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Roma, 3 de setembro de 2020. 

Queridos irmãos e irmãs, 

Do encontro anual do Conselho Geral de Coordenação da UAC (CGC), enviamos nossa saudação a todos os 

membros, comunidades e às suas famílias. Por causa da pandemia, a Congregação Vaticana autorizou o CGC, 

para que fizéssemos, pela primeira vez, o nosso encontro anual de modo virtual pelo Zoom. Estiveram 

conectados com a Itália:  Austrália, Polônia, Índia, Camarões, Brasil, Irlanda e Estados Unidos. Temos o prazer 

de compartilhar com todos vocês a grande alegria que experimentamos juntos durante este encontro.  

Diante desta situação atípica, percebemos o quão verdadeiras são as palavras de nosso Fundador São Vicente 

Pallotti, a quem queremos lembrar hoje, imaginando estar presente no Cenáculo com Maria e Jesus e com cada 

um dos nossos irmãos e irmãs: 

“Em qualquer lugar em que eu me encontre, procurarei imaginar-me e renovar o desejo de estar eu e todas 

as criaturas no cenáculo de Jerusalém, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo, e, como eles estavam 

ali, juntamente com Maria Santíssima, assim, também eu desejo estar junto com a minha mais que 

enamoradíssima Mãe Maria e com o meu mais que diletíssimo Esposo  Jesus” (OOCC X, 86).   

O encontro foi aberto oficialmente pela Presidente da União, Donatella Acerbi, que deu as boas-vindas a todos 

os participantes. Em seguida, ela apresentou o seu relatório anual, que teve como foco as questões 

fundamentais da vida da União. Ela convidou a todos para que estivem unidos espiritualmente com todos os 

membros da família palotina, e pediu que invocássemos a intercessão de São Vicente Pallotti e àqueles da 

nossa Família que já estão no Paraíso. 

O Pe. Jacob Nampudakam, SAC, Assistente Eclesiástico da União, sublinhou os seguintes temas, para se viver 

com alegria e fecundidade a nossa vida no espírito do Pallotti: aprofundar a vida espiritual através do exemplo 

de São Vicente, viver a caridade, especialmente neste tempo de pandemia, envolver-se de todas as formas 

possíveis na missão daqueles que vivem nas periferias e, comprometer-se como missionário, ter paixão pelo 

Evangelho e pelo povo de Deus, aprofundar a compreensão do  Estatuto Geral, tanto espiritual, teológico, 

jurídico e pastoralmente. 

Ouvindo reciprocamente os relatos dos membros do CGC, nos tornamos bem conscientes das dificuldades que 

cada um de vocês está enfrentando neste período de pandemia. Nossos grupos da UAC, em todo o mundo, 

continuam a trabalhar juntos, em suas comunidades, para ajudar nos diversos serviços sociais mais urgentes: 

cuidando dos doentes e idosos, fornecendo alimentos para os pobres e necessitados, trabalhando com pacientes 

infectados com o coronavírus, gerenciando áreas para a administração de testes da Covid-19 e muito mais. 

Expressamos a todos vocês a nossa mais profunda gratidão, por colocarem todos os seus dons e talentos à 

serviço dos irmãos.  Assim, nós colocamos em prática o verdadeiro espírito de São Vicente Pallotti. Que o 

amor de Cristo continue nos impulsionando...! (Cfr.   2Cor 5,14). 

Como São Vicente Pallotti, também nós queremos viver essa relação mais estreita com Deus e em profunda 

sintonia com a Igreja, para que possamos ampliara os nossos horizontes e as nossas oportunidades. Graças à 

presença do Espírito Santo, graças às suas orações e à nossa unidade de coração e mente, o nosso encontro foi 

diferente em sua singularidade, além de bonito, frutífero e enriquecedor. Que Deus nos ajude, como membros 

da União, a nos tornarmos um sinal, cada vez mais claro e visível do Seu amor misericordioso para com cada 

pessoa que, hoje, busca encontrar o Seu rosto. 

 

Com fraternas saudações e orações mútuas, 

Os Membros do Conselho Geral de Coordenação da União do Apostolado Católico. 


