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Introdução 

A Igreja, desde o tempo dos apóstolos, iluminada pela luz do Espírito Santo, 

procurou interpretar os desígnios de Deus através do ensinamento do Evangelho de Jesus. 

O início do kerigma foi marcado por muitos conflitos entre as comunidades provenientes 

do paganismo e do judaísmo. Em um primeiro momento, os discípulos de Cristo pareciam 

estar seguindo a uma seita judaica, com novos costumes, talvez: o que provocou a ira dos 

líderes judeus. Os Atos dos Apóstolos descrevem como foi a caminhada inicial da Igreja, 

que à luz do ressuscitado foi se estruturando com uma doutrina sólida e consistente, e que, 

a cada dia, se distanciava dos ensinamentos da sinagoga. 

As dificuldades só foram dirimidas quando aconteceu o dito primeiro concílio de 

Jerusalém em que foi discutido a respeito dos neófitos provenientes do paganismo (cf. At 

15,22-35). A questão era se os pagãos deveriam ou não passar pelos ritos judaicos para 

permanecerem na nova comunidade, nascida em pentecostes. Até mesmo o líder maior, 

Pedro, não tinha, inicialmente, uma resposta coerente para a comunidade, tanto é verdade 

que Paulo o critica publicamente para que tivesse uma postura de pastor entre os fiéis 

provenientes de realidades diferentes: judeus e gentios (cf. Gal 2,5-15). 

Ao longo dos séculos, a Igreja, mesmo tendo uma doutrina bem elaborada, não 

deixou de passar por momentos de grandes turbulências. A dificuldade não se referia mais 

à doutrina, mas na maneira de viver o Evangelho. Durante longos séculos, após a Contra 

Reforma, a Igreja adotou uma postura rígida em que somente os membros da hierarquia é 

que tinha o direito de evangelizar e de ensinar as Escrituras, pelo fato de terem recebido 

uma ordem sacra e para evitar desvios doutrinários. Os demais membros, mesmo 

recebendo o mesmo batismo, viviam como meros espectadores, impedidos até mesmo de 

ter uma Bíblia em casa. 

A Igreja, mesmo sendo dirigida por homens, é assistida pelo Espírito Santo. Ela é o 

corpo vivo de Cristo. O mesmo Espírito, que orientou os apóstolos, continua inspirando 

pessoas para que, atentos à sua Palavra, possam descobrir a ação de Deus através dos sinais 

dos tempos. Vicente Pallotti é também contado entre aqueles que, inspirado por Deus, 

conseguiu compreender que, pelo batismo, todos são chamados a exercer algum tipo de 

apostolado na comunidade eclesial. Para ele, são muitas as funções a serem 

desempenhadas na Igreja, porém deve-se haver uma certa organização para que os 

trabalhos possam atingir o seu objetivo, porque  
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(...) a experiência demonstra que o bem que se faz isoladamente é 

originariamente escasso, incerto e de pouca duração, e que os esforços 

mais generosos dos indivíduos não conseguem nada de grande tanto na 

ordem espiritual quanto na ordem física, senão enquanto estão reunidos e 

ordenados a um objetivo comum, por isso (...) se formou a pia Sociedade 

(OO CC IV, 257). 

Segundo a concepção de Pallotti, o leigo também pode ser um apóstolo, mesmo não 

recebendo nenhuma ordem sagrada, porque, pelo batismo, todos foram consagrados em 

Cristo. A consagração religiosa ou ministerial é somente uma maneira de exercer o 

apostolado de Cristo na Igreja.  

A palavra de Deus continua sempre atual, porém deve ser interpretada conforme as 

realidades de cada período histórico. Foi assim que surgiu na Igreja do século XIX  a 

figura de São Vicente Pallotti, que antes de qualquer outra autoridade eclesiástica, 

vislumbrou uma nova aurora para a Igreja, uma Igreja apostólica protagonizada pelos 

leigos. Tal idéia foi recebida com muito entusiasmo por fiéis e sacerdotes que há muito 

tempo esperavam por uma mudança; enquanto que para outros soou como algo perigoso, 

como se a vida religiosa e ordenada estivesse na iminência de perder o seu status. Existia 

naquele tempo a idéia de que somente o Papa era detentor do apostolado universal e 

ninguém mais devia intentar contra isso. 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar alguns aspectos da vida e da obra 

de Vicente Pallotti como algo marcante para a história da Igreja.  

O carisma palotino, no início, teve uma grande repercussão tanto no meio 

eclesiástico como entre os leigos, por causa da sua originalidade. Com o passar do tempo, 

aquilo que parecia ser novidade, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. O leigo, 

definitivamente, conquistou o seu espaço na Igreja. São muitas as atividades realizadas por 

eles, porém, às vezes, alguns leigos se tornaram muito clericalizados, não por culpa deles, 

mas talvez devido ao acúmulo de atividade dos sacerdotes ou por falta deles passam a 

assumir tarefas que seriam  exclusivas do sacerdócio ou do consagrado.  

Em alguns lugares, a presença do leigo é tão forte na presidência do culto que quase 

não sobra espaço para o ministro ordenado, ainda com um agravante, existindo quase que 

uma disputa para ocupar aquele espaço.  

Olhando para essa realidade, parece ser contrário àquilo que idealizou São Vicente 

Pallotti. Para ele, o leigo seria aquele que estaria imerso nas atividades temporais, levando 

a mensagem de Jesus aonde seria impossível a presença permanente do sacerdote. O leigo, 
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pelo seu testemunho discreto, exercendo a sua profissão, seria sinal visível de Deus na vida 

secular. Agiria como fermento na massa. 

Com o intuito de colaborar com a reflexão a respeito da missão do palotino no 

mundo, seja ele sacerdote, religioso ou leigo, surgiu a necessidade de elaborar um trabalho 

que não tivesse tanta originalidade, mas que fizesse um apanhado dos diversos escritos a 

respeito de Pallotti e do apostolado universal, para desta forma dar uma visão de conjunto 

para aqueles que não tem acesso fácil a tais obras. 

Para facilitar a compreensão da obra de Vicente Pallotti, o trabalho está dividido em 

quatro capítulos. Sendo que o primeiro refletirá sobre o profetismo como dom proveniente 

do batismo. Visto que, por meio dele, todos participam da tríplice missão de Cristo: 

sacerdote, profeta e rei. Então, desta forma, existe um sacerdócio comum, porém com 

missões diferentes. Esse sacerdócio comum dos fiéis faz com que sejam partícipes da 

missão evangelizadora de Jesus. Desta forma, todos poderão ser chamados de apóstolos. É 

aí que nasce o carisma profético palotino. 

O segundo capítulo refletirá sobre a Eucaristia como fonte reveladora de um 

mistério escondido. O carisma de São Vicente Pallotti nasceu do contato com a Eucaristia. 

Aliás, as três grandes inspirações de Pallotti sobre a obra do apostolado católico nasceram 

da sua intuição após ter recebido a santa comunhão. Ele mesmo fez questão de dizer, em 

seus apontamentos espirituais, que foi Cristo quem iluminou tal obra. A eucaristia é a fonte 

que assegura à Igreja a exuberância da vida. 

O terceiro capítulo: Apostolado católico, nova proposta para um tempo de crise, 

fará menção não somente às atividades concretas realizadas pelo santo, mas procurará 

refletir sobre a questão religiosa e social na qual estava inserido. A sua proposta não só 

respondia aos desafios sociais e religiosos de então, como também os superava e 

antecipava transformações futuras na Igreja. Por isso o seu carisma continua atual. 

O quarto capítulo mostrará Pallotti como profeta da esperança, porque, em sua vida, 

nunca hesitou em responder ao chamado divino. Sempre quis fazer a sua vontade. Mesmo 

quando incompreendido pelas autoridades eclesiásticas, tendo sua obra temporariamente 

supressa pela Sé Apostólica, jamais duvidou da missão que Deus lhe confiara. Ele 

acreditou que nele estava se concretizando algo divino, misterioso. Por isso, em sua oração 

contemplativa descreve o dom que Deus lhe deu de contemplar a sua infinita misericórdia 

na criação do homem: como imagem e semelhança de Deus, e na redenção em Cristo. 
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Por amor o Pai enviou o Filho ao mundo, por amor Jesus viveu, pregou e consumou 

seu sacrifício até o fim. Este mesmo amor abrasou o coração de Pallotti como dom 

inesperado e destinado a ser comunicado com urgência a todos. 



I 

O PROFETISMO, DOM PROVENIENTE DO BATISMO 
 

1- O que é ser profeta? 

Desde o Antigo Testamento, o profeta foi quem interpretou os desígnios de Deus a 

favor do seu povo. A palavra profeta deriva da palavra grega “profetes”, ou seja, aquele 

que fala em nome de alguém  ou que proclama a Palavra de Deus. Cumpre notar que Deus 

fala mais mediante os profetas do que aos profetas. O termo mais usado para descrever a 

expressão profética é “preanunciar” (cf. Lc 24,27; Jo 1,45; At 2,3; 3,18-24; Rom 1,2; 1Pd 

1,11). Os primeiros profetas aparecem no governo de Samuel, o último juiz, guia de uma 

comunidade profética (cf. 1Sm 19,18-20).1 

Samuel desde tenra idade, fora consagrado ao Senhor, por isso o servia no Templo 

junto ao sacerdote Eli. Mas o Senhor ainda não tinha se revelado a Samuel. Conforme o 

capítulo terceiro deste livro: “o jovem Samuel servia a Javé na presença de Eli; naquele 

tempo, raramente Javé falava, e as visões não eram freqüentes” (1Sm 3,1). 

O episódio de Samuel é o trecho clássico do AT que manifesta o sentido da 

vocação profética. Deus confia aos homens missões particulares, sensibiliza-os diante de 

seu plano de salvação e torna-os disponíveis à sua vontade: “Falai, Senhor, que vosso 

servo escuta” (v. 9). Deus age normalmente através de causas segundas, pessoas, 

acontecimentos, encontros fortuitos. O que importa é saber reconhecer nas causas segundas 

a vontade de Deus e segui-la com humildade, mas também com coragem. Há um chamado 

para cada homem. Cada um tem um papel a desempenhar no mundo, na sociedade, na 

família em que vive. De maior ou menor importância, pouco importa; o que vale diante de 

Deus é desempenhá-lo com fidelidade. Um dos requisitos é saber escutar.2 Jeremias, por 

exemplo, reclama com Deus pelos sofrimentos que essa missão lhe causou, mas, apesar de 

tudo, não consegue deixar de falar em nome daquele que o chamou (cf. Jer 20, 7s). 

2- A missão do batizado 

Pelo batismo, o cristão participa da vida de Cristo e da sua tríplice missão, como: 

profeta, sacerdote e rei (cf. 1Pd 2,5.9).  

 
1 Cf. MACKENZIE, J. L. Dicionário bíblico. São Paulo: Edições Paulinas, 1984, p. 742-747. 
2 Cf. Missal cotidiano. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 492-493. 
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Feito membro da Igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo (1Cor 

6,19), mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. Logo, é chamado a 

submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da Igreja, a ser 

obediente e dócil aos chefes da Igreja (Hb 13,17) e a considerá-los com 

respeito e afeição (...) ‘Tornados filhos de Deus pela regeneração 

[batismal], (os batizados) são obrigados a professar diante dos homens a 

fé que pela Igreja receberam de Deus’ e a participar da atividade 

apostólica e missionária do povo de Deus.3 

Vicente Pallotti, iluminado pela Palavra de Deus, entendeu que o batismo faz com 

que a pessoa não pertença mais a si mesma, mas a Cristo. Nele torna-se uma nova criatura 

(cf. 1Cor 5,17). Com este pensamento procurou encontrar um meio para arrebanhar todos 

os cristãos dispersos pelo mundo, para que pudesse testemunhar que Cristo está vivo em 

nosso meio.  

Com a fundação da União do Apostolado Católico (UAC), pôde despertar em 

muitos fiéis a necessidade de sair do seu mundo limitado para engajar-se em uma realidade 

mais ampla que é a Igreja, para assim, de maneira organizada, poder trabalhar em prol do 

reino de Deus, conquistando muitas almas para Cristo. A missão primordial da Pia União, 

como ele também chamava, era para propagar a fé e a religião entre todos os infiéis e não 

católicos. Para reavivar, conservar e aumentar a fé entre os católicos e que estivessem à 

disposição de todas as obras de misericórdia corporal e espiritual4. 

Em outras palavras, associar-se à obra do Apostolado Católico significa empenhar-

se por fazer reflorir a fé e a piedade onde já se propagou e por difundi-la nas mais 

longínquas regiões dos dois hemisférios para multiplicar os frutos da redenção de Cristo. 

Implica ainda, obrigar a divina misericórdia a fazer chover as bênçãos e as graças mais 

copiosas sobre si mesmos e de tantos povos infiéis privados de todo tipo de assistência 

espiritual. Por fim, é buscar a glória de Deus e a salvação eterna do próximo e da própria 

alma5. 

 

 

 
3 Catecismo da Igreja Católica. Vozes, Paulinas, Loyola, Ave-Maria, 1993, n. 1269 e 1270. 
4 Cf. BAYER, B. (Ed.); ZWIEFEL, J. (Ed.). Vicente Pallotti: Documentos da fundação. Santa Maria: 

Editora Pallotti, 1996, p. 36. 
5 Cf. Ibidem, p. 175. 
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3- O carisma profético palotino 

Antes de tudo é preciso definir os termos “carisma”, “carisma palotino” e “carisma 

profético”. Depois disto, podemos relacionar tais realidades. 

O termo carisma, no Novo Testamento, está relacionado principalmente com os 

fenômenos que ocorriam na comunidade de Corinto. São Paulo, na primeira Carta aos 

Coríntios, descreve os principais traços daquilo que vem a ser um carisma. Carisma é um 

dom do Espírito Santo oferecido a uma pessoa para o bem da comunidade eclesial. 

Distingue-se claramente do talento que é dote natural e pode ser adquirido. Como dom 

sobrenatural concedido pelo Espírito Santo, o carisma não pode ser provocado, previsto ou 

obtido mediante iniciativa humana. Trata-se, portanto, de um dom gratuito, não merecido, 

nem exigido pelos esforços da pessoa. Gratuidade, no entanto, não significa 

extrincessismo. O carisma interage nas aptidões naturais do ser humano e habilita o cristão 

a colaborar na salvação do mundo. Neste sentido, o dom divino não se sobrepõe, nem 

substitui a liberdade humana, antes a suscita. 

O caráter gratuito do carisma, muitas vezes, levou os cristãos a identificá-lo com 

dons extraordinários muito restritos a alguns poucos ou a uma época. Por causa dessa 

compreensão, muitos teólogos chegaram a restringir a ocorrência dos carismas à época 

apostólica. Foi o Vaticano II que restituiu ao termo carisma seu significado primitivo: mais 

pleno e não limitado unicamente a compreender fatos extraordinários, mas também os mais 

simples e comuns. Assim o elemento carismático não se situa à margem da Igreja, mas 

pertence à sua própria essência. Permanece o fato de o carisma ser fruto da ação livre e 

soberana do Espírito Santo, comparado por Jesus ao vento que sopra onde quer. 

O carisma palotino pode ser descrito a partir de duas coordenadas essenciais: o 

carisma de S. Vicente Pallotti (do fundador) e o carisma da fundação. Fundador e fundação 

são determinantes para situar-nos perante o dom do Espírito Santo para a Igreja. 

O carisma do fundador pode ser descrito sob três aspectos distintos e estritamente 

relacionados: 1. como íntima experiência de fé; 2. como experiência da vontade de Deus, 

através dos sinais dos tempos; 3. como impulso do Espírito Santo à ação (Münz, Ludvig). 

Pallotti, em seus escritos espirituais, descreve o dom que Deus lhe fez de 

contemplar a sua infinita misericórdia. Na criação do homem à imagem e semelhança de 

Deus e mais ainda na redenção do pecador, Pallotti contempla o mistério do Amor Infinito. 

Em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, Pallotti via a encarnação do amor 
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misericordioso de Deus para com o homem decaído. Por amor o Pai enviou o Filho ao 

mundo; por amor Jesus viveu, pregou e consumou seu sacrifício até o fim. Este mesmo 

amor abrasou o coração de Pallotti como dom inesperado e destinado a ser comunicado 

com urgência a todos. 

A experiência de Deus não aliena o carismático; pelo contrário, lhe dá o verdadeiro 

sentido do real. Ao mesmo tempo que o carismático é tomado pelo mistério infinito com 

uma atração irresistível, ele é lançado mais profundamente ainda  para a realidade onde 

vive e deve atuar. A experiência de fé não desvia o olhar de Pallotti da história e do mundo 

necessitado de salvação, mas abre a sua inteligência para a situação da Igreja de seu tempo. 

Ele não se perdeu em lamúrias, mas viu o presente como desafio e colheu suas 

possibilidades em vista da transformação da Igreja e da propagação da fé. A vontade de 

Deus se manifesta assim através dos sinais dos tempos. 

Estas duas experiências impeliram Pallotti para a ação. No dia 9 de janeiro de 1835, 

o Espírito Santo lhe concede a inspiração de fundar uma instituição de apostolado 

universal para reavivar a fé e reacender a caridade entre os católicos e propagar uma e 

outra em todo o mundo (cf. OO CC X,198-200). Pallotti seguiu este impulso do Espírito 

não somente com seu pessoal infatigável trabalho apostólico, mas sobretudo com a 

fundação da Pia Sociedade do Apostolado Católico ou, como hoje a chamamos, União do 

Apostolado Católico. 

O carisma da UAC consiste na herança espiritual do carisma do Fundador. 

Os membros fazem próprios os ideais do Santo e propõem-se reavivar a 

fé e a caridade entre os católicos, inspirar neles uma profunda consciência 

da própria vocação pessoal ao apostolado e incitá-los a cumpri-la. 

Empenham-se em reforçar a unidade entre os católicos e estimulam-nos a 

orientar as suas atividades apostólicas na Igreja para tornar mais eficiente 

a sua missão. Promovem a união e a solidariedade entre todos os cristãos. 

Esforçam-se por levar o anúncio da salvação àqueles que ainda não o 

conhecem e por manter vivo entre todos os cristãos um interesse pelas 

Missões. O seu apostolado compreende, ademais, as atividades caritativas 

e sociais que prestem ajuda aos necessitados de toda espécie e ajudem a 

todos a viverem com dignidade humana na justiça e na paz. Eles, enfim, 

não só se preocupam por garantir os meios necessários para estas tarefas, 

mas impetram sobre as mesmas a bênção divina, com orações, sacrifícios 

e boas obras (Preâmbulo e)6. 

A profecia é um dos carismas da Igreja que torna possível a realização de sua 

missão: a de ser testemunha do Deus invisível e inaudível na imediaticidade da vida cristã. 

 
6 Lei da Sociedade do Apostolado Católico. Santa Maria: Pallotti, 2002, p. 14. 
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Apesar deste papel essencial desempenhado pela profecia na missão salvífica da Igreja, a 

profecia foi, ao longo da sua história, colocada na penumbra da vida e da espiritualidade 

cristã. A definição da profecia como “predição certa de eventos futuros que não se podem 

prever a partir dos princípios naturais” acabou por identificá-la com o vaticínio. Este 

empobrecimento do conceito de profecia não corresponde com o dado bíblico. 

Uma outra concepção que tem dificultado a recuperação do sentido autenticamente 

cristão da profecia é a contraposição artificial que a escola liberal fez entre Igreja profética-

carismática e Igreja Institucional. Nesta perspectiva eclesiológica, se encontram em 

contraposição, quando não em contradição, os apóstolos e os profetas, a lei e o carisma, a 

memória e a profecia. Uma recuperação da profecia exige, neste aspecto, uma leitura 

global da Igreja que evidencie a unidade na pluralidade complementar em vez da 

absolutização de um ministério particular. 

Ao voltarmos nosso olhar sobre o carisma palotino podemos nos perguntar sobre o 

que ele tem de profético. Evidenciar a relação entre carisma palotino e profecia não é 

somente uma possibilidade de interpretação, mas significa reconhecer a contribuição 

peculiar que a UAC pode e deve dar à Igreja e ao mundo de hoje. 

O profeta transmite as palavras e os gestos de Jesus e neste particular difere dos 

profetas do Antigo Testamento. Ele não relê as Escrituras antigas, mas transmite e 

comunica a palavra do Mestre. Não fala em nome de Javé; mas exprime as palavras de 

Jesus e fala em seu nome. O objetivo da profecia é, portanto, tornar presente, viva e atual a 

palavra do Senhor à comunidade. Os membros da UAC são chamados a desempenhar sua 

função profética repropondo a palavra e os gestos de Jesus, o Apóstolo do Pai. 

O profeta só pode ser compreendido no âmbito da vocação divina. É a vocação que 

constitui a profecia. Neste sentido, o carisma palotino está a serviço da missão salvífica da 

Igreja, uma vez que procura despertar em todos a consciência da própria vocação batismal; 

vocação esta experimentada não como coerção, mas como dom gratuito do Amor Infinito 

que nos conhece “antes de sermos formados no seio materno” (Is 44,2; 49,5).  

Como homem da palavra, o profeta bíblico transmite o “Dabar” de Javé não como 

um instrumento passivo, tomado pelo transe extático. Ele realiza o anúncio através da 

pregação, do sinal profético e do silêncio. O mistério de Deus e da salvação em Cristo não 

pode ser esgotado pela pregação, por isso o profeta recorre ao sinal eficaz. No clamor de 

Jesus na cruz a profecia atinge seu cume ao se tornar martírio e sacrifício. Na cruz a 
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palavra profética se exprime até o ponto do silêncio de Deus. Ele próprio se torna a partir 

de então o sinal que aponta e confronta o homem com o mistério do Pai. Os filhos 

espirituais de S. Vicente Pallotti se esforçam em atualizar seu carisma profético unindo-se 

ao Sinal de Deus em sua pregação, ministério, enfermidade, oração, testemunho. O 

apostolado católico inclui todos os meios possíveis e eficazes para a profecia cristã. 

