
MENSAGEM FINAL 

da Reunião Anual do Conselho de Coordenação Geral 
da União do Apostolado Católico – UAC 

22 a 24 de setembro de 2021 
Queridos irmãos e irmãs, 

a todos os membros, às vossas comunidades e às vossas famílias, a nossa saudação fraterna da reunião anual do Conselho 

de Coordenação Geral da UAC. 

Novamente, por causa da pandemia, nos encontramos e trabalhamos online, via Zoom. 

A reunião foi aberta oficialmente pela Presidente da União, Donatella Acerbi. No seu relatório falou, entre outros assuntos, 

do encontro de 16 de setembro passado, organizado pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, do qual participou 

juntamente com o Pe. Roque Gonsalves SAC, Secretário Geral da União, e partilhou os pensamentos do Papa Francisco, 

também, sobre a nossa Família Palotina e que desafiam a nossa reflexão comum: 

“O carisma a que pertencemos, devemos aprofundá-lo cada vez melhor, refletir sempre juntos para incorporá-lo nas 

novas situações em que vivemos. Para isso, exige-se de nós grande docilidade, grande humildade, para reconhecermos 

as nossas limitações e aceitarmos mudar os modos antiquados de fazer e de pensar, ou métodos de apostolado que já não 

surtem mais efeitos, ou formas de organização da vida interior que se revelam ser inadequados ou mesmo prejudiciais 

...” (Discurso do Santo Padre, Papa Francisco, aos participantes do encontro das Associações Internacionais dos Fiéis, 

dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades, 16 de setembro de 2021). 

Ouvindo os vários relatórios dos membros do Conselho Geral de Coordenação (CGC), ficamos consolados em saber o 

quanto os membros do Conselho Nacional de Coordenação (CNC) e do Conselho Local de Coordenação (CLC) estão 

fazendo para atingir as pessoas necessitadas, durante a pandemia. Com efeito, neste tempo, fomos chamados a descobrir 

novas formas de estar perto de todas as pessoas, nas suas situações concretas; e para reavivar a fé e reacender a caridade, 

levando Cristo a eles por meio do nosso carisma. A todos, os nossos sinceros agradecimentos, juntamente com os nossos 

votos e apoio na continuação destes atos de caridade. 

Os relatos dos membros mostram, também, a urgência de comprometer nossos esforços apostólicos, para atrair os jovens 

e os novos integrantes da União, de acordo com suas possibilidades e vocações. Sentimos a necessidade de renovar as 

forças, ideias e paixões, para continuar a missão da UAC. Sentimos, também, a necessidade de intensificar, cada vez mais, 

o aprofundamento da espiritualidade e do compromisso apostólico na comunhão entre os membros de toda a Família 

Palotina. 

Um caloroso agradecimento aos CNCs e aos CLCs pela formação enraizada no Estatuto Geral UAC que todos nós, como 

membros da União, devemos conhecer e vivenciar na vida cotidiana. 

Como Associação Pública Internacional de Fiéis, a União do Apostolado Católico recebeu um convite do Cardeal Mario 

Grech, Secretário-Geral do Sínodo dos Bispos, para participar e contribuir para o processo de consulta, tendo em vista o 

próximo Sínodo dos Bispos de 2023, que abordará o tema: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão”. 

O Pe. Derry Murphy, SAC, e Maria Domke foram aceitos, pelo Secretariado Geral do Sínodo, como pessoas de contato 

para a União e assim nos ajudarão a participar na consulta. Em breve, enviaremos uma carta oficial que explicará e 

acompanhará como viver e contribuir com o caminho sinodal em nosso CNC, CLC, Comunidades e Grupos. 

Tanto a Donatella Acerbi, Presidente da União, quanto o Pe. Jacob Nampudakam, SAC, Assistente Eclesiástico da União, 

expressaram em seus discursos muita gratidão da Família Palotina aos dois irmãos que, recentemente, partiram para junto 

do Pai, a saber: Pe. Hubert Socha, SAC, da Alemanha, Província da SAC e Dom Henryk Hoser, SAC, da Polônia. 

Agradecemos profundamente pela contribuição que deram à vida de toda a União e ao seguimento de São Vicente Pallotti. 

A partida deles foi uma grande perda para todos nós e para toda a Igreja. 

Ao término do Encontro, decidiu-se novamente o adiamento da realização da Assembleia Geral da União, por causa do 

coronavirus, para os dias 13 a 20 de março de 2022. Isso para facilitar a participação de todos os delegados 

presencialmente. 

 Com saudações fraternas e orações recíprocas, 

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

 

Roma, 24 de setembro de 2021. 


