas penas, advertes-me e 

repreendes-me das minhas faltas pela boca do meu padre espiritual, que encarregaste da minha 

conduta. Agradeço-te, ó meu Deus, pela bondade que tens tido em proporcionar-me um caminho 

tão útil, seguro e fácil para avançar nas virtudes. Peço-te as luzes necessárias, para conhecer a 

fundo o meu coração, como queres Tu, de acordo com a tua misericórdia. Esta, meu Deus, é a 

graça que te peço, juntamente com a de tirar proveito das diretivas que me serão dadas. 

D.: Leitura bíblica (Fl 3,8-16). Deus nos faz sentir a miséria da nossa humanidade, para nos 

enriquecer mais abundantemente com suas misericórdias infinitas. Comentar o texto bíblico e os 

escritos de Pallotti. 

A vida de mortificação 

D.: O Santo Fundador é para nós um exemplo. Já em 1816 escrevia: “Sempre e em todas as 

ações, desejo destruir o meu corpo que se revoltou contra a razão, humilhar e mortificar o 

espírito que se rebelou contra Deus, fazendo com que as potências da alma, os sentimentos do 

corpo e todo o meu ser concorram para a glória de Deus...” (OOCC X, 74).  

Em 1846, na Regra para a Sociedade dos sacerdotes e irmãos, escrevia: “Para viver sempre na 

perfeita observância da Lei santa de Deus e da Igreja, das santas Regras e Constituições... 

devemos empenhar-nos para construir em nós o edifício espiritual com as virtudes santas 

praticadas por Nosso Senhor Jesus Cristo... por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós, desde o 

primeiro ingresso na Congregação até à morte, com sempre mais renovada e perfeita 

mortificação de todas as nossas paixões, somos obrigados a viver e morrer, praticando a vida de 

sacrifício” (OOCC III, 42-43). 

T.: Viva numa perpétua desconfiança de si, e de suas forças; no perfeito abandono confiante em 

Deus e não tenha medo, porque Deus sustentará tudo aquilo que nós fazemos, seguros de que 

nada podemos sem Deus (OCL II, 56).  

D.: Dica para aumentar a confiança em Deus: “Quem confia em Deus, não permanece confuso. 

Portanto se você está confuso, é sinal que não confia. Contemple Deus, e contemple você 

mesmo, e nunca encontrará Deus sem misericórdia, nem você sem miséria. Deus é sempre 

propício com a sua miséria, e a sua miséria é objeto da bondade e da misericórdia de Deus” 

(OOCC III, 126).    

T.: Eu vos vejo em Deus, falo convosco em Deus, abraço-vos em Deus, saúdo-vos em Deus, 

amo-vos em Deus e em Deus me encontro sempre convosco e em todas as vossas obras.                                                                                            

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 13 

A Eucaristia na vida de São Vicente Pallotti. 

Acolhida, canto inicial 

Eucaristia: imagem incompreensível da misericórdia de Deus 

D.: Pallotti sempre foi fascinado pela Eucaristia. Nela, ele contempla Deus que se torna alimento 

das almas das pessoas. O alimento eucarístico dos fiéis não está circunscrito à materialidade do 

corpo de Cristo, pois Ele é Deus, e o fiel é alimentado pelo Cristo total: corpo, sangue, alma e 

divindade.  

A celebração Eucarística ocupou sempre o lugar central na vida de nosso fundador. Ele 

descobriu que nela não está somente a pessoa do Verbo encarnado, mas está presente também o 

Pai e o Espírito Santo. 

No dia 09 de janeiro de 1835, após a santa missa, recebeu a grande inspiração de fundar a UAC. 

Ele tem plena consciência da sua pobreza, miséria e inutilidade, do seu nada e pecado. 

Reconhece ainda que é incapaz de receber tão grandioso dom. 

Ele aclama a eucaristia como imagem incompreensível e infinita do amor e da misericórdia de 

Cristo e reconhece a sua indignidade diante de tão grande mistério. Por isso, reconhece-se como 

nada a ser preenchido pelo tudo que é Deus em sua compaixão e intitula-se como prodígio da 

misericórdia. 