O profeta é chamado a “edificar, exortar e confortar” (1Cor 14,3). Atualizando a 

palavra de Jesus, ele exorta a vivê-la concretamente, consola anunciando o retorno glorioso 

do Senhor e edifica a comunidade que, através dele, se confronta continuamente com a 

própria palavra de Jesus. Assim na profecia cristã desaparece totalmente toda forma de 

medo, juízo e condenação. O profeta é aquele que infunde coragem e que traz uma 

mensagem de salvação. O evento da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus, como 

expressão mais evidente da misericórdia e do amor infinito de Deus, imprimiu um sinal 

indelével na relação entre o cristão e o Pai. A herança espiritual de Pallotti para a UAC é 

claramente marcada pela profecia que coloca em evidência o amor misericordioso de Deus. 

A profecia do palotino torna evidente o amor trinitário de Deus, visto que os cristãos são 

filhos de uma profecia que se realizou no Gólgota. Por isso, reclamam a presença de 

profetas como sinais de um amor que chega até o dom total de si. A força inovadora do 

profeta está em ser fiel ao passado (memória), saber ler o presente e repropor o futuro. 

Fidelidade ao carisma palotino não é arcaísmo: a fidelidade ao passado e a atenção à 

tradição o torna mais criativo, audaz e crítico. 

O profeta é reconhecido como tal pela Igreja. Não é a Igreja que dá a profecia nem 

a suscita. A Igreja acolhe a profecia e o profeta como dom e ministério. De modo 

correspondente, o profeta  não pode se conceber sem referência e sem comunhão com a 

comunidade. O Concílio Vaticano II pode ser considerado pelos seguidores de Pallotti 

como o reconhecimento e acolhimento eclesial do profetismo do Fundador. 

 

 



II 

EUCARISTIA, FONTE REVELADORA DE UM 

MISTÉRIO ESCONDIDO1 

 

1 Atento à Palavra 

O freqüente contato de Vicente Pallotti com a Sagrada Escritura e com o 

sacramento do altar fez com que sentisse profundamente o amor misericordioso de Deus 

que inflama os corações. Descobriu que Deus não só criou o universo, mas criou o homem 

à sua imagem e semelhança. Não bastasse isso, agora se faz alimento da nossa alma. 

Pallotti sente-se pequeno diante de tão grande amor. Tal descoberta impulsionou-o a 

anunciar essas maravilhas a todos os batizados, para que igualmente pudessem adorar o 

Seu santo nome. Como a samaritana que, ao encontrar Jesus, saiu apressadamente para 

anunciar aos seus conterrâneos a descoberta de um novo profeta; da mesma forma, Pallotti 

convoca os cristãos para que anunciem por meio de obras e palavras o que Deus realizou a 

favor do seu povo.  

2 Jesus é a fonte da vida 

Em várias passagens do Evangelho, Jesus apresenta-se como a verdadeira fonte da 

vida. Quem dele se aproxima se depara com algo inesgotável. Assim expressa o Evangelho 

de Mateus: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e afadigados, que vos aliviarei, 

pois em mim, encontrareis repouso” (Mt 11,28). Para a Samaritana Jesus diz que é a fonte 

de água viva que jorra para a vida eterna (cf. Jo 4,14). Estar com Jesus é encontrar o 

verdadeiro sentido para a vida. Assim, ao longo da história da salvação, Cristo continua a 

se revelar a todos quantos dele se aproximam. A experiência com o ressuscitado é sempre 

algo particular, cada um faz a sua experiência para depois transmitir aos demais. 

A Ceia de “Quinta-feira Santa” marca definitivamente o que Deus preparou desde 

toda a eternidade a seus filhos, uma vida de amor sem limites. Por isso, aquele ato 

realizado por Jesus se tornou marcante e inesquecível; tornou-se momento de encontro 

fraterno entre aqueles que aderiram a Cristo; encontro de salvação e de força para a 

 
1 Obs.: Algumas traduções de livros citados de outros idiomas, que não o português, foram traduzidas pelo 

próprio autor, outras são de traduções já publicadas. 
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caminhada. Basta lembrar o episódio dos discípulos de Emaús, que, após terem encontrado 

com o ressuscitado, saem apressadamente para comunicar aos apóstolos que, realmente, 

Cristo ressuscitou e está vivo no meio deles.  

A comunidade dos que acreditavam no Cristo, diante das suas manifestações 

dominicais, começou a designar o Domingo como o dia consagrado ao Senhor, pois ele 

sempre aparecia quando todos se reuniam para ouvir a Palavra e comer a Ceia. Entre eles 

havia a certeza de que naquela reunião, não estavam sozinhos. O pão que os cristãos 

comem na celebração é diferente daquele consumido pelos judeus; é um pão redentor, é o 

próprio Senhor. “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para 

sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a 

vida...” (Jo 6,51-58).  

Para muitos não foi fácil aceitar a proposta de Cristo referente à sua ressurreição e à 

sua permanência na eucaristia. Segundo os Atos dos apóstolos, a comunidade dos 

primeiros cristãos foi, aos poucos, assimilando a presença do Cristo glorioso devido às 

suas aparições nos encontros  dominicais, antes da ascensão (cf. At 1,2-4).  

Os discípulos, agora, devem crer nas palavras proferidas pelo Mestre e testemunhar 

aquilo que viram e ouviram. “E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho 

como Salvador do mundo” (1Jo, 4, 14). Muitos discípulos tinham dificuldade para aceitar 

isso, como ainda hoje muitos o têm (Lc 24, 36-43). “Alguns de vós não crêem” (Jo 6, 60-

62.64); “Vós me vedes, mas não credes”  (Jo 6, 29.36). Tomé expressa sua descrença na 

ressurreição e Cristo, num ato litúrgico, se mostra como aquele que continua presente na 

vida da comunidade (cf. Jo 20, 22-31; 21, 1-7).  

3 Eucaristia, um tesouro a ser descoberto 

A eucaristia é o grande tesouro que a Igreja recebeu de Cristo. Esse é um mistério 

que acompanhará a vida e a ação da Igreja até o fim. Acreditar que, ainda hoje, é possível 

encontrar-se com o ressuscitado em nossas comunidades, é o grande desafio. Talvez seja 

por isso que muitas crianças da catequese se dispersam da Igreja após a primeira 

comunhão, porque não experimentaram a força e a presença do ressuscitado na 

comunidade. A eucaristia exige fé e confiança na palavra do Senhor. “O pão que eu darei 

é a minha carne para a salvação do mundo (...). Quem come a minha carne e bebe o meu 

sangue tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,51b.54). 
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São Paulo, em Romanos, no capítulo quarto, exorta a comunidade a ter fé na 

promessa de Deus a exemplo de Abraão: 

Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de 

muitas nações, segundo o que lhe fora dito (v.18) (...) Ante a promessa de 

Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu 

glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso 

para cumprir o que prometera (v. 20-21). 

A eucaristia é a fonte que assegura à Igreja a exuberância da vida. Por isso, o 

Concílio Vaticano II colocou na base da renovação da igreja a renovação da liturgia, que 

tem na eucaristia sua fonte (Missal cotidiano, p. 244). 

4 O apostolado católico é fruto da eucaristia 

Se se perguntar de onde Vicente Pallotti tirou tanta inspiração para fundar a União do 

Apostolado Católico (UAC), em uma época tão conturbada, certamente tal resposta deve 

ser encontrada em seu testemunho de vida sacerdotal. Foi contemplando o Cristo da cruz, o 

Cristo ressuscitado presente na eucaristia. Desde pequeno tinha um apreço muito grande 

para com esse sacramento.  

Vicente Pallotti, mesmo diante de uma longa jornada de trabalho, reservava sempre 

momentos para adorar o Cristo eucarístico. O que será que ele tinha tanto para dizer para 

Deus, ao entrar, noite adentro, diante do sacrário? A resposta é quase que evidente. Pallotti 

olhando para o Cristo no altar, descobriu o profundo amor que Deus tinha para com ele. 

Quem se sente amado não se cansa de ficar diante daquele que ama. Tem paz, serenidade 

de espírito. Mesmo diante das mais duras provações, ele permanecia impávido. Ele acolhia 

todo tipo de incompreensão porque sabia que Deus estava com ele. Aliás, o sofrimento 

para ele era uma maneira de estar mais próximo de Cristo. Jamais ousou criticar as 

autoridades de seu tempo, mesmo quando sofria injustiças. O amor venceu. 

Pallotti quando falava sobre a eucaristia, dizia: “Recordemos a infinita misericórdia 

de Cristo que quis permanecer conosco na eucaristia”2, porque, para dela participarmos, 

devemos ter a devida preparação. Após comungar, devemos rezar agradecendo tão grande 

dom3. Aliás, as grandes inspirações recebidas por Pallotti, normalmente, se dava no 

momento de meditação após a santa missa. Por várias vezes ele disse: Deus me fez sentir 

 
2 OO CC III, 27. 
3 Cf. OO CC II, 231. 
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que a sua infinita justiça é infinitamente misericordiosa. Senti que o prodígio da 

misericórdia infinita operou não somente em mim, mas em todo o gênero humano4. 

“Meu Deus, faça com que eu aprenda com as santas mulheres, leigos e seculares, 

aproveitar do Ssmo. Sacramento da eucaristia”5. Pede ainda o dom da oração perpétua, do 

bom uso do tempo e da vitória das tentações. 

Reclama porque nunca aproveitou devidamente do Santíssimo Sacramento da 

Eucaristia6. Quanto tenho abusado do sacramento da penitência e da eucaristia, tanto no 

receber quanto no administrar7. 

Pallotti afirma que era indigno de receber os dons de Deus, de receber os efeitos das 

graças divinas, que o Deus misericórdia infinita quer fazer nas almas. “Deus se fez homem 

e ainda alimento para a minha alma, quer nutrir-me com todo seu ser, com sua essência e 

natureza divina, com todos seus atributos infinitamente misericordiosos”8. Descobre 

também que, na eucaristia, não há somente a pessoa divina do Verbo Encarnado, mas está 

presente o Pai e o Espírito Santo. 

Deus é pureza por essência, me nutre misericordiosamente com a sua 

própria justiça e destrói em mim toda a minha injustiça e suas horrendas 

conseqüências. Deus é pureza por essência, Pureza infinita e eu sou 

impureza por essência. É ele que me nutre na eucaristia com a sua própria 

pureza infinita e eterna, infinitamente misericordiosa. Oh, Misericórdia 

infinita! Oh, Incompreensível invenção amorosa do Pai das 

misericórdias9! 

Pela eucaristia, destrói em mim toda a perda de tempo, principalmente no tempo 

empregado para ofendê-lo10.  

4.1 Os frutos da eucaristia 

“A eucaristia nos preserva dos pecados futuros”11. 

Pela eucaristia me nutre misericordiosamente com sua própria santidade infinita e 

destrói toda a minha maldade. Com a eucaristia, destrói toda a minha imperfeição12. 

 
4 Cf. OO CC X, 353-355. 
5 OO CC X, 266. 
6 Cf. OO CC X, 361. 
7 Cf. OO CC X, 390. 
8 OO CC X, 451. 
9 OO CC X, 456. 
10 Cf. OO CC X, 455. 
11 CIC, n. 1391-1394. 
12 Cf. OO CC X, 459. 
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Pela eucaristia, Cristo veio em pessoa me visitar e nutrir minha alma com todo seu 

ser, para transformar-me totalmente nele13. 

No pão e no vinho, Cristo entregou totalmente o seu corpo, alma e divindade14. “A 

vossa misericórdia, meu Deus, me transforma em Jesus Cristo e por toda a eternidade 

encontrar-me-ei transformado na vossa mesma misericórdia”15. 

5 Um brado aos céus 

Pallotti clama por Deus, grita  para ser ouvido e ao mesmo tempo reconhece que, se 

Deus o escutar, não é porque é digno de misericórdia, mas porque Deus é misericórdia 

infinita e vem em seu socorro com imensas graças16. 

Ele reconhece que, a cada instante de sua vida, é nutrido com a natureza e a 

substância divina que destrói nele toda a deformação do pecado causada em sua natureza. 

Por isso, pede que Deus o nutra com a sua contemplação, para que seja destruída toda sua 

negligência no pensar nele. Que Deus o nutra com a sabedoria para destruir a sua 

ignorância. Que Deus o nutra com a sua luz inacessível para que possam ser destruídas 

todas as suas trevas17. 

Se faltar a eucaristia, não receberemos nunca a garantia do paraíso18. Pallotti 

descobre que é impossível mudar as inconsistências do próprio ser, e somente Cristo pode 

transformar a humanidade por meio da sua graça. Vicente Pallotti percebe que a eucaristia 

é um Dom total de Cristo. O mundo se nutre dele e nele encontra a fonte da vida. Jesus, por 

sua vez, afirma no Evangelho: “A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue 

verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em 

mim e eu nele” (Jo 6, 55-56). 

Pallotti acredita, piamente, nestas palavras de Jesus. Ele sente Cristo dentro de si e se 

sente também dentro de Deus, sente-se uma coisa só com Ele. “Que todos sejam um como 

tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me 

enviaste” (Jo 17, 21). Ele não só vive, como respira, vibra com esta permanência 

extraordinária. Ele é o seu tudo. Ele se nutre de Jesus e é envolto pelo amor do Pai. Por 

isso, após cada celebração, fazia um longo agradecimento, que significava permanecer em 

 
13 Cf. OO CC XI, 52. CIC, n. 1329, 1360, 1366, 1368, 1392. 
14 Cf. OO CC XIII, 166. 
15 OO CC X, 307. 
16 Cf. OO CC X, 185, 607. Rom 8, 26-27. 
17 Cf. ALMEIDA, V. A. São Vicente Pallotti, apóstolo e místico. Santa Maria: Biblos, 2005, p. 117-118. 
18 Cf. OO CC XI, 241. 
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Deus. Na presença de Cristo, sentia o apelo de Deus que o impulsionava a promover a 

União do Apostolado Católico, que nasceu em 1835. Desta forma, nascia a Família 

Palotina: impulsionada e iluminada pela eucarística. 

6 A devoção ao Santíssimo Sacramento 

A devoção ao Santíssimo Sacramento foi adquirida em sua base familiar. Todos os 

dias sua mãe o conduzia às diversas Igrejas, do centro de Roma, para adorar o Cristo na 

eucaristia. 

Na Igreja do Espírito Santo, onde trabalhou por doze anos, Pallotti abriu uma janela 

em seu quarto para que assim pudesse contemplar o Cristo no sacrário. Ele trazia consigo 

um pequeno quadro com a estampa do Santíssimo Sacramento e durante a sua caminhada 

pelas ruas de Roma, desferia beijos em sinal de adoração. Os primeiros seguidores da sua 

obra tinham por obrigação a visita ao Santíssimo todos os dias. 

Vaccari diz que a Santa Missa era celebrada, pelo servo de Deus, com muita 

humildade, exatidão e fervor. A celebração eucarística ocupava um lugar central em sua 

vida. Para ele, na eucaristia está presente Deus na totalidade do mistério da Trindade e com 

todos os seus atributos divinos. É na eucaristia que Deus se comunica com o homem e se 

faz seu alimento19. A eucaristia é a continuação da vida de Jesus e da obra da redenção. E 

da vida de Cristo emerge a força e a energia para todo o apostolado20. 

Vicente Pallotti tem a eucaristia como o ponto mais alto de qualquer apostolado. É 

um mistério de Fé que supera a capacidade humana. 

Deus com toda a sua natureza, Deus pessoas divinas, Deus com todos os 

seus atributos infinitos e perfeições infinitas se faz todo meu, destrói em 

mim todos os pecados e as conseqüências dos meus pecados. Faz-se meu 

alimento. Alimenta-me sempre para transformar-me nele, até ser todo 

semelhante a Deus e como uma coisa só com Deus; eu, anulado em tudo, 

e Deus todo em mim. Com sua eternidade faz-me chegar a todo tempo e 

com sua imensidade situa-me em todo lugar e torna-me eterno, imerso 

nele, nas pessoas divinas, na essência, na natureza, nos atributos infinitos. 

Oh, prodígio! Oh, misericórdia infinita21!  

 
19 KUPKA, J. Eucarestia negli scriti del Pallotti. In: Apostolato universale, continuità e sviluppo. Roma: 

anno II – n. 4/2000, p. 38. 
20 Cf. Ibidem, p. 41. 
21 Cf. OO CC X, 698. 
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7 Da eucaristia para a missão 

Todo missionário só assume esse compromisso depois de experimentar 

profundamente a companhia de Cristo na eucaristia e toda sua pastoral gira em torno do 

sacramento do altar. Isso faz recordar a passagem de Ezequiel que mostra a imagem da 

água que jorra do altar do Templo de Jerusalém, saindo em direção ao mar Morto. É um 

manancial de água cristalina. Ao longo de sua margem surgem árvores frutíferas (cf. Ez 

47, 1-9.12; Ap 22, 1-2). Do altar de Deus emanam abundantes dons, graças e favores. É um 

novo tempo. A natureza será transformada pela presença da glória de Javé no meio de 

Israel. Aquela torrente de água foi geradora de vida de maneira contínua, crescente, 

comunicada. No Novo Testamento, o simbolismo da água é aplicado a Cristo, fonte de 

água viva que jorra para a vida eterna, como foi dito à samaritana22.  “Se alguém tiver sede 

venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão 

rios de água viva” (Jo 7, 37-38; 4, 14). 

Pallotti também reconhece as abundantes graças que Deus derramou sobre ele, por 

meio do santo sacramento:  

Perdoai-me se me atrevo a dizer-vos que enlouquecestes de amor e de 

misericórdia para comigo, pois, desde toda a eternidade e em cada 

momento, vós pensais em mim e derramais sobre mim infinitos dilúvios 

de graças, de favores, de dons e misericórdias de todos os vossos 

atributos, todos infinitamente misericordiosos. Sempre, ó Pai, ó Filho, ó 

Espírito Santo, me nutris e me alimentais com vossa substância, 

essência...23. 

O livro dos Reis fala do profeta Elias que saiu, em nome de Javé, para levar 

esperança para as pessoas. Quem escuta a sua voz não pode ficar calado. No momento em 

que Elias anuncia a justiça de Javé, ele é alimentado por um pão misterioso: “Levanta-te e 

coma, porque ainda tens um longo caminho a percorrer” (1Rs 19, 6-8). Esse alimento que 

vem de Deus é sinal de força e coragem para o profeta. Esse alimento nos faz recordar a 

eucaristia, deixada por Cristo, como sustento para a caminhada. 

O documento Ecclesia de Eucarisita, n. 61, p. 54, diz: 

O tesouro eucarístico que o Senhor pôs, alenta-nos para a meta de 

compartilhá-lo com todos os irmãos aos quais estamos unidos pelo 

mesmo Batismo. Mas para não desperdiçar esse tesouro é preciso 

respeitar as exigências que derivam do fato de ele ser sacramento de 

comunhão na fé e na sucessão apostólica.  

 
22 Cf. Commento della Bibbia litúrgica. 8 ed., Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 1999, p. 721-722. 
23 OO CC X, 235-237. 
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Pode-se dizer que os textos acima mostram que o ser humano depende de Deus. Por 

sua própria força nada conseguirá fazer. Para São Vicente Pallotti isso era muito claro, a 

ponto de traçar em si o sinal da cruz, com os seguintes dizeres. “Por mim, nada posso, com 

Deus tudo posso. Por amor a Deus quero fazer tudo. A ele a honra, a mim o desprezo”24.  

Essas palavras são uma excelente síntese da sua aspiração espiritual. Dizia ele: 

“Quem se armar do sinal da santa cruz, pode estar seguro de fazer tudo aquilo que é para a 

maior glória de Deus e para o bem da alma própria e dos outros”25. 

8 A eucaristia é a força para os mártires 

Inácio de Antioquia dizia, antes de ser martirizado: “Eu quero ser o pão triturado na 

boca do leão”. É esse o alimento misterioso do qual se alimentam os cristãos. O ministro 

ordenado tem a possibilidade de todos os dias fazer com que o milagre da eucaristia 

aconteça nas comunidades. É um mistério tão grande e tão frágil. Grande porque é Deus 

novamente transformando elementos da natureza em realidade divina, e frágil porque 

depende da comunidade humana para a sua realização. A eucaristia é pão partilhado, 

sangue derramado até às últimas conseqüências.  

É interessante notar que o evangelista João não fala diretamente da eucaristia, mas 

narra algo que toca profundamente os cristãos: o lava-pés. O gesto realizado por Cristo 

mostra que para segui-lo, antes de tudo, deve haver o espírito do amor fraterno, deve haver 

humildade em relação ao próximo, a ponto de tornar-se servo do outro (cf. Jo 13, 1-12)26.  

A eucaristia é tudo isso. É comungar o projeto de Cristo. Cônscio desta realidade, 

São Paulo exorta as suas comunidades para que se aproximem desse sacramento de 

maneira digna, cumprindo a lei do amor. Conclui, dizendo: “Anunciar o Evangelho não é 

glória para mim; é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o 

Evangelho!” (1Cor 9, 16; 1Cor 1,17; 2Tm 1, 6-10). 

9 Eucaristia, sinal de unidade e de partilha 

No mundo todo, a celebração eucarística não pára de reunir fiéis em torno do altar, 

para a celebração da vida. As celebrações são ininterruptas. O louvor a Deus acontece a 

todo instante em lugares inimagináveis. No evangelho de Mateus, Jesus diz: “Vinde a mim 

vós todos, que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso” (Mt 11, 28). É 

 
24 OO CC III, 449. Orações da comunidade palotina, p. 268. 
25 OO CC III, 450. 
26 Cf. Catecismo da Igreja Católica. Op. cit., n. 1337-1338. 
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em Cristo que os fiéis do mundo inteiro encontram forças para lutarem contra os desafios 

da vida. É diante de Cristo eucarístico que muitos derramaram lágrimas de dor, mas sentem 

o alento de quem tem o poder de aliviar qualquer tipo de sofrimento. “Não temas, eu estou 

contigo” (Is 43, 5). “Eu te conduzo pela mão” (Is 42, 6), porque sou o seu Deus.  

