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Meu Deus... 

Não o intelecto, mas Deus 

Não a vontade, mas Deus 

Não a alma, mas Deus 

Não a visão, mas Deus 

Não o ouvido, mas Deus 

Não os perfumes, mas Deus 

Não o respiro, mas Deus 

Não o coração, mas Deus 

Não o corpo, mas Deus 

Não o ar, mas Deus 

Não o alimento e a bebida, mas Deus 

Não as vestimentas, mas Deus 

Não o descanso, mas Deus 

Não as coisas temporais, mas Deus 

Não as riquezas, mas Deus 

Não as honras, mas Deus 

Não as distinções mundanas, mas Deus 

Não as dignidades, mas Deus 

Não as promoções, mas Deus 

DEUS EM TUDO E SEMPRE. 

(OOCC X, 131) 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a ser desenvolvido tem como tema: «São Vicente Pallotti, Apóstolo e 

místico». Em se tratando do tema propriamente dito, a principal fonte será o volume X das 

Obras Completas de São Vicente Pallotti, denominada «I LUMI» (As luzes). Serão usados 

também os outros volumes desta obra (I-XIII), para que se possa ter uma visão de conjunto 

de tudo aquilo que o santo deixou escrito. A pesquisa levará em conta também as reflexões de 

outros autores e de manuais de teologia espiritual que tratam com profundidade a respeito da 

mística cristã. 

Esta pesquisa tem por finalidade encontrar elementos da vida e da obra do referido santo 

que o caracterizam como místico e apóstolo. Ele deixou, ao longo de seus 55 anos de vida, 

uma grande herança para seus filhos espirituais, o carisma do Apostolado Universal. Deixou 

registrado nas suas 1800 cartas catalogadas, das quais 1082 já foram publicadas e nas mais de 

setecentas páginas de seus apontamentos espirituais, a marca de seu amadurecimento 

espiritual e do seu profundo contato com Deus e a sua experiência esponsal com Maria 

Santíssima. 

O «I Lumi» não foi sistematizado como uma obra de espiritualidade específica, com a 

finalidade de criar uma escola, mas era simplesmente uma maneira de ajudá-lo a traçar seus 

propósitos e aspirações, conforme Deus, pela ação do Espírito Santo, o impelia a um 

determinado tipo de ação. Através destes apontamentos espirituais, ele podia avaliar o seu 

progresso espiritual rumo a santidade de vida. Em nenhum momento Vicente Pallotti pensou 

em escrever um tratado de espiritualidade e tampouco quis que seus escritos estivessem sob 

olhares de outros, visto que era algo estritamente pessoal. Por isso a sua obra não segue uma 

seqüência lógica, como em um livro destinado ao público. A sua obra não é de fácil leitura 

devido a inúmeras repetições sobre um mesmo assunto. Ele não seguia uma determinada 

ordem em suas meditações, escrevia aquilo que Deus o inspirava e quando não encontrava as 

palavras adequadas para expressar os seus sentimentos, usava, muitas vezes, linguagens 

figuradas, superlativos em contínua repetição. Na verdade poder-se-á afirmar que Vicente 
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Pallotti reflete no papel a transparência de sua alma. Ele escrevia rezando e rezava 

escrevendo. Uma análise apressada daquilo que se lê em seus escritos, poderia levar a uma 

conclusão de que ele vivia em um mundo irreal, perdido em meio às suas fantasias e distante 

da realidade humana que o circundava. Mas é justamente o contrário! Ele descobriu, por um 

dom gratuito de Deus, a beleza da obra da criação, fruto do seu amor misericordioso e por 

isso ele superou as coisas do mundo, sem se desligar delas, para abraçar as realidades eternas, 

oferecidas gratuitamente pelo mesmo Deus. 

