
 
 
 
 
 
Caros irmãos e irmãs, 
 

saudações cordiais de Roma. Por ocasião do Domingo Missionário Palotino que, neste ano 
de 2021, será celebrado no dia 3 de outubro, nós, os responsáveis pelas Missões nas 
Comunidades de fundação e na União do Apostolado Católico, temos a alegria de vos enviar estas 
breves considerações para a vossa meditação e partilha. O Domingo Missionário Palotino nos 
oferece a oportunidade de agradecermos ao Senhor pelo dom da nossa vocação e, de forma 
especial, de rezarmos pelas Missões Palotinas que nossos irmãos e irmãs realizam reavivando a fé 
e reacendendo a caridade em todo o mundo, seguindo a inspiração de nosso Fundador, São 

Vicente Pallotti. 
 
Pandemia: "uma graça missionária” 
  

Também neste ano, o Domingo Missionário Palotino será celebrado respeitando as medidas 
de prevenção contra a COVID-19, que afeta o mundo inteiro há quase dois anos e cujas 
consequências continuamos sentindo nos diferentes setores da nossa vida palotina. Graças à 
Campanha de Vacinação, em muitos países de todo o mundo, há muitos sinais positivos quanto ao 
controle desta pandemia que expôs a fragilidade humana e a fraqueza de nossas estruturas de 
segurança. Mas, apesar das graves consequências desta situação, somos convidados a termos um 
olhar de fé para compreendermos também os aspectos positivos que a pandemia oferece.   

De fato, como o Papa exorta numa 
das suas catequeses dedicada à pandemia do 
coronavírus, esta crise é uma oportunidade 
para aprendermos algo de bom: "A pandemia 
é uma crise e de uma crise não se sai da 
mesma maneira: ou se sai melhores ou se sai 
piores. Teremos que sair melhores para 
lidarmos com as injustiças sociais e com a 
degradação ambiental" (Papa Francisco, 
Catequese de 19 de agosto de 2020).  Nesta 
lógica, a pandemia poderia ser um kairós (um 
tempo oportuno) para pôr em prática o 
carisma palotino. Ela não deve impedir o 
nosso zelo missionário; por conseguinte, 

devemos inventar novas formas de realizarmos as missões, lendo os sinais dos tempos e 
inspirando-nos no exemplo de São Vicente Pallotti que se dedicou a ajudar o próximo durante a 
pandemia de cólera que eclodiu em Roma, em 1837. 

 
Alegria em ser missionário 
 

Neste Domingo de oração especial pelas missões palotinas, queremos lembrar a 
importância da alegria para levar as missões adiante; a alegria é uma condição para a 
credibilidade missionária. De fato, o Santo Padre o Papa Francisco repete claramente que a alegria 
vem do encontro pessoal com Jesus Cristo: "A alegria do Evangelho enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do 
pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a 
alegria" (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 1).  
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Para São Vicente Pallotti, a alegria missionária é um 
"dos frutos preciosos do Espírito Santo, muito importante 
para a obra da evangelização: 'O sorriso santo e a alegria 
espiritual são frutos preciosos produzidos pelos Dons do 
Espírito Santo, portanto, um dos traços distintivos dos 
verdadeiros discípulos do Senhor Jesus... Recordemos ainda 
que, se lhes faltar tal caráter, conduzirão poucas almas a 
Deus, uma vez que, pela forma como tratam as pessoas, 
poucas almas se apaixonarão pelo seguimento a Cristo. Pelo 
contrário, se se mostrarem sorridentes e santamente 
alegres, mostrarão que servir a Deus, seguindo a Santíssima 
Trindade, preenche a vida com a verdadeira alegria" (OOCC 
II, 163-164).  Em outras palavras, as pessoas creem menos 
em um missionário que não tem alegria. 

 
Mensagem do Santo Padre o Papa para o Dia Mundial das Missão 2021 

 
As Habitualmente, a celebração do Domingo Missionário Palotino é também uma ocasião 

para refletirmos, meditarmos e nos deixarmos iluminar pela mensagem que todos os anos o Santo 
Padre envia para o Dia Mundial das Missões à  toda a Igreja Católica. Neste ano, o tema da 
mensagem do Santo Padre é particularmente significativo para cada um de nós: "Não podemos 
ficar calados sobre o que vimos e ouvimos" (At 4,20). Seria útil dedicarmos algum tempo à leitura 
e meditação sobre o assunto. Portanto, pedimos para baixardes a mensagem a partir do site: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papafrancesco_20210106_giornata-
missionaria2021.html 

 

Na mensagem, o Santo Padre nos convida a nos inspirarmos no testemunho dos Apóstolos 
para que também nós possamos nos tornarmos discípulos missionários, testemunhas de Jesus 
Cristo: "Possuímos o testemunho vivo de tudo isto nos Atos dos Apóstolos, livro que os discípulos 
missionários sempre têm à mão. É o livro que mostra como o perfume do Evangelho se difundiu à 
passagem deles, suscitando aquela alegria que só o Espírito nos pode dar. O livro dos Atos dos 
Apóstolos ensina-nos a viver as provações unindo-nos a Cristo” (Papa Francisco, Mensagem para o 
Dia Mundial das Missões 2021). 

 
Unidos com Maria no Cenáculo 
 

Enquanto realizamos as missões palotinas, estamos sempre em companhia de Maria, 
Rainha dos Apóstolos, que nos convida a irmos sempre aos muitos cenáculos do mundo para 
rezarmos junto com ela a fim de nos prepararmos para receber os Dons do Espírito Santo que 
precisamos para nos tornarmos verdadeiros discípulos missionários do seu Filho Jesus Cristo. 
Juntamente com Maria, o nosso verdadeiro modelo de zelo apostólico (cf. Preâmbulo, k), 
queremos rezar para que sua promessa a cada missionário possa ser cumprida: "Eu, ó filho, quero 
te ver rico, e muito rico dos tesouros da Divindade, gostaria de te ver completamente 
transformado em Deus para te tornares um ministro do Evangelho mais útil às almas, e para 
realizares mais eficazmente  a glória do Pai celestial: Ama, portanto, a oração, que seja, por assim 
dizer, a tua comida, a tua bebida, o teu descanso; pede também o dom perfeito da oração, e eu, 
com afeto materno, estarei pronta para o obter para ti" (OOCC XIII, 441). 

 

  
 

 
 

Roma, 15 de setembro de 2021 
 

Sr. Venicia Meurer, CSAC 
Sr. Bozena Olszewska, SAC 

Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC 
Fr. Romuald Uzabumwana, SAC 

 

Desejamos a todos  
um Feliz Domingo Missionário Palotino 