“Fiquem unidos a mim que eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à 

videira não pode dar fruto” (Jo 15, 4-5.7). “Se permanecerem unidos a mim, peçam o que 

quiserem e será concedido a vocês. Digo isso para que a vossa alegria seja completa 

(v.11); o Pai dará qualquer coisa” (v.16). 

10 Com os olhos fixos no Senhor 

Foi contemplando o Cristo eucarístico que Pallotti reconheceu sua miséria. Ele 

percebeu que mesmo aqueles que conseguiram atingir um alto grau de perfeição na vida 

espiritual, também não estão imunes ao pecado e podem ofender profundamente a Deus. 

Aliás, ele se achava pior do que lúcifer27. Essa sua atitude demonstrava tamanha 

sensibilidade em relação ao amor infinito e misericordioso de Deus. Como lúcifer foi 

expulso do paraíso por desobedecer ao plano de Deus, assim, também ele, pela força do 

pecado, acabava se distanciando de Deus para ficar com aquilo que era efêmero. Essa foi a 

luta que Vicente Pallotti procurou travar ao longo da sua vida: a superação do homem do 

pecado. 

10.1 A palavra de Deus como luz a indicar uma nova direção 

“Se eu não tivesse feito, no meio deles, as obras como nenhum outro fez. Eles não 

seriam culpados de pecado. Mas eles viram o que eu fiz, e, apesar disso, odiaram a mim e 

a meu Pai” (Jo 15, 24-25). “Também vós darão testemunho de mim, porque desde o 

princípio estais comigo” (v.27) 

 “Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda” (Jo 16,1). “Eu vos 

disse estas coisas para que, ao chegar a hora, vos lembreis delas porque eu vos adverti. 

Não vos disse isso desde o princípio porque eu estava convosco” (v. 4). 

“Vós estais tristes agora, mas eu vos verei de novo. Então o vosso coração se 

alegrará e ninguém poderá tirar-vos a alegria” (v. 22). “Se pedirdes ao Pai alguma coisa 

em meu nome, ele vos dará” (v. 23). 

 
27 Cf. AMOROSO,  F. São Vicente Pallotti ronano. Santa Maria: Biblos editora, 2006, p. 280. 
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“Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai em vosso 

favor; pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu saí de junto de 

Deus” (v. 26-27). 

“Mediante a comunhão de seu corpo e sangue, Cristo comunica-nos também seu 

Espírito” (EE 17, p. 19). 

No Missal Romano, o celebrante suplica: concedei que, alimentando-nos com o 

corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em 

Cristo um só corpo e um só espírito (Oração eucarística III ). 

A eucaristia é o antegozo da alegria plena prometido por Cristo (cf. Jo 15,11). É a 

antecipação do paraíso, penhor da glória futura. Quem se alimenta da eucaristia não precisa 

esperar o além para receber a vida eterna. “E todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou 

irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de meu nome, receberá cem vezes 

mais e possuirá a vida eterna” (Mt 19, 27-29).  

Na eucaristia recebemos também a garantia da ressurreição do corpo no fim do 

mundo. “Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu 

o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,54). Esta garantia da ressurreição futura deriva do fato 

de a carne do Filho do Homem, dada em alimento, ser o seu corpo no estado glorioso de 

ressuscitado. Pela eucaristia, assimila-se, por assim dizer, o segredo da ressurreição. Por 

isso, Santo Inácio de Antioquia justamente definia o Pão eucarístico como remédio de 

imortalidade, antídoto para não morrer (Cf. EE 18, p. 20).  

A eucaristia é realmente um pedaço de céu que se abre sobre a terra; é um raio de 

glória da Jerusalém celeste, que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar nosso 

caminho (Cf. EE 19, p. 21). 

11 Vicente Pallotti, profeta da espiritualidade de comunhão 

 Pallotti procurou dedicar toda sua vida ao serviço de Deus e do próximo. Cultivou 

também uma atitude de profunda adoração a Deus e a Cristo eucarístico, como também a 

veneração à Maria, aos anjos, santos e justos. Sua espiritualidade era muito próxima da 

escola de Bérulle, 1628, Jacques Ollier, 165728. 

 
28 Cf. San Vincenzo Pallotti: profeta della spiritualità di comunione, a cura di D. Francesco Todisco SAC. 

Roma, 2004, p. 147-148. OBS: A Escola Francesa de Espiritualidade foi endereçada aos sacerdotes. Pietro de 

Bérulle fundou o Oratório de N. S. Jesus Cristo para a formação do clero (1613-1618), que teve uma rápida 

expansão por toda França. Segundo essa escola, o ser humano depende do sobrenatural e a vida espiritual 

deve buscar a sua nulidade para alcançar a glória de Deus. A glorificação de Deus é a própria vida espiritual. 
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A devoção de Pallotti ao coração de Jesus foi graças a experiência de santa 

Margarida Maria Alacoque. Em 1797, foi fundada, anexo ao Hospital dei Cronici in 

Trastevere, uma Pia união do Sagrado Coração de Jesus, na igreja de Santa Maria in 

Capella, elevada a Arquiconfraria pelo Papa Pio VII, no dia 25 de fevereiro de 1803. Tinha 

dupla finalidade:  

a) procurar em tudo a glória de Cristo, morto por nós na cruz, e do seu coração 

ardente, que se inflama de amor por nós no Ssmo. Sacramento do Altar;  

b) reparar as ofensas feitas ao Sagrado coração no Ssmo. Sacramento29. 

Pallotti não só propagou a devoção ao Coração de Jesus como procurava recordar 

continuamente tal acontecimento, mandando confeccionar um relógio que trouxesse, a 

cada hora, um acontecimento da vida de Jesus30.  

Jesus foi para ele objeto de imitação amorosa em todas as suas ações. Disso derivou 

a sua atenção às bem-aventuranças, às quais dedicou alguns dos primeiros números dos 

propósitos de 1816: queria viver a pobreza de espírito de Jesus, inspirar-se na sua 

humildade e mansidão, chorar e possuir a paz interna, própria dos filhos de Deus31. 

A humanidade de Jesus comunicava a Pallotti toda a sua riqueza divina, que ele 

chamava de “vida”. Por isso, no ano de 1826, ele dedicou dois textos sobre: Jesus e seus 

méritos, o seu sacerdócio eterno e universal, a sua intercessão, a sua crucifixão, a sua 

obediência, a sua vida, as suas lágrimas, o seu sacrifício. Que Cristo faça tudo em mim, 

sintetizou32. 

Com o passar do tempo foi ficando cada vez mais forte a sua piedade cristocêntrica. 

A humanidade de Cristo passou de simples objeto de devoção e imitação para a dinâmica 

da transformação. Ele aspirou ser transformado em Cristo. Que a vida de Cristo seja a 

minha vida, a vida de Cristo seja a minha oração, a oração de Cristo seja a minha pregação, 

o ministério de Cristo seja o meu ministério, repete com insistência33. 

Pallotti deseja estar em plena comunhão com Cristo a ponto de imitá-lo em seus 

sofrimentos, por isso esperava que tal desejo desembocasse na morte mística do seu eu, 

 
Os cristãos devem viver reproduzindo as ações reais e ontológicas de Cristo, por isso devem renunciar 

qualquer tipo de poder, de autoridade, para poderem doar-se totalmente a Jesus. Bérulle apresenta a visão da 

encarnação de maneira dinâmica. Cf. PACHO, E. Storia della spiritualità moderna. Roma: Teresianum, 

1984, p. 140-146. 
29 Cf. Ibidem, p. 155-156. 
30 Cf. OO CC X, 12, 13. 
31 Cf. San Vincenzo Pallotti: profeta della spiritualità di comunione. Op. cit., p. 154. 
32 Cf. OO CC X, 157. 
33 Cf. OO CC X,  618-625. 
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para depois viver como o coração de Jesus. É a transformação que dá início à graça da 

mudança do coração entre Cristo e o fiel34. 

Pallotti era devotíssimo das cinco chagas do Senhor. Desde 1816 já tinha colocado 

sua alma no peito traspassado de Jesus, para poder receber abundantes graças para sua 

santificação35. 

Como seria possível uma pessoa imitar a Cristo? Humanamente falando é 

impossível, porque entre nós e ele há um grande abismo, porque ele é o Filho de Deus 

encarnado, o salvador da humanidade. Diante dessa realidade só é possível segui-lo, pois 

ele mesmo afirma: “Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga” (Mt 

16, 24). Por isso, devemos fazer, em primeiro lugar, a experiência de ser discípulo, ou seja, 

aprendiz. “O que transmitimos é o que ouvimos e aprendemos na experiência diária” (1Jo 

1,3). 

Olhando para a realidade eclesial percebe-se que o testemunho de vida deve ser mais 

acentuado, porque as palavras sem testemunho são vazias e estéreis, não incomodam 

ninguém. Infelizmente a sociedade moderna não deixa de enfatizar que o mais importante 

da vida é aquilo que provoca satisfação e emoções imediatas, porém ignora qualquer tipo 

compromisso. 

Olhando para o santo fundador, percebe-se que ele era um homem de desejos 

infinitos, porém estava profundamente comprometido com a vida do seu povo. Ele 

almejava o impossível. Ele queria estar em plena comunhão com Deus, mas sem perder de 

vista o irmão que sofre. 

 

 

 
34 Cf. San Vincenzo Pallotti: profeta della spiritualità di comunione. Op. cit., p. 255. 
35 Cf. Ibidem, p. 256. 



III 

APOSTOLADO CATÓLICO, NOVA PROPOSTA PARA UM 

TEMPO DE CRISE 

 

1 Uma proposta desafiadora 

Para falar da vida e da obra de uma pessoa, é preciso situá-la no tempo e no espaço. É 

necessário também descobrir qual foi a sua trajetória de vida e como conseguiu atingir seus 

objetivos. Um outro fator importante é não olhar a história do passado com as categorias do 

presente. 

Este capítulo apresentará o período histórico do século XIX, no qual viveu São 

Vicente Pallotti. Terá como intenção de não apenas referir às atividades concretas realizadas 

pelo santo, mas, principalmente, procurará refletir sobre a questão religiosa e social na qual 

estava inserido. 

Vicente Pallotti, atento às necessidades do seu tempo, procurou dar uma resposta 

relevante aos inúmeros desafios pelos quais Roma passava. A sua proposta não visava apenas 

encontrar uma solução imediata para os problemas sociais e religiosos, mas que a Igreja 

encontrasse uma nova maneira de evangelizar. Por isso, o seu carisma continua atual. 

A situação política e religiosa do século XIX passava por um grave conflito ideológico 

que requeria grandes transformações, não somente estruturais, mas principalmente em relação 

à liberdade da pessoa no que tange a sua vida espiritual, social e em relação ao trabalho. O 

modelo econômico de Roma era absolutista e muito fechado às novas idéias; tudo era visto 

como algo perigoso e pernicioso para uma boa convivência humana. Os Estados Pontifícios 

não davam liberdade para que houvesse uma mudança radical nas estruturas, porque tudo 

estava sob o controle dos eclesiásticos e havia uma forte tendência para o centralismo 

autoritário. 

Roma não queria acreditar na secularização e no desmoronamento do regime de 

cristandade que começava. São Pio X escreveu no documento [Vehementer nos, 11, AAS 

XXXIX, 1906), p. 8], à respeito da posição dos leigos na Igreja: “(...) o dever da multidão é o 

de concordar em ser governada e marchar obedecendo à direção dos seus governantes(...)”. 
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2 Uma Igreja receosa 

A Sé Apostólica era muito reticente quando se tratava da atuação do leigo na 

evangelização. Diante dos inúmeros desafios pelos quais passava a Igreja, qualquer 

movimentação de pessoas fora do contexto clerical era visto como algo perigoso. O medo 

maior era de que o leigo ignorasse a hierarquia ou que quisesse sobrepor-se a ela. Esse foi um 

dos motivos que suscitou as dificuldades em relação à obra do Apostolado Católico, fundada 

por Pallotti. O título Apostolado Católico chegou a ser considerado injurioso à Santa Sé1. 

É justamente neste particular que Vicente Pallotti surge como profeta da esperança, 

porque, mesmo sendo incompreendido e perseguido por eclesiásticos, jamais deixou de 

confiar na providência divina. Ele acreditou que a obra iniciada não era fruto do seu querer, 

mas da vontade de Deus. No seu leito de morte lançou a sentença. “A Sociedade será 

abençoada, digo com certeza”2. A confiança que tinha em Deus superava qualquer empecilho 

ou desafio. Deus em tudo e sempre. 

Vicente Pallotti, em seu trabalho apostólico, teve uma visão muito mais aguçada do 

que qualquer outra pessoa do seu tempo. Tal empreendimento custou-lhe muitas críticas e 

incompreensões. Sonhou com uma Igreja missionária e com o protagonismo do leigo, algo 

confirmado pela Igreja cento e trinta anos mais tarde, pelo Concílio Vaticano II3.  

O profeta é aquele que semeia o que ouviu de Deus, a partir de sua experiência de 

vida. Ele fala não em nome próprio, mas em nome daquele que o enviou. Referindo-se a 

Vicente Pallotti, pode-se dizer que ele teve uma atitude profética quando vislumbrou uma 

nova aurora na Igreja. Ele não só esperou como sonhou com uma Igreja capaz de atingir a 

todos, independente de sua condição social, sexo ou idade. Porque, para ele, a força do 

batismo pode conduzir os fiéis a um alto grau de perfeição. Contudo, quem foi atingido pelo 

amor misericordioso de Deus não pode ficar inerte, ou indiferente. 

O olhar de Vicente Pallotti esteve sempre voltado para o infinito, porém, sem perder 

de vista as realidades deste mundo. Ele soube conciliar fé e vida apostólica de maneira muito 

harmônicas. Ambas caminhavam inseparavelmente. A fé o conduzia às obras, a descobrir o 

amor de Deus na pessoa, como sua imagem e semelhança, e as obras o levavam a ter um 

contato ainda mais próximo com o autor da vida. Esse intercâmbio entre céu e terra o fascinou 

de tal maneira que sua vida se tornou algo insignificante diante da imensa bondade de Deus 

 
1 Cf. RUBIN, D. Vicente Pallotti: carisma e institucionalização. LÔNDERO, A. (Org). In: Horizontes 

palotinos. Santa Maria: Biblos editora, 2002, p. 240. 
2 LÔNDERO, A. Tempo de memória. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 174. 
3 Cf. BAYER, B. (Ed.); ZWEIFEL, J. (Ed.). Vicente Pallotti: Documentos da fundação. Santa Maria: Pallotti, 

1996, p. 30. 
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que cria tudo de maneira gratuita. Daí surge a sua pergunta: “Quem sou eu diante de vós, meu 

Deus, misericórdia infinita”4. 

O amor de Deus derramado abundantemente sobre Pallotti e por ele acolhido como 

dom da infinita misericórdia de Deus o conduziu a uma profunda abertura não somente ao 

transcendente, como também a toda a criatura humana, imagem desse mesmo Deus. Por isso, 

quis levar a todos o que Deus realizou na sua vida pobre e humilde. Quis proclamar pelos 

quatro cantos da terra a grandeza e a majestade de Deus, que perdoa e salva infinitamente. 

Dessa sua concepção nasce o seu ardor apostólico. Ele percebe a urgência desse anúncio, por 

isso não mede esforços, esquece-se de si mesmo para que em tudo apareça a obra de Deus. 

Ele espera um mundo redimido, um mundo evangelizado, um mundo transformado pelo amor. 

E cada batizado pode ser porta voz dessa “Boa notícia” (Evangelho). Tinha consciência de 

que sozinho era incapaz de atingir o mundo, mas com o auxílio de cada batizado, cônscio de 

sua missão, aquilo que parecia impossível acontecer, a unidade de todos em Cristo, agora 

pode ser uma realidade, na medida em que todos abracem a fé não mais de maneira 

individualista, mas universal. 

3 De onde parte a proposta evangelizadora de Pallotti? 

Pallotti foi o pioneiro na questão de procurar despertar a consciência apostólica de 

todos na Igreja. Primeiramente ele procurou entender o termo apóstolo no seu sentido 

etimológico grego, isto é, enviado. Jesus enviou a todos que nele creram a dar testemunho 

dele (cf. Lc 10,1s; Jo 17,18; 20,21). E porque este envio é de todos, Pallotti denominou-o de 

Apostolado Católico. 

A idéia que Pallotti teve de apostolado não foi fruto de algo imediato, mas foi 

evoluindo ao longo da sua vida. Ele não só defendeu-a oralmente, como por escrito. 

Quando a Cúria Romana suprimiu, em 1838, a sua obra, ele pediu imediatamente uma 

audiência com o Papa Gregório XVI para explicar o que realmente entendia por Apostolado 

Católico e pôde ouvir da boca do papa: “Isto nós não sabíamos”5! 

Ao preconizar o apostolado de todos, Pallotti não pretendeu um igualitarismo ingênuo: 

o apostolado de cada qual corresponderia aos dons, ao estado, à condição, à posição, aos 

talentos respectivos6. 

 
4 OO CC X, 476. 
5 OO CC V, 179-180. Vicente Pallotti: Documentos da fundação. Op. cit., p. 189s. RUBIN, D. Vicente 

Pallotti: carisma e institucionalização. In: Horizontes palotinos, op. cit., p. 242. 
6 Cf. OO CC III, 5, 139, 144, 177, 183s. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: 

Horizontes palotinos. Op. cit., p. 305. 
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O apostolado universal era para despertar em todos a consciência apostólica, a co-

responsabilidade pela evangelização, nas duas dimensões: na fé e na caridade. O que ele 

pretendia, das pessoas e das instituições, era a participação ativa em reavivar a fé e reacender 

a caridade e propagá-las em todo o mundo7. 

4 A Itália do século XIX 

No tempo de Pallotti, a Itália era formada por vários Estados independentes. O Vêneto 

e a Lombardia eram possessão austríaca. Napoleão ocupou a Itália toda e proclamou o Reino 

da Itália. Depois de sua derrota, o Congresso de Viena de 1815 fez que reaparecessem os 

diversos Estados: o Reino da Sardenha (Sardenha e Piemonte, sob a casa de Savóia), o Vice-

Reino Lombardo-Vêneto, sob a dominação da Áustria dos Augsburgos; a cidade livre de 

Modena, o Grão-ducado de Toscana; no centro península, o Estado da Igreja; ao sudeste, o 

Reino das duas Sicílias (Capital Nápoles, dinastia dos Bourbons). 

Sócio-economicamente, as guerras, as revoluções, a administração descuidada, 

antiquada e inepta, os latifúndios improdutivos, fizeram do Estado da Igreja um dos mais 

subdesenvolvidos da Europa. A miséria existente no interior favorecia o surgimento de 

quadrilhas e salteadores. 

Napoleão Bonaparte durante os dez anos que ocupou a Península (1804-1814), 

proclamou o Reino da Itália. Cessada a ocupação, foi tomando corpo o movimento político 

pela total independência e pela unidade da Itália. Elementos representativos do clero e o 

próprio Pio IX simpatizavam com a idéia, pelo menos no início. Porém, a viabilidade do 

projeto era muito complexa. Uma política repressiva destituiu todos os funcionários do tempo 

de Napoleão e os substituiu por eclesiásticos. Os códigos civil e penal de Napoleão (1804), 

ainda em vigor, com modificações na França, deram lugar à confusa e antiquada legislação 

eclesiástica anterior. Voltaram a inquisição, os privilégios dos clérigos e conventos, os 

confiscos, os feudos. Ora, aqueles que perderam seus cargos e vencimentos, os idealistas, os 

democratas em geral e os empobrecidos passaram a formar uma oposição anticlerical cada vez 

mais radicalizada e violenta. Proliferaram as sociedades secretas de maçons, carbonários e 

outros8. 

5 A revolução francesa e a Igreja 

No período em que desencadeou a revolução francesa, a Igreja católica foi 

profundamente atingida pelo fato de que um dos objetivos dos chamados enciclopedistas, que 

 
7 Cf. OO CC III, 4; VIII, 12; I, 62. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: 

Horizontes palotinos. Op. cit., p. 306. 
8 Cf. Ibidem, p. 307. 



 

 

31 

inspiraram a revolução, era ver o ser humano totalmente livre de Deus e de qualquer tipo de 

ligame religioso ou eclesiástico. Combatia ferozmente o cristianismo, a fé cristã e a revelação 

divina e propunha uma pura religião natural. O cristianismo era considerado como a mais 

funesta das superstições e, por isso, a sua palavra de ordem era: “esmagai a infame”, e esta era 

a religião cristã, a Igreja católica9. 

Com este direcionamento voltado somente para o aspecto racional, tudo aquilo que era 

de cunho sobrenatural andava na contramão dos princípios da nova ordem que enaltecia 

exageradamente a razão e a experiência naturalista do mundo e da vida. Portanto, a razão é 

absoluta e como conseqüência, a fé deve ser totalmente eliminada, a moral deve ser 

independente da religião, visto que a própria religião não se funda na revelação divina, mas na 

própria razão e na natureza. A religião natural supera as religiões que se baseiam na revelação 

divina.  

Sendo assim, 

em nome da razão, os enciclopedistas suprimiam todo Absoluto, todo 

sobrenatural, todo milagre e todo mistério. Para eles Deus era uma palavra 

sem sentido, a religião revelada uma farsa e o destino ultraterreno do 

homem, absurdo. Proclamavam para todo o gênero humano uma época de 

felicidade, inteiramente dominada pela luz da razão em que a humanidade 

gozaria de absoluta liberdade, igualdade e fraternidade10. 