Propósitos 

D.: Ao reconhecer sua limitação diante do infinito amor de Deus, Pallotti faz alguns propósitos 

capazes de viabilizar sua relação com Cristo eucarístico: 

1. comungar todos os dias até o fim da sua vida; 

2. fixar sua atenção na Eucaristia; 

3. aumentar os adoradores e os que participam da Eucaristia; 

4. viver permanentemente em preparação, busca e ação de graças, participando nos infinitos 

mistérios da Eucaristia; 

5. desejar que a eucaristia opere nele. 

D.: A vivência do mistério eucarístico o leva a uma configuração com Cristo, onde sua vida, suas 

atitudes, seu apostolado fosse a vida do próprio Cristo (Gl 2,20). Porém, essa perfeição só pode 

ser encontrada no Cenáculo. 

T.: Através de seu exemplo, Pallotti impulsiona-nos a nutrir um profundo amor pela Eucaristia, 

fonte de graças e de bênçãos para todo apostolado. 

D.: “Somos marcados nas mãos de Deus” (Is 49,16). “Antes do nascimento, já te havia 

consagrado” (Jr 1,5). Pallotti também tinha plena consciência de que fora marcado e conduzido 

por Deus. 

T.: Marcado pela ação divina, Pallotti tinha dentro de si um grande desejo de praticar as 

virtudes próprias dos assinalados por Deus, por isso queria viver a obediência e a fidelidade 

vivida por Maria Santíssima, a Serva fiel. 
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D.: Dizia ele: “Expresso o desejo do meu coração de partilhar solidário, com Jesus e Maria, todas 

as dores mentais e sensíveis de toda e tão sofrida vida deles”. 

Entrega do coração a Jesus por Maria 

D.: Imaculada Mãe de Deus, Rainha do céu, Mãe de misericórdia, advogada e refúgio dos pobres 

pecadores, eis-me aqui, iluminado e confortado pelas graças que tu, com carinho materno, 

copiosamente, me alcançaste do tesouro da divindade. 

T.: Eu tomei a decisão de depositar em tuas mãos o meu coração, por agora e para sempre, 

para consagrá-lo totalmente a Jesus. E tu, em meu nome, consagra-o a Jesus. Estou certo de que 

tu, agora e sempre farás quanto puderes, para que o meu coração seja sempre todo de Jesus, na 

mais perfeita imitação dos santos, especialmente do teu esposo são José. 

D.: Estou certo de que me alcançarás todas as graças para imitar a ti e a teu Filho Jesus. E, como 

demonstração da minha confiança, agora e sempre e de toda forma possível que agrade a 

Santíssima Trindade. 

T.: Meu Deus, sou indigno de ter o dom de um amor perfeito para com a Imaculada Mãe Maria, 

mas tu mo concedes pelos méritos de Jesus e de Maria (amor de Filho e mãe). Quero amá-la 

com o amor com que amas Tu, ó divino Filho, com o amor com que amas Tu, ó Espírito Santo 

(amor de esposo e esposa). Tudo isto, por todos os fins possíveis que agradem a ti, meu Deus.  

D.: Maria é o caminho para chegar a Jesus, porém toda sua vida foi dedicada ao apostolado de 

Jesus, o apóstolo do Pai.  

Propósitos e aspirações - (n. 34) 

D.: Eles não têm mais vinho (Jo 2,3). Pallotti viu o vinho da esperança e da alegria. Olha para a 

humanidade com olhar terno de quem não perde a esperança e a confiança em Deus. 

L.: Vejo ou ouço falar em pessoas aflitas, angustiadas, atribuladas, cansadas, carregadas de pesos 

e fadigas, como, por exemplo, os fazedores de chaves, lavradores, carroceiros, pedreiros, 

carpinteiros, pobres mulheres aflitas por causa dos filhos, pelas noites em que não dormem 

porque, eles mesmos estão doentes ou inquietos, devendo então velar por eles, amamentá-los, 

fazê-los dormir. Conheço as grandes aflições por que passam tantas pobres famílias, as 

discórdias entre os esposos, as brigas entre irmãos e irmãs, entre parentes, entre empregados e 

amigos, a opressão de tantas pobres moças expostas ao perigo de perderem a santa honestidade, a 

opressão das crianças, das viúvas desoladas e de tantas misérias que afligem a humanidade, se eu 

mesmo ou uma outra pessoa pudesse penetrar em todos os ângulos da terra e enxergar de uma só 

vez as misérias que atribulam a pobre humanidade. Acredito firmemente que o coração humano 

não suportaria semelhante visão, mas todos morreríamos de dor. Considerando isso tudo, 

procurarei levar-me a uma viva compaixão com essas criaturas e dar-lhes auxílio, segundo a 

norma da piedade cristã e da santa prudência. Procurarei consolá-las em suas aflições, exortá-las 

à paciência e resignação, fazendo com que vejam que é curto o sofrimento e eterna a alegria. 

