MENSAGEM PARA O
DOMINGO MISSIONÁRIO PALOTINO
4 DE OUTUBRO DE 2020
Caros irmãos e irmãs da Família Palotina,
Saudações cordiais de Roma. Neste momento em que a pandemia da covid-19 nos
obriga a manter um distanciamento social, nós, os responsáveis pelas missões dentro da
UAC e das três Comunidades da Fundação Palotina, vos saudamos com as palavras dirigidas por nosso Fundador, São Vicente Pallotti, a seus confrades que estavam em missão
na distante Londres: "Eu olho para vocês em Deus, eu os abraço em Deus, eu os saúdo
em Deus".
Por ocasião do Domingo Missionário Palotino, que este ano é celebrado no dia 4 de
outubro, queremos transmitir a todos os membros da Família Palotina uma mensagem
que expresse acima de tudo nossa proximidade a todos vocês que estão envolvidos nas
diversas missões palotinas, nestes momentos difíceis causados pela pandemia do coronavírus. Além disso, queremos compartilhar com vocês alguns pontos de reflexão e meditação, não apenas para dirigir nossa oração pelas missões palotinas, mas também para
nutrir dentro de cada um de nós o zelo missionário tão caro ao nosso Fundador, São
Vicente Pallotti.
Um momento de gratidão
Inspirado pelo apóstolo São Paulo que
exorta os tessalonicenses "a dar graças em
todas as coisas, pois tal é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco" (1Ts 5,18),
queremos celebrar este domingo missionário palotino como um momento de gratidão
a Deus por todas as Suas graças, com as
quais Ele nos cumulou para realizar nossa
vocação palotina. Oramos e agradecemos a
todos os irmãos e irmãs envolvidos nas diversas missões palotinas, às vezes trabalhando em condições difíceis, que exigem grande fé e grande coragem para continuar a
reavivar a fé e reavivar a caridade em todo o mundo.
Diante desta pandemia, que está perturbando o mundo inteiro e nossa Família Palotina, somos chamados não apenas a reclamar do que está errado, mas a expressar
nossa gratidão aos profissionais da saúde e às associações voluntárias, comprometidos
em enfrentar esta emergência sem precedentes em nossa história. Neste domingo, queremos de maneira especial rezar por todos aqueles que perderam suas vidas ou por
aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia da covid-19.

O que Deus está nos dizendo com esta pandemia?
A pandemia da covid-19 tem suscitado muitos sofrimentos e desafios para toda a
humanidade, para a Igreja e para a Família Palotina. É uma situação que nos faz experimentar nossa fragilidade humana e a precariedade de nossas estruturas. Nossas atividades missionárias também têm sido afetadas por esta dramática situação em diferentes partes do mundo. Mas, como nos exorta o Santo Padre, somos chamados a discernir
e compreender o que Deus nos diz através desta pandemia, porque "a doença, a tribula‐
ção, o medo, o isolamento se constituem um contínuo desafio para nós. Interpela‐nos a
pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o
emprego e o salário, de quem não tem abrigo e comida. Obrigados à distância física e a
permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais
e também da relação comunitária com Deus" (Papa Francisco, Mensagem para o Dia da
Missão, 2020).
Por esta razão, seria apropriado organizar reuniões para compartilhar suas experiências sobre a pandemia, suas consequências e suas implicações sociais, econômicas,
espirituais e pastorais. Neste domingo missionário, e também nos dias seguintes, encontremos um momento para refletir seriamente sobre como enfrentar com fé, esperança
e coragem esta crise da covid-19, inspirando-nos no exemplo de nosso fundador São
Vicente Pallotti, que se fez ativamente próximo das pessoas quando eclodiu a epidemia
de cólera em Roma no início de agosto de 1837.
Estar perto do homem que sofre
Não há dúvida de que devido a esta pandemia podemos nos sentir perdidos, assustados e
com dúvidas não apenas sobre nosso futuro,
mas também sobre como realizar nossa missão
palotina. É justamente diante destes desafios
que somos chamados a ser solidários, próximos
ao homem que sofre e a dar esperança, seguindo
a inspiração de nosso Fundador, São Vicente
Pallotti. Nesta ocasião, queremos agradecer a
todos os irmãos e irmãs comprometidos em oferecer ajuda financeira, espiritual e pastoral a
tantas famílias e pessoas particularmente afetadas por esta pandemia, seguindo o exemplo de Pallotti que queria ser alimento, bebida,
vestuário, remédio, etc... para ajudar os outros (cf. OOCC X, 15-16). De fato, diante desta
situação que nos coloca em dificuldade e nos trouxe incertezas, devemos ter cuidado
para não cair na armadilha de nos fecharmos em nós mesmos, de ficarmos indiferentes
ao sofrimento e às necessidades de nosso próximo.
Por esta razão, o Santo Padre nos lança o desafio de reacender intensamente em
nós o amor e o serviço aos irmãos: "neste contexto, o chamado à missão, o convite a sair
de nós mesmos por amor a Deus e ao próximo, se apresenta como uma oportunidade para
compartilhar, servir, interceder. A missão que Deus confia a cada um faz passar do eu te‐
meroso e fechado para o eu encontrado e renovado pelo dom de si" (Papa Francisco, Mensagem para o Dia Missionário 2020). Sair de nós mesmos nos permite levar esperança

aos irmãos e irmãs corroídos com as incertezas sobre o próprio futuro, sobre o amanhã
que lhes aguarda. A despeito disso, são as nossas atividades sócio-caritativas tornam
nosso compromisso de reavivar a fé e reacender a caridade ainda mais confiável, pois,
como escreve o Apóstolo Tiago, "a fé sem obras é morta " (Tg 2,26).
Convidados a meditar com o Santo Padre
O Domingo Missionário Palotino é uma ocasião auspiciosa para meditar e refletir
sobre a mensagem do Santo Padre para o Dia Missionário 2020, que destaca alguns importantes pontos, entre os quais, os frutos do mês missionário do ano passado, como
enfrentar com fé e esperança a crise da pandemia da covida-19, como cuidar de nossa
casa comum e ainda como estar perto das pessoas que sofrem e como superar os desafios de nosso chamado à missão hoje. Dada a importância e profundidade desta mensagem vos convidamos a acessá-la em sua própria língua diretamente no seguinte endereço:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/
documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html
E, por fim, desejamos que este Domingo Missionário Palotino alimente nosso zelo
missionário, aprofunde nosso amor a Deus e ao próximo e nos fortaleça na missão de
levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro, seguindo o exemplo de São Vicente
Pallotti, nosso Fundador e confiando-nos à intercessão materna de Maria Santíssima,
Rainha dos Apóstolos e Estrela da nova Evangelização.
Bom Domingo Missionário Palotino a todos!
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