No que se referia à vida e à ação da Igreja, tolerava-se apenas uma igreja nacional 

governada por bons bispos e bons párocos, e desde que estivessem submetidos às ordens do 

Estado. As ordens religiosas e as corporações eclesiais ligadas ao papa não eram 

reconhecidas. Os votos religiosos eram classificados como sinais da tirania e contra os 

direitos do cidadão. Difundia-se uma insistente propaganda caluniosa contra a vida religiosa 

como suporte da sua reforma e sobre a necessidade social da sua supressão.  

O Estado liberal tolerava, no máximo, algumas instituições religiosas dedicadas aos 

fins do “público benefício” e como subsidiárias do Estado. Os trabalhos realizados pelos 

religiosos eram apenas como funcionário público. Não obstante a isso, o Estado inicia uma 

política de confisco dos bens eclesiásticos que, em grande parte, acabaram nas mãos da 

 
9 Cf. QUAINI, J. B. São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 51. 

No período em que viveu Pallotti de 1795 a 1850, os revolucionários procuraram desmantelar por completo a fé 

em Deus provocando o terror em todas as partes e perseguindo todos aqueles que sustentavam esta fé. Por isso, o 

resultado da investida dos revolucionários consistiu não só no confisco dos bens da Igreja, mas principalmente 

em uma perseguição declarada a todos os setores dela. Os papas tiveram momentos de profunda provação: Pio 

VI foi para a prisão, Pio VII foi exilado, Pio IX teve de fugir para Gaeta, cf. PISTELA, D. San Vincenzo 

Pallotti. Roma, 1963, p. 39. 
10 Ibidem, p. 51. 
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burguesia e dos que sustentavam a nova política. A Igreja deveria ser totalmente submissa ao 

Estado e qualquer recusa desta nova ordem implicaria na prisão, perseguição e morte11. 

Neste período de grande luta pela liberdade, os povos descobrem a sua identidade; 

inicia-se assim um longo processo de revoluções nacionais em toda parte com o nascimento 

de novas nações. Na Itália, o Estado revolucionário não conseguiu resolver os novos 

problemas como a escola, a assistência aos doentes, os deslocamentos das pessoas e os 

problemas sociais12. 

Tanto na França como em algumas regiões da Itália, surgem, neste contexto, um novo 

despertar da vida católica com numerosos movimentos de vida cristã que tocam todos os 

setores da vida da Igreja e dão lugar à formação de novas agregações eclesiais. São 

muitíssimos os novos institutos que fogem ao controle do Estado. E diante das grandes 

perseguições, os cristãos são impelidos a inserir-se no interior da vida da sociedade e até 

mesmo nos órgãos do Estado, tornando-se assim, com a sua presença, fermento de 

transformação13. 

Um fator relevante deste período é o protagonismo da mulher católica que se tornou o 

suporte da vida eclesial em muitos ambientes. Os anticlericais perceberam, com assombro, 

este renascimento da Igreja nas novas virgens do trabalho. Porém, para os cristãos o 

surgimento de novos institutos femininos era visto como sinal da providência divina. Este 

fenômeno provocou uma grande revolução dentro da própria Igreja no que concernia aos 

direitos dos religiosos e impulsionou as antigas ordens religiosas a uma profunda reforma. 

Aquelas que não conseguiram superar a sua decadência, desapareceram14. 

Estes grupos religiosos surgiram num momento de grande hostilidade contra a Igreja. 

O Estado não reconhecia os seus direitos, por isso foram obrigados a buscar apoio jurídico na 

Propaganda Fide que os acolhia e dava cobertura jurídica para os seus carismas. O 

intercâmbio entre as novas organizações religiosas e a Propaganda Fide trouxe uma grande 

contribuição para o moderno Direito Canônico15. 

6 Os grupos sectários 

Francesco Amoroso apresenta, neste período, três denominações sectárias que 

provocaram grandes problemas para a Igreja: a maçonaria, os carbonários e o movimento 

 
11 Cf. FERNÁNDEZ, F. G. O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça. In: Horizontes palotinos. Op. 

cit., p. 15-16. 
12 Cf. FERNÁNDEZ, F. G. O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça. In: Horizontes palotinos. Op. 

cit., p. 15. 
13 Cf. Ibidem, p. 18. 
14 Cf. Ibidem, p. 18-19. 
15 Cf. Ibidem., p. 19. 
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revolucionário pela unificação da Itália. Os carbonários como a maçonaria faziam parte de 

uma sociedade secreta, porém tinham fins políticos. Eles se infiltraram largamente nas fileiras 

do exército pontifício e, entre os jovens, distribuíam panfletos que insinuavam o propósito de 

exterminar completamente o catolicismo e a idéia cristã e, ao mesmo tempo, convidavam seus 

seguidores a denegrir o clero, a induzir a juventude e os aspirantes ao sacerdócio a 

inflamarem-se pela causa romana. Eles tinham como um dos objetivos fazer eleger um papa 

carbonário16. O movimento unitário italiano atuou em toda a Itália e foi muito combatido 

pelas autoridades eclesiásticas. Por isso teve muita dificuldade para atuar abertamente, e 

acabou se tornando também um movimento secreto17.  

Os Papas que sofreram com as investidas destes movimentos foram: Pio VII, Leão 

XII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX. Todos eles travaram uma luta contra esses inimigos que 

tinham como única finalidade acabar com o poder temporal da Igreja (trono e altar)18. 

O papa Gregório XVI, em todo o seu pontificado, viu as facções como sendo um dos 

maiores perigos e a causa de todos os males19. Na Encíclica «Mirari Vos», que escreveu um 

ano após a sua eleição, fazia clara menção sobre a maldade imperante, os costumes 

licenciosos, o desprezo pelas pessoas e coisas sagradas, a luta contra a Cátedra de Pedro e fez 

acenos também a respeito das reuniões secretas. Estas reuniões aconteciam nos arcos do 

Coliseu. Mesmo Pallotti, tendo conhecimento disso, nunca os confrontou diretamente. Porém 

certamente foi isso que provocou nele uma intensa preocupação pela juventude, fundou a liga 

antidemoníaca para combater a obscenidade e colocou toda a sua alma para fazer santos todos 

os jovens que se preparavam para o sacerdócio no seminário e nos vários colégios de Roma20. 

Pallotti conhecia bem o poder dos carbonários, de modo que, vinte anos mais tarde, à 

véspera do assassinato do Conde Pellegrino Rossi, quando padre De Geslin se mostrou 

surpreso porque ele não tomava nenhuma iniciativa para salvar a vida do Conde, 

 
16 Cf. AMOROSO, F. San Vincenzo Pallotti romano: postulazione generale della Società dell’Apostolato 

Cattolico: Roma, 1962, p. 79-80. Obs: Daqui para frente será usado somente com o título: (Postulazione 

generale). Essa obra foi traduzida para o português pelo Pe. Dorvawlino Rubin. São Vicente Pallotti ronano. 

Santa Maria: Biblos editora, 2006, p. 121-132. 
17 Cf. Ibidem, p. 86. 
18 Cf. AMOROSO,  F. São Vicente Pallotti ronano. Op. cit., p. 121-122. 
19 Cf. Ibidem, p. 80.  
20 Cf. Ibidem, p. 80-81. Sem ter ainda uma linha determinada, Pallotti procurou fazer todo o bem que estava ao 

seu alcance sem levar em conta o tipo de trabalho, porque para ele era belo tudo aquilo que dava glória a Deus. 

Começou seu trabalho com os estudantes de Santa Maria do Pranto, Academia de teologia, os exercícios aos 

nobres e militares do Janícolo, depois passou para os artesãos de Muccioli, Clementino do Campa, começou a 

atender aos clérigos dos seminários Romano, Colégio Urbano, Grego, Inglês, Irlandês, Escocês e ao mesmo 

tempo tinha contato com Camaldoli e com vários outros institutos de Roma. Atendia também os cárceres, os 

hospitais, os condenados à morte e os doentes de toda a cidade e as intermináveis filas dos penitentes, cf. 

AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit., p. 67. No seu diário espiritual se encontra também uma certa 

confissão da sua debilidade diante da situação que o circundava: “Dio mio sono la stessa debolezza e per colpa 

mia non ho il dovuto coraggio a dire la verità come si deve, Voi riparate a tutti i mali, che io ho cagionato per 

non avere detto la Verità come doveva”, OO CC  X, 674. 
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amargamente disse: “você não conhece nem a potência e nem a ferocidade desta seita. O mal 

reina soberanamente e o Papa é impotente”21. O santo, porém, continuou ativo em seu 

apostolado e tomou como lema “Ad salvandas animas e ad destruendum peccatum”22. Em 

seus escritos tornaram-se freqüentes a luta contra o pecado e por isso pensou em uma 

Sociedade Apostólica que fosse como que uma trombeta evangélica na Igreja23. 

7 Roma no tempo de Pallotti 

A cidade tinha cerca de cento e cinqüenta mil habitantes. O Tibre, que atravessava a 

cidade, não tinha sido canalizado e a inundava a cada enchente.  

Vicente Pallotti viveu até seus quarenta e dois anos junto à mercearia do pai. Lá, 

encontrava todos os dias crianças, jovens, soldados e pobres. Porém, em seus escritos, nunca 

discorreu sobre a situação política pela qual passava Roma. Por causa disso, algumas pessoas 

chegaram a classificá-lo como conservador, ou reacionário. Porém, uma coisa era certa, se os 

“agentes de polícia” da Revolução Romana de 1849 o tivessem descoberto no seu refúgio do 

Colégio Irlandês, certamente o teriam executado. Visto que, no tempo de Gregório XVI 

(1831-1846), ele era amigo e confessor de secretário do Estado Cardeal Lambruschini, 

considerado politicamente reacionário, isto é, contrário a toda a abertura política liberalizante 

no governo do Estado da Igreja. 

Em relação a Pio IX, os liberais imaginavam que o santo, na qualidade de confessor do 

papa, fosse um dos conselheiros que o induziam a recuar das atitudes de abertura do início de 

seu pontificado. 

Em maio de 1848, Pallotti não quis diálogo com o padre filósofo e político Gioberti, 

quando este em Roma, vindo de Turim para advogar a unificação italiana ainda sob a égide do 

Papa, em forma de confederação de Estados24. 

Apesar das críticas, o santo trabalhava incansavelmente em prol do bem comum, numa 

solidariedade que implicava risco à própria vida. Ele amava a Igreja, porém tinha plena 

consciência das dificuldades porque passava. Comparava-a ao assalto da estrada de Jericó (Lc 

10,30) e pleiteava a celebração de um Concílio Geral25. 

 
21 AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 370. 
22 OO CC II, 18; VII, 22; AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit.,  p. 81. 
23 Cf. DE GESLIN, P. Compagnon de Saint Vincent Pallotti: Ècrits et Lettres: textes établis et annotés par 

Bruno Bayer SAC. Paris: Éditions du Dialogue, 1972, p. 105. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. 

Op. cit., p. 141,186. 
24 Cf. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 308. 
25 Cf. OO CC III, 31. 
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As idéias da revolução não encontraram repercussão dentro da Igreja, porque ela não 

tinha clareza sobre os direitos sociais da pessoa humana, proclamados pela revolução. Tais 

idéias eram acintosas aos direitos de Deus. 

Aos políticos da Igreja, encastelados na rigidez de princípios aplicados à situação, 

faltou diálogo26. Nessa realidade, Pallotti move-se no plano da fé e da caridade. Mas não era 

um homem que se recolhesse a um intimismo alienado. Sua fé, sua experiência de Deus-amor 

traduziam-se em efetivo e incansável amor ao próximo, o amor que resume toda a lei (cf. 

Rom 13, 8-10). 

Os antigos catecismos catalogavam quatorze expressões concretas de amor ao próximo 

e lhes chamavam obras de misericórdia. Dividiam-nas em duas séries: a) obras de 

misericórdia corporais; b) obras de misericórdia espirituais (cf. Mt 25, 31-46). 

a) As obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome; dar de beber 

a quem tem sede; vestir os nus; dar pousada aos peregrinos; visitar os enfermos e 

encarcerados; libertar os prisioneiros; enterrar os mortos. 

b) As obras de misericórdia espirituais:  dar bons conselhos; ensinar os ignorantes; 

repreender os que erram; consolar os aflitos; perdoar as injúrias; sofrer com paciência 

as fraquezas do próximo; rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos27. 

Estas obras de misericórdia não lembravam da necessidade de se dar outra estrutura e 

organização à sociedade em geral, em que as oportunidades fossem iguais para todos. Aquela 

organização, em setores da Igreja, era ainda considerada de direito divino. O tema 

comunidade também não foi desenvolvido por Pallotti. Não obstante, repetidamente ele 

apresenta a família de Nazaré como modelo de comunidade. 

O Reino de Deus, antes do Vaticano II, era pensado em dimensões marcadamente 

escatológico, ao passo que o Reino acontecendo aqui e agora era facilmente confundido com 

o regime de cristandade em que se uniam, e também se confundiam, trono e altar. 

Para Pallotti, a responsabilidade de todos na evangelização apresentava tamanha 

certeza do advento do Reino, deixando a impressão de que contemplasse, extasiado, a sua 

iminente irrupção e consumação. Esta visão escatológica incluía a restauração de um regime 

de cristandade sob a hegemonia do papa. 

Todos, grandes e pequenos, doutores e ignorantes, ricos e pobres, sacerdotes 

e leigos, seculares e religiosos, viventes em comunidade ou em solidão, 

podem, em sua posição, isto é, no seu estado em que Deus os colocou, 

exercer de alguma forma, sempre com mérito, o apostolado de Jesus Cristo 

(...). Ora, quem será tão ousado de pensar que não possa ter sido decretada a 

mesma coisa em relação àquela hora de bênção, ansiada por todo o paraíso e 

 
26 Cf. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 309. 
27 GENÉSIO, B. Os problemas sociais em Pallotti. In Horizontes palotinos. Op. cit., p. 501. 
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temida por todo o inferno, em que se verá todo o mundo convertido num só 

rebanho, guiado por um só pastor, o Vigário de Cristo28. 

O Reino de caridade e de Jesus Cristo eram sua grande preocupação, por isso sempre 

reiterados em sua vida29. 

Não contestou a organização da sociedade de seu tempo, como fazia a revolução. 

Ninguém ousava fazê-lo em ambientes da Igreja em geral. Em sua ação pastoral, porém, e em 

sua dedicação de caridade, realizou, de fato, a promoção humana e não poupou esforços em 

seu ministério de evangelização e caridade30. 

Paul De Geslin diz que a Pia Sociedade do Apostolado Católico começou a ser 

chamada pelo povo de “Palotinos” ou de “apôtre de la canaile”, apóstolo da ralé, porque os 

pobres e deserdados da sociedade vinham, mais freqüentemente que os grandes senhores, 

buscar conforto espiritual na pequena Igreja de São Salvador da Onda31. 

8 As preocupações de Vicente Pallotti 

Em 1816, antes de ser ordenado, Pallotti apresenta a sua preocupação com as pessoas 

desprovidas de algum tipo assistência: eram pessoas oprimidas, doentes, encarceradas, 

excluídas pelo analfabetismo32. 

Quando foi ordenado, procurou estar próximo da vida do povo, procurou ser sua voz e 

consolo. Desde os primeiros anos de seu sacerdócio, trabalhou na associação de jovens da 

Casa Muccioli: onde teve contato com trabalhadores. Aliás, sempre manteve estreita relação 

com a classe operária. Muito se empenhou pelo restabelecimento das “corporações”, havendo 

exercido influência no ato de restauração de Pio IX. 

As corporações: os trabalhadores eram organizados em “corporações” distintas, 

segundo os ofícios. A Via dei Pettinari, por exemplo, tomou seu nome da corporação 

correspondente, a dos produtores de pentes. As corporações visavam promover os interesses 

da classe e também da religião; em geral, cada uma possuía sua Igreja onde os sócios 

participavam das celebrações litúrgicas.  

Seguindo o exemplo de outros países, Pio VII as aboliu no começo do século XIX. Ao 

se darem conta da formação religiosa e da vivência cristã que tais associações promoviam, os 

papas começaram a ver o problema sob outro prisma. Gregório XVI permitiu o 

restabelecimento das que o desejassem e Pio IX, em 1852, restaurou-as com certas 

 
28 OO CC III, 146-147. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: Horizontes 

palotinos. Op. cit., p. 309-310. 
29 Cf. OO CC III, 177,191; IV, 463; X, 226, 431, 437, 730; V, 9, 155. 
30 Cf. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 310. 
31 Cf. BAYER, B. Paul de Geslin: Écrits e lêttres. Op. cit., p. 57.  
32 Cf. OO CC X, 15, 9, 114. 
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adaptações. Valendo-se da permissão de Gregório XVI, Pallotti fez voltar à vida três 

corporações:  

a) Sapateiros: Pallotti mereceu o elogio do Vice–gerente da Diocese, D. Vespignani, 

pelos esforços e pela sua abençoada atuação entre esses trabalhadores. 

b) Cocheiros: Pallotti elaborou estatutos próprios para eles, em que previa um retiro a 

cada dois anos. 

c) Padeiros: Pallotti pregava retiro anualmente para eles, além de outras formas de 

atendimento religioso. A intenção de Pallotti era de que tal trabalho pudesse frutificar 

no apostolado dos filhos. Para isto, em seu plano das “Procuras”, previu a Procura São 

João Evangelista, a cujo encargo confiou todos  os oratórios e congregações diurnas e 

noturnas, as pias uniões, as associações e (Ascrizioni per opere di carità)33. 

  8.1 Promoção humana 

Várias iniciativas de Pallotti mostram que ele visava obras que resolvessem, em 

definitivo, a situação dos pobres. Muitas de suas cartas pedem emprego para os pobres. 

Procurou acolhimento nos internatos para jovens sem família; a outros encaminhou a pintores 

e demais profissionais para que lá trabalhassem e aprendessem o ofício, para que, desta forma, 

tivessem uma profissão; sugeriu ainda que se conseguissem trabalhos que os pobres pudessem 

executar em casa.  

Entre as tarefas da “Procura São Matias” dedicada a enfrentar os problemas da 

pobreza, inclui a de encontrar advogados que defendessem as causas das viúvas e dos 

órfãos34. Pensou também em organizar uma “Pubblicca Lavorazione” onde os pobres 

realizassem seus trabalhos35. “Eis aí um primeiro lampejo das lavouras e hortas 

comunitárias”36.  

No seu plano de organização do Apostolado Católico, Pallotti destinou nada menos 

que quatro “Procuradorias” à causa social:  

- São Matias, em auxílio dos pobres; 

- São Mateus, em favor dos doentes; 

- São Bartolomeu, destinada às obras de misericórdia em prol dos presos 

condenados à morte; 

- São João Evangelista, para as obras sociais. 

Diz ele que é próprio de nosso Instituto promover, de todos os modos possíveis, o 

mais ativo exercício das obras de caridade e misericórdia; essas obras são as mais aptas para 

exercitar a fé; nelas, de certo modo, se vê Deus37. 

 
33 Cf. OO CC I, 222-253. BONFADA, G. Os problemas sociais em Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., 

p. 504-505. 
34 Cf. OO CC I, 363. Ibidem, p. 502. 
35 Cf. OO CC I, 368. Ibidem, p. 503. 
36 Ibidem, p. 503. 
37 Cf. OO CC I, 361. 
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8.2 Agricultores 

Pallotti se fez presente também entre os agricultores da “Campagna Romana”. Em 

favor dos agricultores, sugeriu Pallotti um grande número de iniciativas, entre as quais o 

ensino do catecismo. Expressamente recomenda que também leigos participem da campanha 

de evangelização38. “Em relação aos agricultores, encontramos uma observação muito sutil e 

arguta: os de idade poderão oferecer resistência às mudanças e ao aprendizado da religião; 

então trabalhemos com os jovens e, assim, renovaremos a sociedade (...)”39. 

Na região de Termini funcionava uma escola de artes e ofícios: lá conseguiu Pallotti 

matricular bom número de filhos de agricultores: aprenderiam a profissão de pastores e de 

agricultores, pois queria que se tornassem bons agricultores e apóstolos da religião e dos bons 

costumes entre os companheiros. 

Na Via Salária antiga, o nobre Paulo Campagna abriu uma escola agrícola: aí também 

conseguiu Pallotti fazer estudar filhos de agricultores e cooperou na formação religiosa40. 

8.3 Escolas noturnas 

 Pallotti demonstra seu interesse pelo futuro da juventude através do incentivo das 

escolas noturnas. A primeira foi fundada pelo advogado Miguel Gigli e por Pallotti em São 

Nicolau degli Incoronati. Novas escolas surgiram por iniciativa desse amigo do santo. A 

primeira escola se transformou em hospital, na peste do cólera, em 1837, na qual sucumbiu o 

Sr. Gigli. 

Passada a epidemia, sobraram muitos jovens privados de seus pais; aí sentiu Pallotti 

maior urgência em continuar e ampliar as escolas noturnas. Com auxílio dos amigos, em 

pouco tempo voltaram a funcionar as escolas na rua Máscara de Ouro e a do Borgo; outras 

duas nasceram: na via dell’Arancio e no quarteirão ai Monti; seus amigos abriram outras no 

Trastevere e na rua do Pavão. 

Nesta obra de educação da juventude, salientaram-se vários membros do Apostolado 

Católico, clérigos e leigos. Auxiliaram com trabalho pessoal e com recursos financeiros. Até o 

tesouro do Estado Pontifício apoiou a obra. Em 1839, quando de sua doença e descanso em 

Camaldoli, Pallotti encarregou o Pe. Morichini do cuidado da obra, ao qual escreveu que as 

escolas noturnas não lhe causavam preocupação, mas lhe davam alegria, pois contavam com 

quinhentos alunos. No início da década de 1840 chegaram a mil alunos. A ampliação da obra 

fez com que o Governo assumisse o empreendimento. Pallotti continuou por algum tempo a 

se interessar por ele, até que, aos poucos, a organização se tornou completamente 

 
38 Cf. OO CC V, 431-433. 
39 BONFADA, G. Os problemas sociais em Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 503. 
40 Cf. Ibidem, p. 504. 
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independente. Pallotti conseguiu convencer também seu amigo, o Cardeal Ostini, Bispo de 

Albano, a fundar uma escola em sua diocese41. 