Mas visto que por causa da minha miséria muito aumentada pela minha impiedade é impossível 

que eu consiga realizar tudo o que desejo, colocarei a causa nas mãos de nossa comum advogada 

e Mãe Maria Santíssima que a todos nós inspira amor, e, nas mãos dos nossos protetores, os 

anjos e os santos; tenho certeza de que o Senhor fará suceder o que for bom para a sua maior e 

verdadeira glória e para benefício das almas.  

D.: Leitura bíblica: (Ex 3,1-14). O olhar e a oração de Pallotti é sempre universal. Ele reza pela 

humanidade e com a humanidade. Sabe que suas forças são limitadas e por isso pede a Maria que 

interceda pelas necessidades do mundo. Diante dessa realidade, lança-se, sem medo, com um 

projeto de vida para toda a humanidade. Ele tem o desafio de não se cansar nunca, por isso conta 

com a colaboração de todos. Cada um deve fazer um pouquinho, e o pouco com Deus pode 

transformar o mundo.  



105 

 

D.: Refletir: comparar a leitura bíblica com o texto de Pallotti. 

 

Oração para obter misericórdia 

Meu Jesus, minha infinita, imensa, incompreensível misericórdia. 

Vós me dais a vossa própria misericórdia e me transformais em vossa misericórdia e fazeis 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. 

 

São Vicente Pallotti, rogai por nós. 

 

 

D.: Bendigamos ao Senhor. T.: Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO EM GRUPO – 14 

Maria guardava tudo em seu coração. 

Acolhida, canto inicial 

“Ave, cheia de Graça”. 
 

D.: Maria foi preparada por Deus, para ser a Mãe do seu Filho. Como Eva foi seduzida pela 

conversa de um anjo decaído e afastou-se de Deus, desobedecendo à sua palavra, Maria recebeu 

a boa-nova pela anunciação de outro anjo celeste e mereceu trazer Deus em seu seio, obedecendo 

à sua palavra. 

L1.: Quando chegou à plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis  desígnios divinos, o Filho 

de Deus assumiu a natureza humana para reconciliá-la com o seu Criador, de modo que o 

demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. 

L2. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e 

nasceu submetido a uma Lei, a fim de remir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a 

sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu 

Filho, que clama: Abba, Pai! Portanto já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também 

herdeiro por Deus (Gl 4,4-7). 

T.: Vicente Pallotti, ao falar da maternidade de Maria, diz: “A minha boa Mãe foi abençoada e 

enriquecida por Deus, inclusive com atrozes sofrimentos que parecia viver crucifixa. Ela que 

sempre venerou as chagas de Jesus, no final de sua vida, parece ter tido sempre mais a graça da 

crucifixão” (OOCC XIII, 929). 

L3.: Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos: Glória a Deus nas alturas, 

e anunciam: Paz na terra aos seres humanos de boa vontade (Lc 2,14). 

T.: Demos graças a Deus Pai, por seu Filho, no Espírito Santo, pois, na imensa misericórdia 

com que nos amou, compadeceu-se de nós. E, quando estávamos mortos por causa das nossas 

faltas, Ele nos deu a vida com Cristo (Ef 2,5), para que fôssemos Nele uma nova criação, nova 

obra de suas mãos. 