9 A novidade do apostolado católico de Pallotti 

Vicente Pallotti foi, desde criança, uma pessoa de profunda oração e de escuta da 

Palavra de Deus. Foi perscrutando a ação de Cristo, através dos diversos carismas inspirados 

pelo Espírito Santo aos batizados, que ele intuiu o apostolado universal como algo inerente 

àqueles que seguem a Cristo, independente de serem eles ordenados ou não. 

No Novo Testamento, o trabalho missionário é para todos. Cristo chama as pessoas e 

delega a elas uma missão específica. Olhando para Maria, ela foi a primeira pessoa a acolher 

o projeto de Deus com o seu sim, no momento da anunciação. Ao receber a missão de ser a 

Mãe do Salvador, imediatamente, vai até sua prima Isabel para prestar-lhe um serviço e ao 

mesmo tempo comunicar-lhe a obra da redenção. Segundo Pallotti, Maria, sem ter a 

ordenação, exerceu o apostolado mais do que todos os apóstolos, pois foi a Mãe do Salvador.  

Cristo não ordena de imediato os apóstolos. Primeiro tiveram de passar pelo 

discipulado. A ordenação só aconteceu na Quinta-feira Santa. Lá eles receberam uma missão 

específica para continuar a sua obra. Portanto, antes de Cristo ordenar os apóstolos, eles, 

como leigos, saíram para evangelizar e muitos eram os sinais que os acompanhavam. Da 

mesma forma Maria Madalena, a Samaritana, os setenta e dois discípulos, que nunca 

receberam tal sacramento, também falaram em nome de Jesus. 

Implicitamente Pallotti concebia uma Igreja, não a partir do sacramento da ordem, 

nem a partir da profissão religiosa, mas a partir do fato de seus membros terem crido. Na 

verdade, o envio consistia em reavivar a fé e reacender a caridade e propagá-la em todo o 

mundo. Todos, de acordo com o próprio ministério, função, dom, estado, condição (...)42. 

Como seria possível isso? Através da oração, ajuda financeira, o uso de influência e de 

Conselhos, a produção de obras de arte e de artesanato. 

Olhando para Jesus, via que seu apostolado foi a sua vida em estreita obediência à 

vontade do Pai. O apostolado de Maria foi sua oração e sua vida43. 

Em termos atuais se diz: agente de pastoral, catequistas, liturgos, leitores, acólitos, 

ministério da música etc.44. 

Pallotti viveu num Estado absolutista clerical. Quase todos os funcionários públicos 

eram clérigos. Roma era, basicamente, uma cidade de padres e freiras. Foi a partir desta 

 
41 Cf. Ibidem, p. 504. 
42 Cf. Ibidem, p. 312. Cf. OO CC IV, 213, 250. 
43 Cf. OO CC III, 139, 142, 145. 
44 Cf. RUBIN, D. Donde parte a proposta evangelizadora de Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 312. 
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realidade que Pallotti vislumbrou um novo modelo de Igreja na qual todos pudessem fazer 

parte ativamente, conforme a sua condição e estado. 

Quando ele escreveu reclamando a necessidade de um concílio geral, pensava que, 

enquanto o concílio não acontecesse, o empenho de todos na evangelização, preconizado pelo 

Apostolado Católico, seria uma solução45. 

O Apostolado Católico não serviu apenas como um paliativo para responder a tantas 

necessidades no campo social e da evangelização, mas constituiu em um retorno mais 

coerente ao Evangelho. Foi uma antecipação daquilo que a Igreja, no concílio Vaticano II, 

colocou como algo prioritário, a união de todos, em Cristo. Pallotti, porém, desejou este 

momento em que a Igreja fosse dirigida por um único pastor. Segundo ele, os que aderissem 

ao Apostolado Católico não podiam ter outro desejo que servir a Cristo nos irmãos, sem 

nenhuma pretensão em querer ocupar os primeiros lugares, com cargos importantes. Por isso, 

diz: “Tantos os padres como leigos que tivessem espírito de dominação seriam ineptos para 

qualquer posto de chefia no Apostolado Católico”46. 

10 Trabalho apostólico realizado por Pallotti 

Pallotti estava convicto de que, como base da doação aos irmãos, era preciso pôr a 

caridade, que está acima de todos os carismas (cf. 1Cor 13). Não basta simplesmente crer em 

Deus. A fé autêntica deve ser verificada através das obras da caridade. Nesse sentido, Pallotti 

nos diz que não basta só pregar, mas é preciso fazer. Para nosso ensinamento e estímulo, Jesus 

Cristo começou a fazer, a ensinar, e disse que será grande no reino dos céus quem fizer e 

ensinar47 (cf. At 1,1). 

A missão da UAC é manter viva a chama do amor a Deus e também ao próximo. 

Quanto mais alguém se apaixona pela causa de Deus, isto é, centraliza toda sua vida no 

mistério inefável de Deus, mais se sentirá impulsionado a amar o próximo, sobretudo os mais 

necessitados, que são os preferidos de Deus. Vicente Pallotti, mergulhado no mar da 

misericórdia de Deus, dizia:  

se formos verdadeiramente animados pelo espírito de caridade, trataremos 

sempre a todos com caridade, olharemos a todos com caridade, pensaremos 

em todos com caridade e falaremos de todos com caridade48. 

Dois meses depois de sua ordenação, Pallotti prestou exames na Universidade de 

Roma, recebendo títulos de doutor em filosofia e teologia. Ele teve uma carreira acadêmica 

 
45 Cf. OO CC VII, 403, 405; VIII, 75, 88-92. Ibidem, p. 313. 
46 OO CC I, 106. 
47 Cf. OO CC XIII, 802. 
48 OO CC III, 348. LONDERO, A. Educação na trilha de Vicente Pallotti. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 

554. 
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brilhante. Em várias oportunidades, recebeu prêmios. Ao concluir o curso de filosofia, foi 

classificado entre os primeiros e, na seção de línguas, mereceu o título de professor de grego. 

Depois de ter prestado os exames finais e de ter sido feito o balanço de toda a sua carreira 

acadêmica, foi-lhe conferida, por mérito, uma pequena pensão vitalícia, fato que acontecia 

somente com alunos muito dotados49. 

Pallotti foi professor, por dez anos, na Universidade de Roma. Foi nomeado diretor da 

academia dos alunos. Ele selecionava as matérias para os debates. Apesar de ter o título de 

doutor, nunca usava o barrete referente ao seu título e nem mesmo usava sentar-se na cátedra 

para presidir os debates, mas sentava-se entre os alunos, sem exigir precedência alguma50. 

Vicente Pallotti não só trabalhou com universitários, mas também se preocupou com a 

alfabetização das crianças e jovens, através da fundação de escolas noturnas. “São Vicente 

Pallotti viveu em Roma, cidade humilde e habitada por pobres. Ele trabalhou muito para a 

promoção humana: com os agricultores, escolas noturnas e corporações”51. 

 Sabemos também a importância que teve, para o desenvolvimento da sua obra, a 

fundação da Pia Casa de Caridade. Falando das finalidades dessa instituição, Pallotti diz que 

“a primeira é a educação religiosa e cívica das meninas pobres e abandonadas”52. Nasceu, 

portanto, para abrigar as meninas órfãs que perderam os pais na peste do cólera53 em 1837. 

Trabalhou com afinco na promoção humana. Ao organizar a sua obra apostólica, Pallotti 

dedicou uma procuradoria, cujo padroeiro era São Tomé, à educação e formação religiosa, 

civil e profissional da juventude54. 

Quando Pallotti fala do objetivo da Congregação dos padres por ele fundada, diz que 

eles devem estar dispostos a exercer qualquer obra do santo ministério, bem como as irmãs 

devem estar dispostas para qualquer obra de caridade e de zelo, principalmente no que se 

refere à educação cristã e cívica das meninas pobres55. 

11 Conteúdo do bilhete de supressão da UAC 

Sempre se disse que a fundação de Pallotti, num dado momento, por causa do nome e 

de equívocos, foi dissolvida pela suprema autoridade eclesiástica. Mas existe, realmente, 

algum documento que comprove tal afirmação? Sim! Tal documento afirmava que a fundação 

 
49 Cf. Ibidem, p. 555. 
50 Cf. GAYNOR, J. S. Vida e obra de São Vicente Pallotti: Tradução João Batista Quaini. 2 ed. Santa Maria, 

2000, p. 39. LONDERO, A. Horizontes palotinos. Op. cit., p. 555. 
51 Ibidem, p. 558. 
52 OO CC VII, 436. 
53 (9.372 infectados e 5.410 mortos). Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 117. 
54 Cf. BAYER, B. Vicente Pallotti: Documentos da fundação. Op. cit., p. 207. 
55 Cf. Ibidem, p. 340. 
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de Pallotti, a União do Apostolado Católico estava dissolvida e que seus membros de então 

deveriam passar a fazer parte da Associação da Propagação da Fé56. 

Eis a íntegra do documento: 

Cópia do Bilhete escrito pelo Mons. Secretário da Sagrada Congregação da 

Propagação da Fé ao Emmo. E Revmo. Sr. Cardeal Odescalchi, Vigário 

Geral de Sua Santidade, aos 30 de julho de 1838. Embora a Santidade de 

Nosso Senhor recomende o zelo de que é animado o pio Instituto da nova 

associação conhecida sob o título de apostolado Católico, contudo não pode 

nem aprovar-lhe o nome, que pertence exclusivamente ao Episcopado 

presidido e regido pelo Romano Pontífice, nem tampouco aplaudir a 

instituição, já que tornada de todo inútil e supérflua pela outra recente igual 

associação da Propagação da Fé, estabelecida em Roma sob a presidência do 

claríssimo Purpurado, Emmo. Cardeal Brignole. E por isso o abaixo 

assinado, expressamente encarregado pelo Santo Padre, tem a honra de 

comunicar-lhe as soberanas intenções a V. Emcia. Revma., a fim de que se 

digne conseguir a execução e dispor para que os fiéis agregados ao assim 

chamado apostolado, dissolvida deveras por ordem soberana qualquer 

associação da mesma, sejam adscritos à associação da Propagação da Fé. 

Esta associação, já com as devidas autorizações erigida em Roma, 

encorajada e favorecida pelo Soberano Pontífice, enriquecida de amplos 

privilégios e de inumeráveis indulgências, aceita e protegida pelos Bispos, já 

sumamente benemérita da Igreja pelos copiosos subsídios feitos em bem das 

Missões Estrangeiras e dirigida com sapientíssimas orientações por um 

Eminentíssimo Cardeal da Santa Igreja, oferecerá um mui vasto campo a 

quantos desejem tomar parte da grande Obra da Propagação da Fé. Ao invés, 

no Apostolado Católico, privado de autorização canônica, permanece por 

isso mesmo muito duvidosa a aquisição das Indulgências que aí se 

anunciam. Reunidas, mercê desta providencial disposição e juntamente 

acolhidas estas associações que tem o mesmo, fim e razão, progredirão com 

aquele vigor e bom sucesso que da unidade somente se pode esperar, e será 

muito melhor assegurado o santo fim a que se propõem todos os associados. 

E aqui o Escrivão, rogando a V. Emcia. se digne seguir, acompanhar a mente 

do Santo Padre e a animar com palavras eloqüentes os fiéis desta Capital do 

Orbe Católico, a todos, a emular e a proceder com o exemplo as muitas 

cidades que a Pia Obra acima citada adotaram, humildemente inclinado ao 

beijo da Sagrada Púrpura57. 

12 Uma nova conquista 

Apesar das investidas contra a Obra do Apostolado Católico, os membros 

permaneceram confiantes e partiram para a ação. Organizaram uma longa defesa e fizeram 

ver claramente que a obra de Pallotti era muito mais ampla do que a Associação de Lyon58. O 

 
56 Cf. LAU, E. A União do Apostolado Católico e a nova evangelização. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 

424. 
57 TREVISAN, B. Houve mesmo cartão vermelho para a fundação de São Vicente Pallotti? In: Horizontes 

palotinos. Op. cit.,  p. 430. 
58 “A fundação em Lyon, França, em 1822, por uma leiga, Pauline Jaricot, de uma Associação para a Propagação 

da Fé, foi uma iniciativa muito significativa e eficaz. Significativa porque a Obra era dirigida tanto por leigos 

como por eclesiásticos; eficaz porque a extensão tomada pela Propagação da Fé em diversos países foi tão rápida 

que em 1922 a Santa Sé será levada a conceder-lhe a condição de Obra Pontifícia e a estabelecer em Roma sua 

sede mundial. Hoje está presente em mais de cem países”. STAWICKI, S. La coopération, passion d'une vie. 
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Papa, depois das explicações tidas, teria dito: “Disso tudo nós não tínhamos conhecimento!” 

Com isso, foi sustado o decreto de extinção59. 

No documento “Na minha morte” Pallotti escreve: 

Para que a Pia Sociedade fosse purificada no crisol da tribulação, N.S.J.C. 

permitiu que,  de começo, não fosse exposto senão em poucas palavras o seu 

objetivo. Foi por isso que, da parte de pessoas que não conheciam 

claramente toda a natureza, atividade e finalidade da pia Sociedade, por 

idéias falseadas, que o demônio não deixa de suscitar em algumas mentes, 

quando impedir as obras de Deus, ela foi gravemente combatida e, em dada 

ocasião, chegou ao ponto de apresentar sintomas de morte. Isto, aliás, era 

necessário, para que a obra de Deus revestisse a imagem de N.S.J.C. 

crucificado. Quando, porém,  parecia que a pia Sociedade fosse morrer de 

todo (no verão de 1838), voltou a apresentar novos sinais de vida, o que, 

aliás, na natureza das obras do Senhor60. 

A fundação de Pallotti sobreviveu, mas o nome, alguns anos mais tarde, lhe foi tirado. 

Com a morte de Pallotti e sem o apoio do Cardeal Lambruschini, morto em 1854, a Sagrada 

Congregação para a Propagação da fé emitiu um Decreto, em 09 de abril de 1854, dizendo 

que a Congregação dos Padres e dos Irmãos Coadjutores, fundada por Pallotti, devia passar a 

chamar-se “Pia Sociedade das Missões”61.  

Foi somente no VIII Capítulo Geral da PSM que, a pedido do mesmo 

Capítulo, nos foi restituído o nome original. O Decreto da Sagrada 

Congregação dos Religiosos de 10 de junho de 1947, dizia que poderíamos 

retomar o nome original, que expõe mais claramente, retamente e 

eficazmente o fim, a natureza e a idéia do Fundador Vicente Pallotti62. 

13 A sobrevivência da obra do Apostolado Católico 

O carisma do Apostolado Católico, idealizado por Vicente Pallotti, só pôde sobreviver 

às críticas e perseguições graças a perseverança do fundador e de seus companheiros, como 

também pelo fato de existir um corpo central e motriz.  

Apesar de ter continuado a funcionar com sua capacidade muito reduzida, porém sem 

perder por completo a sua função que era de movimentar todo os vagões de uma longa 

composição que lhe estavam intrinsecamente ligados ao dito Corpo Central. O motor sozinho 

não tem sentido e a carroceria sem motor, também se torna quase inútil, não consegue se 

 
Vie et manière de vivre de Vincent Pallotti (1795-1850): fondateur de l'Union de l'Apostolat Catholique. 

Kigali: Les Éditions Pallotti-Presse, 2004, p. 101. 
59 Cf. BAYER, B. Documentos da fundação. Op. cit., p. 63. 
60 Ibidem, p. 257. 
61 TREVISAN, B. Houve mesmo cartão vermelho para a fundação de São Vicente Pallotti? In: Horizontes 

palotinos. Op. cit., p. 432. Sagrada Congregação de Propaganda Fide, decreto de 09.04.1854.  
62 Idem, p. 432. Sagrada Congregação para os Religiosos e para os institutos seculares, Rescrito de 10.06.1947; 

ASAC I, 6. 
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mover por si só. Tanto o motor quanto a carroceria devem estar em sintonia para que cada 

parte possa cumprir com sua função. 

Assim escreve Pallotti a respeito do corpo central e motriz da Pia Sociedade: 

Com o tempo, entretanto, a experiência foi tornando evidente que uma pia 

união de pessoas piedosas todas dispersas facilmente perde a atividade e 

estabilidade das obras de caridade e zelo. Percebeu-se, então, a necessidade 

de existir uma congregação de padres e irmãos coadjutores, reunidos, que 

adotassem um estilo de vida de perfeita comunidade, com vida comum 

perfeita. Esta comunidade, à medida que se fosse espalhando por todas as 

partes do mundo católico, tornar-se-ia como a alma e a parte motora de toda 

a pia Sociedade. Ela iria manter sempre vivas todas as iniciativas de 

evangelização, de caridade e de zelo da referida pia Sociedade. Foi se 

evidenciando também a necessidade de os sacerdotes desta congregação 

serem na Igreja de Deus, como um ponto intermédio entre o clero secular e 

regular, de terem condições de animar um e outro, numa santa aliança, para 

todas as obras de caridade e de zelo. Por isso também os sacerdotes desta 

congregação não poderão nunca chamar-se clérigos regulares, porém, sim, 

padres da congregação da pia Sociedade63. 

A comunidade dos padres e irmãos foi chamada por Pallotti de “Congregação”. Ela 

não seria uma Ordem primeira em relação à Pia Sociedade que, no caso, seria, por analogia, a 

sua Ordem terceira. Em relação à Congregação, a Pia Sociedade ou União do Apostolado 

Católico seria como a parte externa, mas formaria com ela um todo orgânico64.  

Padre Ansgario Faller lamenta o depoimento tardio do Pe. Guilherme Whitmee no 

processo de beatificação de Pallotti, em 1905, dizendo que, na fundação da Congregação, ele 

teria seguido o modelo dos Franciscanos e Dominicanos. Whitmee era muito devoto de são 

Francisco e de são Domingos. Ele teria declarado que a Congregação era como uma primeira 

ordem, as irmãs palotinas seriam a segunda Ordem e os outros setores da Pia Sociedade 

seriam a Ordem terceira (Summarium, 152-153). Faller classifica esta concepção como um 

erro de Whitmee, como errado andou ele ao afirmar que, em 1839, Pallotti, ao escrever a 

Regra grande, só teria escrito os primeiros pontos da regra, os quais com o tempo, teriam sido 

mais bem ordenados e ampliados65. 

Na verdade, quando começou a instituir-se a Pia Sociedade, no início de 1835, a 

intenção era não tanto de criar novas instituições na Igreja, quanto reavivar as que já existiam. 

E, para chegar a isto com mais eficácia, a gente se propunha tratar de demolir todo muro de 

separação entre o clero secular e regular e animar um e outro, mediante o sagrado vínculo de 

competitiva caridade e zelo, bem como empenhar ambos, sempre mais nas obras do ministério 

 
63 OO CC III, 3s. HETTENKOFER, J. História da Pia Sociedade das Missões (1835-1909). Santa Maria: 

Biblos editora, 2003, p. 106-107. 
64 Cf. RUBIN, D. Vicente Pallotti: carisma e institucionalização. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 238. 
65 Cf. Ibidem. Nota, n. 64, p. 238. 
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evangélico, de forma atualizada, generosa e verdadeiramente humilde, para a maior glória de 

Deus e para a salvação eterna das almas66. 

E quando se projetou a Parte Central e Motora da Pia Sociedade, a principal função 

prevista para ela foi a de ser ela a alma, a animadora de toda a Pia Sociedade. E quando, em 

1839, Pallotti escreveu, no retiro do mosteiro de Camaldoli, a Obra da Pia Sociedade do 

Apostolado Católico, estruturando-a em treze procuradorias, deu à décima terceira 

procuradoria, sob a proteção de São Paulo, o encargo principal de animar as outras 

procuradorias e reanimar as instituições já existentes67. 

  

 

 
66 Cf. OO CC III, 2. BAYER, B. Documentos da fundação. Op. cit., p. 39. 
67 Cf. Ibidem, p. 39, 153, 248s, 265, 267, 274; OO CC I, 368-373; III, 2; IV, 388; V, 143; VII, 3. 



IV 

SÃO VICENTE PALLOTTI, PROFETA DA ESPERANÇA 
 

1 Um segredo a ser desvendado 

A herança espiritual que Pallotti deixou para a União do Apostolado Católico é 

claramente marcada pela profecia de que esta obra vai prosperar. Ele a colocou sob a proteção 

da Trindade Santa e da sua mais que enamoradíssima mãe Maria Rainha dos Apóstolos. É 

uma obra desejada por Deus, porque brotou do seu infinito amor misericordioso.  

O apostolado universal vivenciado por Pallotti não foi fruto de um desejo seu para 

criar um novo movimento na Igreja. Ele, na verdade, quis intensificar com meios espirituais e 

materiais o anúncio da boa notícia de Jesus. Ele percebeu que o número daqueles que estavam 

indiferentes ou distantes da religião eram muitos e somente com a colaboração de todos os 

batizados seria possível reverter essa situação. Muitas eram as necessidades, mas poucos eram 

os trabalhadores. 

Diante de tão grande dom dado por Deus, por intermédio de Pallotti, todos os 

membros da UAC se sentem impelidos a levar adiante esse carisma, mas para que isso seja 

uma realidade é necessário conhecer a fundo o que motivava a ação do fundador, o que o fez 

trabalhar de maneira incansável, mesmo diante das afrontas recebidas. O grande segredo está 

no mistério da cruz e por isso, somente aquele que tiver atento à Palavra e nutrido pela 

Eucaristia poderá encarnar todo o projeto apostólico confiado à Igreja. 

Na profecia cristã, o profeta é aquele que infunde coragem e que traz uma mensagem 

de salvação. A força inovadora do profeta está em ser fiel ao passado, saber ler o presente e 

repropor o futuro. Em Vicente Pallotti isso parece estar muito presente, basta agora desvendar 

tudo isso e expressá-los em fatos concretos. 

2 Apóstolo de Roma 

Se quiserdes caminhar a passos largos na vida de perfeição, segui continuamente 

Jesus, Maria e José. Procurai exercitar aquelas heróicas virtudes que eles praticaram 

maravilhosamente, com amor, em todas as circunstâncias e lugar1. 

Vicente Pallotti esteve sempre atento às necessidades espirituais e materiais da Igreja, 

mas no ano de 1832, ele demonstrou ter um interesse muito grande pelo Colégio da                    

 
1 Cf. AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit., p. 34. 
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Propagação da Fé, que se encontrava na Praça Espanha2. Com a morte do diretor espiritual, o 

santo o substituiu oficialmente no dia 23 se setembro de 1835. Com tal nomeação, ele viu 

concretizar um sonho que para ele tinha muito significado, pois conseguira entrar em um 

Colégio Missionário da Igreja Católica, canonicamente erigido pelo Papa Urbano VIII, pela 

bula Immortalis Dei Filius, de agosto de 1627, para que acolhesse alunos (Ex omni gente et 

natione), os quais seriam enviados pelo Sumo Pontífice (In universum terrarum, orbem 

adtuendam propagandanque catholicam fidem). 

A diversidade das raças, línguas e proveniências dos alunos, fazia com que palpitasse 

o coração do santo pela universalidade da Igreja. Pois ele queria mergulhar toda a humanidade 

no sangue de Cristo, com suas próprias mãos, para que Cristo a purificasse3. 

Para Vicente Pallotti, a essência da santidade está na pureza de coração. E tal virtude 

deve ser adquirida antes da ordenação, porque, do contrário será muito difícil ser alcançada. 

Por isso dizia sempre: três coisas são importantes para o sacerdócio: “castidade, castidade, 

castidade”4. Pallotti era tão cauteloso quanto às virtudes que nas férias de verão, quando os 

alunos do Colégio  da Propagação da Fé iam para a pequena cidade de Frascati, cerca de 25 

Km de Roma, ele também se deslocava para lá, para dar assistência aos alunos. No entanto, 

alugava um banco da carruagem só para ele, para que tivesse uma viagem tranqüila e sem a 

presença ao seu lado de uma mulher5. 

3 Orientação apostólica 

O trabalho realizado por Vicente Pallotti, até esse momento, não tinha uma linha 

definida. Era simplesmente um sacerdote que desempenhava sua missão de pastor, rezando 

missas, atendendo às confissões e demais sacramentos. Procurava fazer o bem às pessoas sem 

distinguir qual trabalho fosse, porque para ele, em qualquer atividade sua podia dar glória a 

Deus. Os seus trabalhos iniciais foram com os estudantes da Igreja Santa Maria do Pranto, na 

Academia de Teologia e aplicando os exercícios espirituais aos nobres e militares do 

Gianicolo, mas este não era o seu caminho (la sua strada). Passou, então, a atender os artesãos 

Del Muccioli, aos artesãos das Escolas Noturnas, de Ponterotto, Clementino Del Campa, e 

começou a identificar-se com este tipo de trabalho. A procura de seus interesses espirituais se 

 
2 Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 81. 
3 Cf. Ibidem, p. 82. 
4 Ibidem, p. 80.  
5 Cf. Ibidem, p. 59-67. Segundo testemunhos de peritos da Casa Geral, o fato de Pallotti alugar um banco 

exclusivo para si em suas viagens, para que não fosse sentada mulher ao seu lado, não era por questão de algum 

luxo pessoal, ou por desprezo às mulheres, mas sim porque havia uma forte campanha patrocinada pelo 

movimento secreto dos Carbonários, anticlericais, que queriam encontrar a todo custo um pretexto para 

incriminar sacerdotes e religiosos em algum tipo de escândalo. Prevendo isso Pallotti sempre foi muito cauteloso 

para enfrentar essa situação. 
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alargou também aos clérigos do Seminário Romano, Colégio Urbano, Grego, Inglês, Irlandês, 

Escocês, mas ao mesmo tempo tinha contato com Camaldoli e com vários outros institutos de 

Roma. Depois começou também atender os cárceres, os hospitais, os condenados à morte, os 

doentes de toda a cidade e as intermináveis filas dos penitentes. Para nós parece que o seu 

trabalho era infinito e difícil de ser vencido, mas para ele, a vontade de Deus é quem 

tranqüiliza o coração (Lettera 21). 

4 Recusas 

Vicente Pallotti recusou em 1829 trabalhar na Academia de Teologia. Recusou ainda o 

benefício de canônico na Igreja Santa Maria dos Mártires - Panteão. Recusou a rica e honrada 

paróquia de São Marcos e o ofício de capelão da Arquiconfraria de São João Degolado, 

porque teria um alto salário6. 

Todas essas recusas de Pallotti não tiveram como motivação o seu profundo amor pela 

quiete, mas para que pudesse estar livre para doar-se a todas as pessoas. Todos viam nele não 

um sacerdote comum, mas alguém com uma auréola de santidade. Um mestre refinado das 

coisas divinas7. 

5 Uma visita inusitada 

O desejo de Vicente Pallotti de servir a Cristo não tinha limites. Certo dia passando 

pela rua entrou em um pequeno comércio de um senhor chamado Jacó Salvatti e encontra 

somente sua esposa e sem mesmo conhecê-la perguntou: “foi você que me chamou aqui?” Ela 

respondeu: “o senhor está enganado, pois nem te conheço!” Pallotti novamente diz à senhora: 

Camilla, sua filha enferma, acaba de ser curada! A mulher responde, tão curada que está em 

agonia. Repetiu de novo e se foi8. Quando o marido chega, dirige-se ao quarto e leva uma 

fruta para a menina. Ela come e em seguida se levanta. O seu médico constata mais tarde que 

a menina não sofria de mais nenhuma enfermidade. O médico responde dizendo: “certamente 

foi curada por esse homem de Deus”9.  

Diante desse fato, Salvatti colocou-se à disposição de Pallotti, mas quando Pallotti 

confiou-lhe a missão de fazer a coleta de 400 Escudos, levou o maior susto. Não é possível, 

disse. Não sou capaz disso, pois bem sabia que poderia ser mal visto pela sociedade pelo fato 

 
6 Cf. Ibidem, p. 102. 
7 Cf. AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit., p. 68. 
8 Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 159. 
9 Ibidem, p. 160. 
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de ter sido prisioneiro por duas vezes10. Ninguém acreditaria nele. Precisaria pelo menos de 

duas cartas de apresentação. Pallotti confirma a quantia e assegura que não precisaria de 

nenhuma carta de apresentação. Ele, por deferência a Pallotti, convencido saiu em direção à 

porta, mas de repente parou e disse: “essa incumbência não é para mim!” Pallotti, mais 

decidido do que antes, insiste-lhe para que vá. Obedecendo a sua ordem saiu e Pallotti com 

segurança profética lhe diz que, em nome de crucificado encontrarás aquilo que é necessário. 

Diante de tamanha convicção do santo, Salvatti se anima e sai à procura da quantia estipulada.  

No meio da rua, mais uma vez começou a vacilar e veio a idéia de dar um giro pelo 

bairro, sem dizer nada e nem perguntar nada a ninguém, para depois voltar e dizer a Pallotti 

que ninguém quis colaborar. Pensando bem, ele tinha recebido a ordem de um santo e que 

descobriria sua mentira. Por fim, acaba se convencendo de que o melhor negócio seria 

enfrentar o desafio. Primeiramente chegou diante de uma quitanda, entrou e logo já foi 

pedindo 400 Escudos para uma obra de caridade. Esperava que o homem o expulsasse ou 

risse em sua cara. Para sua surpresa o homem se desculpou gaguejando dizendo, mas... 100 

Escudos não estaria bom? De imediato começou a contar as notas. Salvatti fez mil 

agradecimentos e encorajado entrou rápido em uma outra porta. O resultado foi idêntico. 

Ninguém recusou. Aquilo que parecia impossível foi muito rápido e fácil. Em pouquíssimo 

tempo já tinha angariado 550 Escudos. 

Salvatti não era uma pessoa rica, ele era proveniente de Rocca di Papa, perto de Roma. 

Era fabricante de sabão e vendia na sua lojinha. Por isso não colocou nas mãos de Pallotti 

suas riquezas, mas o seu trabalho voluntário. Tornou-se um grande colaborador na Pia Casa di 

Carità in Borgo di Santa Agata. Mais tarde Pallotti fez o casamento de sua filha Camilla e 

batizou seus filhos. No batismo da terceira menina, disse: vieram as três Marias e agora virão 

aqueles que estavam aos pés da cruz. Nasceram mais dois meninos e foram chamados de José 

de Arimatéia e de João. Neste batizado surpreendeu a todos dizendo que já era velho e que 

logo partiria para a “Pátria”. Foi a Salvatti que o santo reservou sua visita antes da morte. 

Depois da morte apareceu para a sua boa senhora e a curou de um mal súbito (malore)11. 

Um outro leigo muito próximo e fiel a Pallotti foi o operário do Apostolado Católico, 

o professor da Sapienza Tommaso Alkusci, caldeo. Em 1840 começou a viver em 

comunidade com Vicente Pallotti na Igreja do Espírito Santo dos napolitanos e após sua morte 

deixou sua rica biblioteca para a Congregação12. Giacomo Pichini contribuía generosamente 

 
10 Existe nos arquivos do Instituto Pallotti os processos do julgamento de Salvatti quando esteve na prisão. Estes 

documentos ainda não foram publicados. O motivo da prisão, pelo que consta, é porque ele deve ter tido algum 

tipo de relacionamento ilícito com alguma mulher e nos Estados Pontifícios tal prática era punida com rigor. 
11 Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti Romano. Op. cit, p. 159-162. 
12 Cf. Ibidem, p. 157-158. 
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com os gastos referentes à festa do Oitavário da Epifania e deixou Salvatti como herdeiro de 

confiança para a conversão de todos os seus bens em obras pias. Tanto a Igreja de Londres 

como a Pia Casa de Velletri foram beneficiadas por esta herança13. 

6 A atuação dos leigos no tempo de Pallotti 

Muitos leigos se entusiasmaram pela idéia inovadora que Vicente Pallotti suscitava em 

Roma, ou seja, o despertar de uma Igreja viva e de todos. Todos os membros desta Igreja são 

também responsáveis por ela e não meros espectadores. Por isso muitos leigos se engajaram 

nas Escolas Noturnas, na Propagação da Fé, no Hospital Militar e nas Casernas, na 

administração da Pia Casa de Caridade das meninas órfãs14. 

Todos os trabalhos apostólicos empreendidos giravam em torno de uma mística: amar 

a Deus mais do que ele merece ser amado e dar-lhe glória por toda a eternidade e além da 

eternidade. 

O bom êxito obtido por Jacó Salvatti, na arrecadação de fundos para a impressão de 

um opúsculo de oração em língua árabe, levou Pallotti perceber como sendo uma resposta de 

Deus para um trabalho ainda mais profundo, por isso convocou um grupo de amigos para 

expor algumas idéias que o incomodavam. Teve a intuição de que todos podem ser apóstolos, 

mesmo aqueles que não são sacerdotes, inclusive as mulheres15.  

A experiência profunda de Deus levou Pallotti a perceber que as pessoas que o 

circundavam para ajudar na obra salvífica, tinham uma inspiração divina, mesmo não fazendo 

parte do clero. Para justificar isso, ele toma como exemplo a própria Virgem Maria, que 

apesar de não possuir nenhum cargo eclesiástico, de nunca ter rezado uma missa, não ter 

confessado ninguém, nem ter pregado, e, no entanto, é a Rainha dos Apóstolos.  

Maria, segundo ele, é Rainha dos apóstolos porque, no seu estado, concorreu 

maravilhosamente para a propagação do Reino de Cristo. Portanto, qualquer um, na condição 

em que se encontra, pode atuar na propagação da fé. Por isso merece o nome de apóstolo. 

Além do mais, todos são chamados ao apostolado porque devem imitar Cristo, o apóstolo do 

eterno Pai16. O apostolado católico tem como função de despertar os fiéis do seu torpor e 

indiferença frente aos acontecimentos da vida. Visa reacender a fé e reavivar a caridade na 

Igreja e no mundo e levar todos à unidade em Cristo17. 

 
13 Cf. Ibidem, p. 164. 
14 Cf. Ibidem, p. 162-170. Cf. AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit., p. 103. 
15 Cf. Ibidem, p. 140-142. 
16 Cf. Ibidem,  p. 112. 
17 Cf. AMOSORSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 152. 
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7 Os primeiros passos da congregação 

7.1 As dificuldades na organização 

Após receber os fiéis junto ao grupo inicial, deu-se início a estruturação do mesmo. O 

trabalho foi longo e muito difícil, seja pela variedade de pessoas que compunha a Sociedade, 

tais como: religiosos, clero secular e leigos, e pela multiplicidade de coisas que ela se 

propunha. A dificuldade maior para Pallotti era a questão de um espaço físico que pudesse 

acolher todos os membros. Aliás, ele não tinha sob sua responsabilidade nenhuma paróquia e 

nem casa para poder fixar o centro de acolhida e de sua atividade apostólica. Não tinha como 

acolher os sacerdotes e leigos que buscavam consagrar-se às obras do apostolado católico, 

para ter uma vida em comum. Em 1840 ele chegou a afirmar que, devido à sua falta de 

organização e maneira desorganizada de viver, levou a esta dificuldade. A sua autocrítica 

referia-se ao seu generoso modo de doar-se às pessoas de maneira desordenada, pois queria 

atender a todos os pedidos até a exaustão de suas forças e com isso não tinha tempo para se 

dedicar às pequenas coisas que são necessárias para a estruturação de qualquer projeto. 

Em 1846, conseguiu a sua máxima clareza de expressão a respeito de sua obra, 

distinguindo nela uma Congregação e uma Sociedade. A Congregação entendida como o 

Corpo Central e Motriz, reservada aos membros que viviam em comum e a Sociedade 

entendida como o corpo externo da mesma Congregação e reservada aos fiéis que 

colaboravam com os congregados em diversas atividades18. 

Devido a duplicidade de terminologias a respeito de um mesmo apostolado, foi preciso 

ter uma nova aprovação eclesiástica diferente daquela de 183519. 

7.2 Divisão da obra 

A obra do Apostolado Católico foi dividida em três classes: 

a) dos operários 

b) dos cooperadores espirituais 

c) dos coadjutores temporais ou contribuintes 

 

a) Os operários eram constituídos pelos eclesiásticos, leigos que podiam contribuir 

com sua cultura para a formação dos missionários. Não era necessário que 

vivessem em comunidade, nem que dedicassem toda sua vida somente ao 

apostolado. A cooperação devia ser gratuita, a não ser que alguns dos operários 

dedicassem integralmente a sua vida para a obra da Sociedade e não tivesse outros 

 
18 Cf. OCL V, p. 304.  
19 Cf. AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit.,  p. 120. 
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meios de sobreviver. Os operários que trabalhavam integralmente tinham vida 

comum, sem, portanto, formar um instituto regular. Estes constituíam o corpo 

motriz e central da Sociedade. Eram obrigados a fazer seis meses de noviciado e se 

fossem idôneos, se consagravam a Deus no serviço do apostolado católico, mas tal 

entrega não tinha o valor de voto, nem de juramento e nem de qualquer outro 

vínculo de consciência. 

b) A classe dos associados coadjutores espirituais compreendia aqueles que não 

podendo exercitar algum ministério, ajudavam o apostolado católico com suas 

orações. O seu contributo era preciosíssimo, visto que a oração que obtém de Deus 

pelos operários é muito fecundo para apostolado. Esta classe era aberta para todos, 

porque todos podem rezar. As orações oficiais eram poucas, mas uma vez por mês, 

cada um devia fazer uma hora de oração e os turnos deveriam ser organizados de 

tal modo que não ficasse nem um dia ou nem uma hora em que atingisse Deus ao 

menos por uma só voz que rezasse em nome do apostolado20. 

c) A classe dos associados coadjutores temporais ou contribuintes compreendia os 

fiéis que pensavam no sustento dos missionários. Não existia um limite para a 

contribuição. Todas as contribuições vindas pelos mais pobres eram bem vindas. 

Porém, agora, as classes têm uma clara distinção. A primeira compreende os 

retiros masculinos; a segunda os retiros femininos; a terceira são todos os 

agregados. Este é o esquema definitivo da Sociedade. 

7.3 Elementos positivos 

1- Despertar a consciência apostólica entre os fiéis; 

2- O apostolado católico inspirou a unidade e fez passar entre os institutos e casas 

religiosas, entre os religiosos e o clero secular, entre o clero e os fiéis o desejo de 

unirem-se em torno de um mesmo ideal, o apostolado universal21. 

3- A essência da Sociedade do Apostolado Católico está no reavivar, reacender, 

defender, propagar a fé e a caridade em todo o mundo. Multiplicar os meios úteis 

para a construção do reino de Deus. Segundo Rafael Mélia, em 1838, o Apostolado 

Católico era já conhecido em 28 países, entre os quais boa parte da Europa, Ásia, 

África, Oceania, já tinha a presença de membros da Sociedade. 

 
20 Cf. Ibidem, p. 122. 
21 Cf. Ibidem, p. 123. 
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4- Em Roma, a Sociedade dirigia e sustentava quatro Escolas Noturnas. Os membros 

recolhiam e assistiam jovens em perigo ou já na marginalização. Acompanhavam 

os exercícios espirituais. Em 1837, com a epidemia do cólera, a Igreja do Espírito 

Santo dos Napolitanos abriu um escritório de assistência espiritual e corporal para 

as pessoas contaminadas pela doença. Doavam camas e vestimentas para os 

necessitados. Em 1838 chegou a distribuir cem mil livretos de devoção popular22. 

5- Vicente Pallotti com sua iniciativa apostólica tornou-se um inovador na Igreja, 

porque o que ele confiou aos leigos era uma atividade exclusiva do clero secular e 

regular. Em 1840, sentindo-se muito debilitado, recomendou aos sacerdotes e 

irmãos que promovessem com toda força a propagação do Instituto, porque, 

segundo ele, a obra era conforme os desígnios de Deus. Acrescentou ainda: “Nosso 

senhor Jesus Cristo se dignou revelar a uma alma sua dileta, para que fosse escrito 

tudo isso a respeito da Sociedade do apostolado Católico. Tudo foi inspirado por 

Cristo”23. 

8 Uma luz misteriosa 

Por motivo de saúde, Pallotti foi aconselhado pelo Papa Gregório XVI e pelo Cardeal 

Lambruschini a ficar em repouso absoluto nas colinas silenciosas de Camaldoli. Obediente 

aos apelos dos amigos, chegou ao ermo camaldulense no dia 10 de julho de 1839. Mesmo 

diante daquele ambiente propício para o descanso e para a oração, algo o intrigava: as obras 

que tinham sido iniciadas e que ainda não possuíam sequer uma regra clara e definida, a 

saber: a Pia União do Apostolado Católico e a Pia Casa de Caridade. 

Foi um período em que sua alma se enriqueceu muito espiritualmente a ponto de ele 

escrever que naquele período esteve imerso no imenso mar das divinas misericórdias. 

Percebeu o triunfo incompreensível dos divinos atributos, todos infinitamente 

misericordiosos, e o triunfo da mesma infinita misericórdia sobre seu incompreensível abismo 

de indignidade, impiedade, ingratidão e incorrespondência  da criatura: Vicente Pallotti, causa 

de todos os males24. 

No dia 14 de julho, domingo, na oitava de pentecostes, após celebrar a santa missa e 

quando meditava sobre a comunhão e que a própria misericórdia infinita se faz nosso 

alimento, veio em sua mente uma grande certeza de que ele teria sido verdadeiramente aquele 

prodígio da misericórdia de Deus que gostaria de ser. Sentiu naquele momento que a própria 

 
22 Cf. Ibidem, p. 128. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 115-120. 
23 Ibidem, p. 141. 
24 Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., p. 277-282. 
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justiça infinita é infinitamente misericordiosa. Esta foi uma das experiências tidas do mistério 

infinito de Deus. No dia 17 de julho, ele diz que foi tirada toda a dúvida da sua mente e todo 

temor do seu coração, para confirmá-lo em sua participação e comunicação de todas as 

graças, favores, dons, comunicações e transformações divinas25.  

Meu Deus, misericórdia minha infinita, creio ter compreendido pouco, creio 

ter dito também pouquíssimo em proporção do que me tem dado e que me 

quer dar durante toda a eternidade de maneira mais perfeita e infinitamente 

multiplicada, que eu não compreendo e jamais compreenderei26.  

9 A Regra 

Segundo Pe. Francesco Amoroso, depois de sete dias de elevações e experiências 

místicas, o santo escreveu, de joelhos, a sua Regra, ou melhor, traduziu em norma escrita a 

sua própria vida. Portanto, se alguém que ouviu falar do santo como idealizador de um 

apostolado moderno e universal e se tiver em mãos a sua Regra e começar a procurar os 

capítulos em que falam da formação deste apostolado ficará no mínimo desconcertado, porque 

não encontrará nada disso. Quem quiser entender sua obra precisa partir do princípio de que o 

autêntico apostolado não pode acontecer em um ato e nem num momento da vida, mas sim 

durante toda a vida. Não é uma simples atitude, mas uma aspiração profunda da alma. Não é 

tanto uma obra humana, mas pura graça de Deus. Não é o anúncio de uma mensagem, mas o 

esplendor do mistério de Deus. 

Para Pallotti, o princípio da atividade humana está no Espírito e é somente a oração o 

único meio útil para suplicar os dons de Deus. Através dela, buscamos o Reino de Deus e a 

intensidade da vida interior. Tudo isso não passa de uma premissa necessária para um 

verdadeiro apostolado. Pallotti escreve uma minuciosa regra levando em conta os pequenos 

detalhes, para despojar o homem de tudo aquilo que é terrestre, para fazê-lo viver em perfeita 

união com Deus e preocupado só com sua infinita glória27. 