D.: Maria ocupa um lugar muito importante na obra e na doutrina de Vicente Pallotti. Para ele, 

Maria é a cheia de Graça, a filha predileta do Eterno Pai, a Mãe que Deus Filho escolheu entre 

todas as mulheres, para tornar-se homem, a Esposa única na qual o Espírito Santo infundiu a 

mais pura virgindade e exuberante maternidade. Nenhuma criatura, pela sua pessoal excelência, 

pode ser amada e honrada como foi amada e honrada Maria, porque ela foi infinitamente amada 

e honrada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o ser humano à sua imagem e Maria, 

Mãe de Jesus, fez Deus à sua imagem. Não existe uma criatura comparável a ela, porque sua 

beleza é irrepetível. Por esta admirável excelência, Maria merece admiração, louvor, amor, mais 

do que todas as coisas criadas. Maria é também a corredentora150. 

T.: O sangue derramado de Cristo é o sangue de Maria; a carne de Jesus, flagelada e coroada 

de espinhos, seus membros perfurados pelos pregos e lança, são a carne de Maria. Maria 

 

150 DE ALMEIDA, Valdeci Antonio, op. cit., p. 135. 
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aceitou a profecia de Simeão que anunciou tais sofrimentos com o símbolo da espada que 

traspassou seu coração. Esta Senhora bendita foi constituída por Jesus, no momento mais solene 

da redenção, Mãe do novo povo de Deus151.  

L4.: Pallotti queria também que seus seguidores tivessem um profundo amor e devoção à Mãe 

de Deus, que todos fossem fervorosíssimos apóstolos de Maria, transformados em Maria, de 

sorte que, depois de Jesus Cristo, o seu coração, os seus movimentos internos, as suas palavras e 

os seus olhares, seus passos e ações fossem de Maria, porque um verdadeiro devoto de Maria 

não só se salvará, como se tornará grande santo (OOCC V, 447). 

T.: Gostaria que todas as criaturas respeitassem e venerassem profundamente os nomes de 

Jesus e de Maria (OOCC X, 99). 

Reflexão bíblica: (Lc 2,16-21) – Todos os que ouviram os pastores, ficaram maravilhados com 

aquilo que contavam. Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. 

D.: Continuemos nossa oração, ouvindo os conselhos de Maria, conforme os escritos de Pallotti, 

no seu livro Mês de maio para leigos. 

L5.: Filho, é do teu agrado ser chamado filho de Deus, eterno, imenso, amor infinito? Ou 

preferes renunciar esta filiação? Sabe que, cada vez que pecaste e foste rebelde ao Pai Celeste, 

renegaste a paternidade divina. 

L6.: Com afeto materno, peço-te para refletires que ser chamado filho de Deus te dá o direito de 

herdeiro. É verdadeiro direito e tem tanta força que, mesmo sendo Onipotente, Deus não pode 

tirar esse direito, se tu não o renuncias por um ato livre da tua vontade que se denomina pecado, 

pois assim determinou Deus misericordioso em seus decretos, motivado pelo amor infinito que 

tem para com as pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro Imaculado. 

D.: Mas, se queres consolar tua Mãe, filho, contempla o meu divino Filho. Eis Jesus Cristo: 

“Santo, Inocente, Imaculado, segregado dos pecadores e elevado acima dos céus” (Hb 7,26), 

figura e imagem viva e perfeita da substância do Pai. Quero saber se desejas tê-Lo por teu irmão 

primogênito (Rm 8,29), de modo a poderes dizer com toda fé: Creio em Jesus, Verbo Encarnado, 

Redentor do mundo. Filho de Maria é meu irmão! Gostarias de ter Jesus como teu irmão 

primogênito? E ser com Ele herdeiro de Deus Pai? Pois sabe, para teu consolo e salvação, que o 

título de filho de Deus comunica não apenas o direito de possuir Deus, mas te faz coerdeiro de 

meu divino Filho, Jesus Cristo (Rm 8,17). Logo, como filho de Deus, és também elevado à 

sublime honra de irmão do divino Verbo Encarnado, com o qual poderás gozar por toda a 

eternidade da suprema herança: Deus152. 

Pai-Nosso, Ave-Maria 

Oração 

Ó Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos 

contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por Cristo, Nosso 

Senhor. Amém. 

Bênção final 

Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e conduza-nos à vida eterna. Amém. 

 

151 Ibidem, p. 135. OOCC XIII, 725. 
152 PALLOTTI, Vicente. Mês de maio para leigos. Santa Maria: Biblos, 2ª Edição, 2008, p. 57-58. 