Muitos títulos de sua regra têm inspiração na vida de Jesus, porque segundo ele, os 

seus filhos espirituais devem compreender que a imitação fiel e constante de Cristo é a 

condição indispensável para que haja o apostolado. Com uma persuasiva unção, sugere a mais 

diligente castidade, a mais afetuosa obediência e a mais generosa pobreza. A caridade, o 

silêncio, a união com Deus na assiduidade da oração devem ser o alimento familiar dos 

congregados. Desta mesma regra, o santo fez, em 1846, um compêndio com trinta e três 

 
25 Cf. OO CC X, 354. 
26 OO CC X, 357. 
27 Cf. OO CC III, 40 e 62. Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit, p. 197-203. Cf. 

AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit, p. 146. 
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pontos em homenagem ao número dos anos que a tradição assinala como sendo vivido por 

Cristo, para recordar os deveres de imitar o Redentor28. 

10 A Congregação sem votos 

O vínculo da consagração deveria ser para todos os membros da Congregação. Era a 

perfeita consagração total de si mesmo a Deus e do perfeito abandono do coração das coisas 

mundanas para viver de maneira perseverante na Congregação e na perfeita observância das 

regras segundo o espírito da mesma. A consagração seria feita somente depois de dois ou 

mais anos de experiência do noviciado. Não existia nenhum voto. Pallotti pretendia diminuir 

as razões da lei, para engrandecer aquela do amor. Esta não foi uma resolução simples e 

rápida.  

Segundo ele, a experiência ensina que o consagrado a Deus, com votos solenes, se 

perder o amor a Deus, não só se distancia da observância dos santos votos, como também se 

torna pernicioso ao corpo religioso, ao qual professou solenemente. Porém, como a 

consagração deve ser, na Igreja, como um ponto de união entre o clero secular e regular, para 

que possa ter toda a possível e humilde influência para animar um e outro, é preciso que, na 

sagrada união e no exercício mais vivo e profícuo da tarefa evangélica, sacerdotes e irmãos da 

Congregação não tenham um ligame dos santos votos29. 

Pallotti não queria que as coisas fossem feitas forçadamente e por isso estabeleceu 

que, no corpo central e motriz da Sociedade, devia pertencer e permanecer somente aqueles 

que eram movidos pelo amor de Deus.  

11 A UAC e o novo milênio 

Após cento e setenta e um anos da fundação da UAC, a Igreja adquiriu uma nova 

maneira de evangelizar. Com o advento do Vaticano II, a Igreja foi enriquecida pelos 

ministérios leigos, pelas comunidades eclesiais de base e por tantos outros carismas que o 

Espírito Santo suscitou entre os cristãos. É impossível, hoje, falar da Igreja sem referir-se ao 

protagonismo dos leigos. 

Por ocasião da festa do segundo milênio do nascimento de Cristo, o Papa João Paulo 

II, com a Carta Apostólica “Tertio Millennio Adveniente”, convocou todos os batizados para 

que levassem a “Boa Notícia” de Jesus a tantas famílias que não a conheciam, e também para 

aquelas que se encontravam afastadas da Igreja. Ele percebeu que, sem a força laical, o 

anúncio do Evangelho deixaria de estar presente em muitos ambientes.  

 
28 Cf. AMOROSO, F. Postulazione generale. Op. cit, p. 147. 
29 Cf.  Ibidem, p. 150. Cf. AMOROSO, F. São Vicente Pallotti romano. Op. cit., 191-196. 
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Na América Latina, na IV Conferência Geral do CELAM, em Santo Domingo, falou 

de maneira incisiva a respeito do protagonismo do leigo30, como agente e destinatário da Boa 

Nova da Salvação. “Como conseqüência do batismo os fiéis estão inseridos em Cristo e são 

chamados a viver o tríplice ministério sacerdotal, profético e real. Esta vocação deve ser 

fomentada constantemente pelos pastores das Igrejas particulares”31. Por isso, pede a todos os 

batizados para que anunciem, Cristo, com um renovado ardor missionário.  

A Igreja no Brasil acolheu com grande entusiasmo a proposta do Papa, porque tal 

convocação veio reforçar as inúmeras iniciativas evangelizadoras promovidas pelas Igrejas 

particulares e comunidades religiosas, desde as Conferências de Medellín a Santo Domingo.  

O trabalho missionário realizado pelos leigos, em preparação à festa do segundo 

milênio do nascimento de Cristo, confirma que eles também podem agir concretamente, em 

nome da Igreja. Homens, mulheres e crianças, ao saírem pelas casas visitando as famílias, 

puderam levar um pouco da sua experiência de Deus e do vigor da Palavra que transforma os 

corações.  

Os frutos deste novo modo de evangelizar, certamente, foram muitos. Por outro lado, 

algumas comunidades se sentiram como que inibidas diante de tamanha tarefa, fazendo 

apenas o primeiro anúncio, sem dar continuidade ao trabalho nas paróquias. Porém, uma coisa 

é certa, foi dado o impulso inicial, incentivado pela autoridade máxima da Igreja: o Papa. 

Todos os batizados, a partir de então, têm um pouco mais de consciência de que ele faz parte 

de uma grande família, a Igreja de Cristo, da qual também é responsável por força do próprio 

batismo.  

Para os leigos pertencentes à UAC, a carta apostólica (“Tertio Millennio Adveniente”)  

deve ser encarada como reconhecimento oficial da Igreja aos trabalhos que há anos vem 

sendo realizados de maneira discreta, no cotidiano da vida. Portanto, aquilo que São Vicente 

Pallotti idealizou e o Concílio Vaticano II decretou em seus documentos, agora, 

definitivamente, se tornou realidade.  

Com o Concílio Vaticano II, o carisma do apostolado universal faz parte da missão da 

Igreja e não mais de um grupo específico. Mas isto não quer dizer que o trabalho realizado 

pela UAC, inspirado por São Vicente Pallotti, perdeu o seu valor. Pelo contrário, cada 

membro deve exercer o seu “empenho apostólico” ainda com mais entusiasmo, ajudando os 

irmãos a descobrirem a sua vocação dentro da Igreja para desempenharem algum tipo de 

atividade em prol do Reino. Pois, o batizado deve ser fermento na massa, deve contagiar as 

pessoas pelo seu testemunho de vida, no agir de cada dia. 

 
30 Cf. Santo Domingo, IV Conferência Geral do CELAM. Petrópolis: Vozes, 1992, n. 97. 
31 Ibidem, n. 94. 
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A ação evangelizadora da Igreja de hoje, com um forte acento laical, foi o que Vicente 

Pallotti sonhou. Por isso, pode-se afirmar que a sua profecia, aos primeiros colaboradores, no 

leito de morte, se concretizou: “A Sociedade vai  desenvolver-se e será abençoada por Deus. 

Vós havereis de ver. Eu vos digo isso não apenas com confiança, mas com plena certeza”32. 

 

 

 
32 LÔNDERO, A. Tempo de memória. In: Horizontes palotinos. Op. cit., p. 174. 



Conclusão 

O perfil histórico de Vicente Pallotti parece ter sido marcado por uma crescente 

descoberta do amor misericordioso de Deus em relação ao ser humano. Desde criança ele 

demonstrou ter sentido algo diferente que poucas crianças conseguem perceber: uma atração 

pelo transcendente, pelo totalmente Outro. A sua biografia deixa muito claro a inclinação que 

tinha, desde tenra idade, para as coisas de Deus. Havia nele também um espírito de penitência 

e de caridade para com os desvalidos que causava até mesmo preocupação aos seus pais, tanto 

que, certa vez, sua mãe foi conversar com o Pe. Fazzini,  diretor espiritual do menino, para 

que o aconselhasse a desistir das inúmeras penitências. 

Muito precocemente aprendeu que a sua vida e seus bens deveriam ser compartilhados 

e isto foi sempre alimentado pelo seu diretor espiritual como algo capaz de aproximá-lo de 

Deus. Essa sua atitude não foi somente um gesto inocente de criança, mas foi algo que 

perpassou durante toda a sua vida, tanto que sua morte foi provocada pelo fato de ter doado 

seu agasalho a um mendigo, num dia de intenso frio, visto que sua saúde já era um tanto 

delicada.  

A preocupação de Pallotti por aqueles que passavam por algum tipo de sofrimento e 

por aqueles que estavam afastados da religião levou-o a lutar obstinadamente para conquistar 

todos a Cristo, para que se formasse um só rebanho sob um só pastor. Tal desejo foi expresso 

pela primeira vez em 1816, quando se preparava para receber o subdiaconato. Durante este 

período iniciou seus apontamentos espirituais, onde apresenta seus desejos, propósitos, 

aspirações e seu diálogo com o Criador.  

Em 16 de maio de 1818 é ordenado sacerdote a título de “patrimônio”, ou seja, ele 

continuava morando na casa paterna e com isso tinha maior liberdade para desenvolver o seu 

apostolado. Isso não aconteceria se estivesse a serviço da diocese.  

Antes mesmo de ser ordenado, Pallotti já desenvolvia alguns trabalhos apostólicos 

junto à catequese, aos pobres, doentes, marginalizados e realizando celebrações. Todo esse 

trabalho adquiriu maior destaque a partir de sua ordenação, onde pode exercer com afinco o 

seu ministério.  

No dia 15 de julho do mesmo ano, recebeu o título de doutor em teologia e filosofia 

pela Universidade Sapienza de Roma. Com esse título tornou-se repetidor na faculdade, onde 

deixou transparecer a sua profunda capacidade intelectual e habilidade no tratamento dos 

alunos. 
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Apesar de Vicente Pallotti ter iniciado sua vida como professor, e de poder transmitir 

muitos valores aos jovens que estavam sob sua responsabilidade, porém preferiu, após dez 

anos de magistério, abandonar essa carreira para dedicar-se exclusivamente ao apostolado. 

Pallotti não só foi brilhante no domínio das letras, mas demonstrou ser também um 

homem cheio de piedade e de santidade no atendimento ao povo: um grande pastor. Para 

muitos, foi um profeta esperado, porque a Igreja estava encastelada em seus templos e 

palácios, e permanecia pasmada diante dos desafios a serem enfrentados no período da 

invasão napoleônica, quase que se esquecendo da sua missão primordial que era de anunciar 

Jesus Cristo. 

A Igreja era profundamente clerical e desconhecia a sua enorme força que emergia do 

batismo, do grande número de batizados. Por isso, Pallotti com uma voz profética despertou 

neles o que realmente Deus realizou em suas vidas pela força do batismo. Todos, 

indistintamente, são chamados a ser apóstolos de Jesus. Ele mostrou, através de seus 

colaboradores leigos, que é possível fazer muita coisa em prol dos irmãos, desde que esteja 

devidamente organizado. Por isso, apenas confiante na Misericórdia divina, iniciou um 

ardoroso trabalho de evangelização, no qual todos eram chamados a dar a sua colaboração 

conforme a sua capacidade ou condição. Para Vicente Pallotti não existe ninguém inútil, pois 

o pouco feito com amor é grande para Deus e para os irmãos. Ele embasa a missão de todos 

os batizados como apóstolos de Jesus, olhando para Maria Santíssima, porque ela, mesmo não 

recebendo nenhuma ordem sacra, fez muito mais que todos os apóstolos na evangelização. 

Foi contemplando a misericórdia divina na criação do homem, feito à sua imagem e 

semelhança, na redenção do homem pecador, que Vicente Pallotti realizou incansavelmente 

sua obra apostólica, que se alicerçava em três lemas: “tudo para a infinita glória de Deus – 

tudo para a destruição do pecado – tudo para a salvação das almas”. 

Na escuta atenta da Palavra de Deus e no silêncio do coração diante do Santíssimo 

sacramento, Pallotti percebeu que Deus, por amor, enviou o Filho ao mundo, e por amor Jesus 

viveu, pregou e consumou seu sacrifício até o fim. Este mesmo amor abrasou o seu coração 

como dom inesperado e destinado a ser comunicado com urgência a todos. Ele sabia que 

sozinho não podia proclamar às pessoas essa boa notícia, mas se todos os que se dizem 

pertencentes a Cristo, pelo batismo, experimentassem o que ele sentia, certamente poderiam 

incendiar o mundo com a força do amor manifestada pelo ressuscitado. 

É interessante notar que a experiência de fé de Pallotti não desviou o seu olhar da 

história e do mundo necessitado de salvação, mas abriu a sua inteligência para a situação da 
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Igreja do seu tempo. Ele não se perdeu em lamúrias, mas viveu o presente como desafio e 

colocou suas possibilidades em vista da transformação da Igreja e da propagação da fé. 

Portanto, olhando para o apostolado realizado por Vicente Pallotti e pela obra que  

deixou à Igreja como herança, seguramente pode-se afirmar que ele foi um profeta da 

esperança, enquanto não só esperou por dias melhores para o povo cristão, como intuiu uma 

Igreja de todos os batizados, unida em torno de um único pastor, Cristo. Ele não só pensava 

diferente de muitos de seu tempo, como iniciou um trabalho que somente após cento e trinta 

anos, com o concílio Vaticano II, foi legitimado pela Igreja, através do documento 

Apostolicam Actuositatem, n. 2 que diz:  

 
Nasceu a Igreja com a missão de expandir o reino de Cristo por sobre a terra, 

para a glória de Deus Pai, tornando os homens todos participantes da redenção 

salutar e orientando de fato através deles o mundo inteiro para Cristo. Todo o 

esforço do Corpo Místico que persiga tal finalidade recebe o nome de 

apostolado. Exerce-o a Igreja através de todos os seus membros, embora por 

modos diversos. Pois a vocação cristã é, por sua natureza, também vocação 

para o apostolado. 

 

Diante da conturbada situação em que viveu Vicente Pallotti, ele, inspirado por Deus e 

tocado pelas realidades que o circundavam, encontrou uma alternativa que pudesse responder 

aos anseios do povo e da Igreja de maneira geral, até que surgisse um Concílio Geral que 

pudesse apresentar um novo modelo de Igreja que afrontasse os desafios daquele novo tempo. 

Naquele contexto de profundas mudanças, muita gente estava descontente com a 

situação, porém ninguém tinha uma clara intuição do que fazer e que posição tomar, visto que 

todos tinham medo das investidas das autoridades eclesiásticas que estavam atentas a toda 

espécie de movimentação que pudesse colocar risco para o governo da Igreja. O desejo de 

muitos em querer acertar era tanto que quando Pallotti convocou algumas pessoas com um 

objetivo mais ou menos claro, imediatamente encontrou voluntários que o auxiliaram na 

implantação deste novo modo de evangelizar. Não somente os leigos se sentiram empolgados 

com a idéia, mas principalmente alguns eclesiásticos. 

Lendo as obras de Pallotti, a impressão que fica, é que, também ele, apesar de ter feito 

tantas obras em prol dos mais necessitados, não tinha plena clareza para responder a todas as 

necessidades de então, e assim diz: “Eu não compreendo aquilo que quereis ensinar, mas 

consigo compreender o amor infinito que vos impulsionou fazer tudo para mim”1. “Somente 

em mim a tua misericórdia encontra a capacidade de resplandecer”2. 

 
1 OO CC XIII, 129-130. 
2 OO CC X, 313-314. 
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Tocado pela graça de Deus, Palllotti procurou levar a fé aonde não existia e 

principalmente reacendê-la entre os católicos e promover todas as obras de misericórdia, para 

que Deus caridade fosse reconhecido no homem3. 

Portanto, cabe aos membros da UAC, depositários do carisma que Vicente Pallotti 

deixou à Igreja, estar atentos aos desafios do seu tempo e, desta forma, encontrar novas 

lideranças para que, como em mutirão, levar a todos a sentirem-se empenhados a fazer o bem 

e dar testemunho da verdade, através de obras concretas, por menores que sejam. Por que o 

mundo moderno, mais do que palavras bem elaboradas, precisa de testemunho seguro para 

encontrar a razão do seu existir.  

Pois, todo batizado desde o papa até o último dos fiéis, como toda a Fundação 

e comunidade eclesial, dentro da Igreja, participam do caráter misterioso e 

profético da própria Igreja4. 

 
3 Cf. OOCC X, 198-199. 
4 MISZEWSKI, M. J. Linhas mestras da espiritualidade palotina: Santa Maria: Biblos, 2004, p. 29. 
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Apêndice 

 

ORAÇÕES PALOTINAS  

 

A BUSCA DE DEUS SOB AS PEGADAS DE PALLOTTI 

 

A MÍSTICA DO DEUS AMOR INFINITO 

A oração do cenáculo 

 

Introdução  

A vida de Vicente Pallotti foi marcada por um profundo encontro com Deus. Nos seus 

apontamentos espirituais, são mais de setecentas páginas de balbucio de oração e de rasgos 

místicos. Descobre o amor infinito de Deus que a todos ama e perdoa. 

Ao iniciar este encontro, queremos estar com Jesus. Queremos ouvir sua Palavra, queremos falar 

de coração para coração. Por isso, devemos purificar o nosso olhar de tudo aquilo que vai contra 

o amor, a doação aos irmãos, tudo aquilo que perturba o coração. Queremos esvaziar nossa 

mente para que somente Ele possa falar e ocupar um lugar de honra. Que nenhuma palavra ou 

pensamento humano possa tirar a tranqüilidade.  

Deixemos de lado todas as preocupações, ansiedades, angústias, mágoas, raivas, invejas, toda 

espécie de desejo. Queremos estar somente com Jesus: caminho, verdade e vida. 

Primeiramente, cuidemos da nossa respiração. Respiremos calmamente: aspiremos e expiremos 

profundamente. Sintamos o corpo; os membros tranqüilos e relaxados.  

Ouçamos o sussurro da natureza. Sintamos que Deus continua agindo independente da nossa 

vontade. O universo lhe pertence. Ele está no meio de nós. Ele quer fazer essa caminhada 

conosco.  

Início: meditação contemplativa 

Sinal da cruz proposto por Pallotti (OO CC  II, p 306-307). 

Por mim nada posso (testa). Com Deus posso tudo (peito). Por amor a Deus Pai, quero fazer tudo 
(do lado esquerdo ao direito).  

Ref: A Deus honra e glória, a mim o desprezo (cantado, 2x). 

Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos viver sempre ocupados numa vida de oração e 

de recolhimento, para a maior glória de Deus e para maior santificação nossa e do próximo (OO 

CC III, p. 76). 

A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é a regra fundamental da nossa Sociedade. Por isso, antes de 

iniciar qualquer atividade, somos obrigados a pensar em cada uma delas e descobrir como 

pensaria, falaria ou agiria nosso Senhor Jesus Cristo (OO CC III, 42). 

Procurai imaginar, cada dia, como se fosse o primeiro e o último dia da vida religiosa (...). 

Desconfiemos mais de nós mesmos e abandonemo-nos mais a Deus. Tenhamos mais fome e sede 

de santidade e de perfeição (...). Rezemos para entrar muitas vezes no espírito dos interesses de 

Deus. Oh, espírito faminto, sedento dos interesses de Deus! (OCL I, 223 e 279). 

Uma alma que crê em Jesus Cristo e que, na humildade e confiança, se esforça por imitar Jesus 

Cristo, obtém que Jesus Cristo destrua nela todas as deformidades e faltas. Entra Jesus Cristo 
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naquela alma e nela atua Jesus Cristo e Jesus Cristo continua sua vida nela. Ele vive nela e lhe 

aplica o mérito das suas santíssimas obras (OO CC III, p. 37). 

Método a ser escolhido 

Deve-se escolher como método de oração mental aquele que o espírito acha mais fácil e mais 

frutuoso. Mas o mais importante de toda a santidade é a humildade, a confiança em Deus (OCL 

III, 574). 

Desconfie sempre de si mesmo e das suas forças, mas abandone-se com perfeita confiança a 

Deus. Nada deve temer, pois Deus dirigirá tudo, quando nós fazemos tudo com a plena certeza 

de que nada podemos sem Deus (OCL II,  335). 

 Vossa Palavra, Senhor, é a luz que ilumina o caminho, por isso vos digo: 

Vinde, Espírito Consolador, enchei os nossos corações com o vosso infinito amor e acendei 

em nós o fogo do vosso amor. Inflamai-nos com desejos infinitos para vos conhecer, amar e 

servir. A nossa mente iluminai. Os nossos corações estão sedentos de ouvir a Palavra. 

Silêncio interior 

Sentir a suavidade do Senhor porque ele vai falar (1Rs 19,11.12b). Se vier algum tipo de 

pensamento, deixá-lo lentamente de lado, não dar importância pra ele e continuar amando o 

Senhor. 

Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, escutai a minha vós (Sl 129,1-2). 

Diante de Jesus entregar toda sua vida, história passada, presente e futura. Tudo pertence a Deus. 

Ele conhece tudo profundamente, porque ele perscruta o íntimo do nosso ser. Entregar-se 

inteiramente em suas mãos para poder ser alimentado por sua substância divina (OO CC X, p. 452). 

“Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual 

conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras” (Jer 17,10). 

Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos (Sl 15,5). 

Deus está preocupado com a nossa salvação, muito mais que nós mesmos (OO CC XIII, p. 138-139). 

Por isso vos pedimos:  

Ficai conosco, Senhor, não nos abandoneis! 

Pallotti em seu encontro com Deus, dizia:  

“Sinto que Deus quer transforma-me nele para que eu seja uma coisa só com ele” (OO CC X, p. 

694-698). “Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor” (Jo 15,9). 

“Cristo me nutre com o seu próprio corpo, para que eu possa ser transformado nele” (OO CC X, p. 

698). 

Senhor, que a vossa eucaristia sustente nossa alma! 

A dificuldade e a provação são marcas que jamais desaparecem da existência humana, mas Jesus 

diz: “Coragem, eu venci o mundo” (Jo 16,33c). Pallotti pede-lhe para morrer infinitas vezes com 

tormentos, porém, sem perder qualquer sentimento de confiança na sua bondade. Percebe que 

Deus está preso a ele (OO CC X, p. 33-37). 

Ficai conosco, Senhor (Lc 24,29). 

Diante da Palavra e da eucaristia Pallotti descobre que Deus, desde toda a eternidade, pensou 

nele. Ele foi olhado, amado e depois criado à sua imagem e semelhança (OO CC X, p. 472). Se 

pudesse o faria também Deus (OO CC X, p. 143-144). 

Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, nós entraremos e cearemos juntos (Ap 3,20).  

A força do pecado, que habita no homem, impede e ofusca a imagem de Deus, e o encontro se 

torna mais difícil, não porque Deus não o quer, mas porque ele desconfia de Deus e se preocupa 
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com as coisas efêmeras. Tem medo de buscar a grande luz. Sente-se mais fascinado pela obra 

criada que pelo Criador. Sente-se muito pequeno diante de seu amor infinito e envergonhado 

pelos seus inúmeros pecados. Contudo, Deus está mais preocupado em dar o seu perdão do que o 

homem em receber (OO CC XIII, p. 138-140). 

Tragado pelas águas, Pedro bradou: Senhor, salva-me! (Mt 14,30).  

Deus nos cura e nos perdoa  

Deus, preocupado com a nossa salvação, ignorou os pecados da humanidade, fazendo-se pecado 

para que pudéssemos recobrar a vida (2Cor 5,21). “É Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o 

mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem 

da reconciliação” (2Cor 5,19). “Se, porém, andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos 

comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de 

todo pecado” (1Jo 1,7).  

Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar (1Jo 2,10). 

Somente a misericórdia infinita de Deus é capaz de agir assim. Não leva mais em conta nossos 

pecados, porque ele é maior que qualquer limitação e deseja que todo nosso ser pertença somente 

a ele (OO CC XIII, p. 731). Por isso diz: “Eu te conduzo pela mão, tu és meu” (Is 41,9-10). 

Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir (Sl 129,1-2). 

Não tenhais medo, pois estarei convosco até o fim dos tempos! “Eu sou um Deus e não um 

homem” (Os 11,9); Ele guarda a aliança e a sua misericórdia perdura até a milésima geração (Dt 

7,9). 

Louvai o Senhor Deus, porque sua misericórdia é eterna (Sl 135,26). 

O pecado da soberba distanciou o ser humano da presença do seu Criador. Por isso, Pallotti pede 

o dom da humildade, porque nele habita o pecado da ingratidão (OO CC X, p. 748). O pecado o 

transformou em monstro detestável, contudo não se desespera porque sua alma em Deus repousa 
(OO CC XIII, 168-169).  

Louvai o Senhor Deus, porque sua misericórdia é eterna (Sl 135,26). 

Pallotti reconhece que é a causa de todos os males: passados, presentes e futuros (OO CC X, p. 

179). Seu pecado é a não correspondência à graça (OO CC X, p. 183). Por isso odeia o pecado (OO 

CC X, p. 155), porque é uma ofensa a Deus. Quer odiar o pecado para somente dar glória a Deus 

(OO CC X, p. 525). Pede que seja destruído dentro dele tudo aquilo que não é Deus, para que 

somente Deus possa habitar nele (OO CC X, p. 526).  

Que toda língua reconheça, confessando, para a glória de Deus Pai e seu louvor: na 

verdade Jesus Cristo é o Senhor (Fil 2, 11). 

Pedir a Deus a graça para despertar os sentidos 

Deus de infinita bondade, iluminai a nossa mente para entender vossa Palavra; abri os nossos 

olhos para dissipar a cegueira que nos impede de contemplar o vosso infinito amor; abri os 

nossos ouvidos para que todo o nosso ser possa saborear a vossa Palavra e tocai em nossos lábios 

para que possamos proclamar a todo mundo as vossas maravilhas (OO CC XIII, 158). 

Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita (Jo 16,24). 

A Palavra de Deus é uma luz que ilumina o caminho, por isso Pallotti tinha sempre certeza de 

receber graças especiais (OO CC X, p. 84). “Deus derrama dilúvios de graças, porque seu amor é 

infinito. Deus está louco de amor” (OO CC X, p. 235). 

O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado 
(Rom 5,5b). 
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A Palavra só pode ser compreendida pelo dom do Espírito, porque sem a sua força não sabemos 

o que pedir (Rom 8,26). Por isso, Pallotti rezava: “Permita-me perguntar, o que quereis que eu vos 

faça”? (OO CC X, p. 482-483). “Peço a graça de servir só a vós” (OO CC X, p. 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” (OO CC X, p. 97). 

Meditar é comprometer-se com o Reino  

A divina misericórdia mais se difunde onde mais se encontra a miséria (OO CC X, p. 301). Por isso, 

é necessário renunciar ao pecado para somente dar glória a Deus (OO CC X, p. 525). Como fazia 

Jesus (OO CC X, p. 155). Glorificai a vós mesmo, Senhor, porque não o conheço; não sou capaz de 

glorificá-lo (OO CC X, p. 469). Aumentai somente meu desejo de amar (OO CC X, p. 22-25). 

Falai, Senhor, vosso servo escuta (1Sam 3,9b). 

Diante de Deus Pallotti pediu que sua vida fosse destruída e que pudesse imitá-lo na caridade. 

“Transformai-me na vossa caridade” (OO CC X, p. 674-675). Imbuído do amor misericordioso de 

Deus, exclamou: “Senti que Deus quis triunfar sobre a minha indignidade” (OO CC X, p. 211-212). 

Todavia, não consigo compreender os dons recebidos (OO CC X, p. 352). “Não compreendo o que 

quereis ensinar, mas consigo compreender o amor infinito que vos impulsionou a fazer tudo por 

mim” (OO CC XIII, p. 129-130). 

Senhor, jamais esquecerei vossa palavra (Sl 118,16b). 

A mediação da Palavra conduz-nos aos irmãos a ponto de sermos luz para o cegos e bebida para 

os fracos (OO CC X, p. 15-16). Jesus, vós que morrestes por nós, fazei com que vossa vida seja a 

nossa vida (OO CC X, p. 618-625). 

O vosso amor, Senhor, inflama, acende, queima nosso coração e destrói os vícios e infunde 

as virtudes (OO CC X, p. 56). 

Conclusão 

Ó Deus, misericórdia minha, na vossa infinita misericórdia me concedestes de modo particular: 

promover, estabelecer, propagar, aperfeiçoar e perpetuar com o mais puro desejo do vosso 

Santíssimo Coração: uma pia instituição que tivesse o caráter universal e que propagasse a fé 

entre os cristãos e infiéis do mundo inteiro. Porém, confesso diante de vós e de toda a corte 

celeste que até agora, por minha culpa, não foi promovido uma múltipla instituição, apesar de 

tantas graças recebidas. Agora tenho por certo que chegou um distinto Triunfo da vossa 

Misericórdia sobre minha indisposição e indignidade. Deus! Deus! Deus! Misericórdia! 

Misericórdia! Misericórdia! Graças a Deus! (OO CC X, p. 198-200). 

Exortação de Maria no Cenáculo 

No Cenáculo, os apóstolos e eu fomos repletos do Espírito Consolador. Mas nos preparamos 

para recebê-lo com assídua oração. Meu filho, quero ver-te rico, bem rico dos tesouros da 

divindade. Quisera ver-te todo transformado em Deus, a fim de ver-te como ministro do 

Evangelho mais útil aos homens e procurando mais eficazmente a glória do Pai celeste. Ama, 

portanto, a oração. Seja ela tua comida, tua bebida, teu descanso (Mese di maggio, 70-71). 

Oração final 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus! 
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Revisão da oração 

Rever os momentos fortes da oração contemplativa. Pallotti se perguntava: “Vicente, como 

aproveitou o amor de Deus?” (OO CC X, p. 752). “Amou a Deus como ele merece?” (OO CC X, p. 

69-70). Quais foram os apelos sentidos na oração? O que mais o atrapalhou no momento da 

oração? Como traduz seu sentimento nesse momento? Paz, alegria, ansiedade, secura, aridez? 

Sentiu o amor de Deus? Qual a mensagem a para a vida? 

 

“Deus pensa em mim dia e noite” (OO CC X, p. 472). 

ORAÇÃO DE SÃO VICENTE PALLOTTI 

Meu Deus, sou indigno de receber a graça de amar, honrar e glorificar Maria SSma. e fazer os 

outros amá-la, honrá-la, glorificá-la quanto merece e quanto vos agrada. Concedei-me, porém, 

essa graça por vossa infinita misericórdia. 

Faço intenção, meu Deus, de sempre amar, honrar e glorificar Maria Santíssima, como vós, 

Pai Eterno, a haveis amado, honrado e glorificado, como filha. 

Faço intenção, meu Deus, de sempre amar, honrar e glorificar Maria SSma., como vós, Espírito 

Santo, a haveis amado, honrado e glorificado, como esposa puríssima. 

Faço intenção, meu Deus, de sempre oferecer todos os merecimentos de Jesus Cristo, em 

agradecimento, por todos os privilégios concedidos à Maria, em sua Imaculada Conceição. 

ORAÇÃO PELA SOCIEDADE 

Salve dileta mãe, Maria, Rainha e Mestra dos Apóstolos.  

Olhai para a nossa Sociedade que, dedicando-se aos trabalhos do apostolado católico, vos 

escolheu por especial padroeira. Comunicai-nos vosso grande amor a Deus e ao próximo. 

Pedi ao vosso Filho que abençoe os nossos trabalhos e remova o que poderia estorvar a 

atividade apostólica, para que todos, o mais breve possível, conheçam, adorem e amem o 

verdadeiro Deus, Uno e Trino. Amém. 

Rainha dos Apóstolos, rogai ao Senhor da seara:  

Que mande operários à sua messe. 

Oremos: 

Ó Deus, que enviastes o Espírito Santo aos vossos Apóstolos, enquanto rezavam em 

companhia de Maria, Mãe de Jesus; concedei-nos, por intercessão dela, a graça de vos 

servir fielmente e difundir, com a palavra e o exemplo, a glória do vosso nome. Por Cristo 

Nosso Senhor. Amém. 



NO CENÁCULO COM MARIA 

 

Neste momento de oração, queremos prestar nossa homenagem à Maria, Mãe de Jesus, àquela 

que foi obediente ao projeto do Pai, e junto dele é a nossa eterna intercessora. Queremos 

aprender com ela a silenciar o nosso interior para que Deus, pela ação do Espírito Santo, possa 

abrir a nossa mente e o nosso espírito, para podermos mergulhar no mistério da Trindade, e, com 

o coração ardente de amor e caridade, acolher o Filho dileto. 

Este é meu filho amado, escutai o que ele diz.  

Abri, Senhor, os nossos olhos e nosso entendimento, para que todo o nosso ser esteja voltado 

para vós: amor infinito e misericordioso. Queremos experimentá-lo, senti-lo, como Maria sentiu 

a presença da divindade em seu corpo virginal, no momento da anunciação. Como Isabel, ao 

ouvir a sua saudação, ficou repleta do Espírito Santo e João Batista vibrou de alegria na presença 

do salvador feito homem, queremos também elevar o nosso louvor, dizendo:  

Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre (Lc 1,42). 

Maria, ao acolher o anúncio do Anjo Gabriel, demonstra ser uma mulher plena de liberdade, 

porque acolhe os desígnios de Deus com solicitude. Por isso é a figura da fé. É a que se abre à 

oferta da graça e do amor. É a crente por excelência. A sua fé tornou possível a realização das 

promessas, pois o que foi dito da parte do Senhor se cumprirá (v. 45). 

Feliz aquela que acreditou (Jo 20,29). 

Maria, mulher autônoma, empreendeu por conta própria uma longa viagem, porque o amor tem 

pressa. A virgem é levada pelo amor, seja ao filho que traz no ventre, seja a prima em 

necessidade. Na visitação, a Virgem mostra o que significa ser uma serva em ação. 

Bendito é o fruto do teu ventre. 

A visita de Maria a Isabel a transforma em primeira evangelizadora. A presença do Messias em 

seu seio, não desperta apenas alegria, mas provoca também a descida do Espírito sobre Isabel. 

Portanto, em uma só visita Maria agracia sua prima com três dons: a alegria da salvação, o Cristo 

Messias e o Espírito Santo. 

Vinde, Santo Espírito, enchei o nosso coração com o fogo do vosso amor. 

Pelo Filho, Isabel reconhece a presença do Messias e, por conseqüência, reconhece Maria como 

Mãe do Senhor e proclama tal mistério. 

Bem-aventurada aquela que acreditou (Lc 1,45). 

Para Maria, ter sido discípula de Cristo foi mais do que ser a Mãe dele (...). Por isso Maria 

também é bem-aventurada, porque ouviu a palavra de Deus e a guardou; guardou mais na mente 

a Verdade do que no seio a carne. Cristo é a verdade. Cristo é a carne: Cristo Verdade na mente 

de Maria. Cristo carne no seio de Maria. Vale mais o que se carrega na mente do que o que se 

carrega ao ventre. O parentesco materno não teria ajudado em nada a Maria se ela não tivesse 

carregado Cristo de modo mais feliz no coração do que na carne (Sto. Agostinho). 

Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram (...). Felizes são os que ouvem a 

Palavra e a põem em prática (Lc 11, 27-28). 

Maria, a crente por excelência, em Caná, abandona-se incondicionalmente à vontade do Filho. 

Ela não só mostra que crê, mas também induz outros a crerem e a obedecerem. Ela aparece não 

só como mulher da fé, mas também como Mãe da fé. Ela aparece como mediadora da fé, a 

iniciadora dos discípulos nos mistérios de Cristo. Exprime de modo mais claro a fé total em 

Jesus, dizendo: 

Fazei tudo o que ele vos disser (Jo 2,5)! 
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Maria, Mãe dolorosa, participa na dor do Filho na cruz, de pé, em atitude soberana, como Rainha 

junto ao trono do Rei. Como a mulher do apocalipse (Ap 12), que, embora sofra as dores 

lancinantes do parto, está vestida com todo aparato de Rainha cósmica. 

Mãe das dores, intercedei por nós. 

Porque dolorosa e gloriosa, será chamada de mulher pelo Filho moribundo. É a Nova Eva, ao 

lado do Novo Adão. É a Mãe da Nova Humanidade, a quem gera para a vida de Cristo através de 

um parto espiritual, mais doloroso do que qualquer outro (Is 66,7-8; 26,17-21). 

Da cátedra da cruz, Jesus revela e constitui ao mesmo tempo sua Mãe como Mãe dos 

discípulos. “Eis aí teu filho” (Jo 19,26). 

No ponto mais alto do drama da salvação, na hora suprema da glória, Cristo faz a apresentação 

solene da verdadeira identidade de Maria. A luz da cruz ilumina o mistério de Maria e a revela 

como Mãe espiritual dos discípulos. 

A verdadeira casa de Maria é o coração de cada discípulo amado. 

Maria foi entregue, na pessoa do discípulo, a cada um como um tesouro precioso a ser cuidado, 

como um legado a ser valorizado. Maria, agora, faz parte da identidade cristã. O mistério de 

Maria, Mãe dos discípulos, é o fecho que coroa a obra de Cristo e, por conseguinte, o caminho 

de fé de todo cristão. Sem Maria não há cristianismo consumado, pleno e perfeito. 

Maria, filha do Eterno Pai, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. 

Maria pertence ao depósito da fé, ao patrimônio dos bens espirituais que Cristo confiou aos 

discípulos amados. É impossível ser discípulo amado, sem acolher Maria na casa da própria fé. 

Maria sinal de esperança segura e conforto para o povo de Deus peregrino (LG 68). 

Queremos, por meio de Maria, sentir a presença de Jesus que nos chama a viver o espírito 

apostólico, porque a Sociedade luta sob o poderoso patrocínio da Imaculada Mãe de Deus, a 

Rainha dos Apóstolos, por dois motivos sagrados. Primeiro: para obter todas as graças e dons, 

pelas quais a Pia Sociedade possa existir na Igreja e propagar-se rapidamente em todas as partes 

do mundo. Segundo: para que todos, em Maria, tenham, depois de Jesus Cristo, o mais perfeito 

modelo do verdadeiro zelo católico e da perfeita caridade (OO CC I, 6-7; p. 72). 

O apostolado de Maria foi sua obediência a Deus Pai. 

Pallotti colocou Maria, Rainha dos Apóstolos, como Padroeira da sua fundação, não por mera  

devoção pessoal, mas porque era para ele o mais luminoso exemplo de um apóstolo leigo e a 

melhor justificação para a existência do apostolado laical. O espírito mariano da nossa 

comunidade exige, pois, de nós, não somente um cultivo pessoal da devoção à Maria, mas 

sobretudo que a imitemos na sua maneira de exercer o apostolado: através de uma fé inabalável, 

de uma vida de perfeita imitação de Jesus Cristo, de uma prontidão em servir ao Senhor e à 

Igreja, de oração e de sacrifício. (p. 72) 

Eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, 

Mãe de Jesus (At 1, 14).  

Para Pallotti, Maria não é apenas uma mestra na imitação de Cristo, mas ela o ajuda também, 

pela sua intercessão poderosa, a ter um profundo conhecimento do Filho, para assegurar-lhe a 

sua transformação espiritual em Cristo. Em sua devoção pessoal, venerava Maria sob os mais 

diferentes títulos; contudo, à sua fundação, confiou a proteção de Maria Rainha dos Apóstolos, 

por estar unida aos apóstolos, no Cenáculo, aguardando em oração a vinda do Espírito Santo. (p. 

146) 

Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, 

na fração do pão e nas orações (At 2,42). 
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Pallotti coloca na Regra para as comunidades do Apostolado católico a Sagrada Família de 

Nazaré, como modelo da convivência e das virtudes da vida comunitária. O verdadeiro espírito 

de comunidade é, portanto, essencial para a nossa forma de vida palotina: viver como irmãos 

numa comunidade religiosa, porque estamos em comunhão com Cristo. Por isso, deve dominar 

entre nós uma atmosfera de família e de fraternidade, pois somos comunidade de fé e de oração. 

(p. 70-71) 

A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma (At 4,32).   

Maria, em sua maternidade divina, mostrou-se fonte de apostolado, mesmo não sendo investida 

do ministério da palavra ou qualquer poder sacerdotal. Pelo seu exemplo de oração e de abertura 

ao amor de Deus, gerou Cristo para o mundo. Da mesma forma, todos os batizados podem e 

devem ser porta-vozes de Cristo na ordinariedade da vida, fazendo com que as pessoas 

descubram o amor de Deus. Porque, apóstolo é todo aquele que se engaja na difusão do Reino de 

Deus. (p. 155) 

Maria, vós que implorastes junto aos apóstolos a vinda do Espírito Santo, cuja luz 

impulsionou o apostolado da Igreja, despertai em toda União o mesmo ânimo despertado 

nos apóstolos. 

Seu silêncio, sua sujeição à vida pública de Jesus, sua presença ao pé da cruz, sua despretensiosa 

incorporação à comunidade de Pentecostes, são indicações permanentes para todo o apostolo 

leigo. O apostolado nos une a Cristo, e como comunidade apostólica, devemos ser sinal de 

unidade e não fator de desintegração e divisão, mas de integração e de unificação. Por isso, nossa 

espiritualidade exige um especial amor à Igreja, cuja missão é de continuar a obra salvadora de 

Cristo. (156 e 71) 

Maria, Mãe da unidade, intercedei por nós. 

Jaculatórias marianas 

Maria, Mãe da liberdade que responde ao Dom de Deus. Rogai por nós. 

Maria, Mulher dócil à graça divina. Rogai por nós. 

Maria, Virgem que ignora toda falsidade. Rogai por nós. 

Maria, Esposa que consente ao amor encarnado. Rogai por nós. 

Maria, Filha obediente aos desígnios do Pai. Rogai por nós. 

Maria, Mulher da Nova e Eterna Aliança. Rogai por nós. 

Maria, Sinal Perfeito de consagração a Deus. Rogai por nós. 

Maria, Sinal de Paz que reconcilia o céu e a terra. Rogai por nós. 

Maria, Mãe misericordiosa para com os pobres e sofredores. Rogai por nós. 

ORAÇÃO À RAINHA DOS APÓSTOLOS 

Imaculada Mãe de Deus, Rainhas dos Apóstolos, 

Reconheço que o preceito divino de amar o próximo como a mim mesmo, obriga-me a 

procurar sua salvação eterna como a minha própria. 

Confesso que pelos meus pecados, 

Sou indigno de ter a graça necessária para me ocupar eficaz e constantemente, em obra tão 

santa e divina, mas tu ma obténs pela misericórdia de Deus e pelos merecimentos infinitos de 

Jesus. 

Por isso, unido a Ti, a toda a corte celeste e a todos os justos que vivem e viverão na Igreja de Deus, 

Faço a intenção de oferecer a cada momento, agora e sempre, os infinitos merecimentos de 

Cristo, em agradecimento, como se a mim e a todos tivesse obtido tal graça, como a obtivestes 

aos santos apóstolos. 
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Confiado na tua poderosa intercessão, 

Quero, desde este momento, utilizar tudo o que Deus me conceder, talentos e ciências, saúde e 

enfermidades, tribulações e incompreensões e qualquer outro dom natural ou sobrenatural, 

empregando-os para a maior glória de Deus, para a santificação nossa e a do nosso próximo. 

Especialmente, promovendo boas obras... 

Espirituais e materiais, aptas a reavivar a fé e a reacender a caridade entre os cristãos e 

propagá-las em todo o mundo. 

E quando não tiver outra coisa para dedicar a tal fim... 

Não cessarei de rezar para que haja um só rebanho e um só pastor. Assim espero chegar à 

glória do céu, a fim de participar do fruto do apostolado de Jesus Cristo, por toda a eternidade. 

Amém. 

Oremos 

Ó Deus, que enviastes o Espírito Santo aos vossos Apóstolos, enquanto rezavam em companhia 

de Maria, Mãe de Jesus; concedei-nos, por intercessão dela, a graça de vos servir fielmente e 

difundir, com a palavra e o exemplo, a glória do vosso nome. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

Rainha dos apóstolos. Rogai por nós. 

 