Ele procurou penetrar no universo de Deus para contemplar os seus desígnios e assim 

poder anunciar a todos a sua misericórdia e o seu amor para com toda a criatura. Ao ser 

tocado por esta realidade, ele sentia um fascínio tão grande por Deus que lhe fugiam as 

palavras para dirigir-lhe o seu louvor. Ele gostaria de dizer as palavras mais belas e mais 

nobres para louvar o nome daquele que nos criou e nos redimiu. Daí se compreende o motivo 

pelo qual usa superlativos intermináveis e repetições de uma mesma idéia. 

Esta pesquisa não tem a finalidade de fazer especulações acerca da mística, tampouco 

quer fazer qualquer comparação com outros místicos, mas explicitar aquilo que já é aceito 

pela Igreja, no que diz respeito a tantas experiências místicas.  

Quanto ao que será aprofundado sobre a mística apostólica de São Vicente Pallotti, 

pode-se dizer que ele apresenta traços de muita originalidade. Ele ocupou todo o seu tempo 

para louvar e engrandecer a Deus, em todas as circunstâncias de sua vida, com intensos 

momentos de oração e de contemplação, com pesados sacrifícios corporais, porém em 

nenhum momento perdeu de vista a sua missão aqui neste mundo. Quanto mais saboreava as 

realidades divinas, tanto mais o seu coração se dilatava para o serviço dos irmãos. O seu 

maior desejo era fazer com que todas as pessoas do mundo pudessem conhecer e amar Deus e 

Maria, com um amor infinito, como somos infinitamente amados por eles. 

Segundo alguns testemunhos, o amor que ele tinha para com Deus levou-o a profundos 

momentos de contemplação e algumas vezes, após receber a santa eucaristia, foi surpreendido 

em êxtase, chegando até mesmo a ser elevado do chão, como que em um arrebatamento. No 

seu diário espiritual, «I Lumi», deixou registrado um acontecimento assaz intrigante, que até 

hoje seus biógrafos não conseguiram traçar grandes comentários, porque o próprio santo não 

quis manifestar-se com mais clareza: o esponsalício espiritual com Maria. Ele apenas se 

limitou em dizer que, no dia 31 de dezembro de 1832, Maria se dignou fazer com ele um 
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esponsalício espiritual, dando para ele como dote tudo quanto possuía e lhe fez reconhecer o 

seu próprio Filho Jesus. Na qualidade de Esposa do Espírito Santo, comprometeu-se em 

transformá-lo interiormente no Espírito Santo. 

 O presente trabalho será desenvolvido em quatro capítulos. O primeiro capítulo definirá 

o que é mística e sua implicação na vida do cristão até atingir o mais alto grau ou estado de 

perfeição. Procurará mostrar a mística não como uma experiência de poucos privilegiados e 

distante da vida daqueles que se esforçam para viver em profunda sintonia com Jesus 

Ressuscitado, mas a apresentará como algo inerente à vida de todo batizado que recebeu uma 

especial vocação, que é de ser santo como Jesus. 

Com o mandato de Jesus: «Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito» (Mt 5, 

48), todos são chamados por Deus a fazer uma experiência mais profunda do seu amor que 

nos criou à sua imagem e semelhança e nos recriou em Cristo. Para isso, recorrer-se-á às 

experiências dos místicos carmelitanos como João da Cruz e Teresa de Jesus, pois eles 

deixaram os fundamentos para um aprofundamento maior sobre este tema que não deixa de 

ser complexo e às vezes controverso. A pesquisa contemplará experiências místicas 

exclusivamente no contexto cristão-católico. 

O segundo capítulo falará de Vicente Pallotti como apóstolo de Roma, o lugar onde 

nasceu, cresceu e desenvolveu seu apostolado como padre diocesano. Apresentará um breve 

histórico de sua vida e o contexto histórico do século XIX, no qual viveu o santo. Apresentará 

também alguns aspectos do carisma e da espiritualidade da sua fundação, a Pia União do 

Apostolado Católico. 

O terceiro capítulo tratará especificamente de Pallotti como místico e aprofundará 

alguns fatos marcantes da sua espiritualidade que o indicam como alguém que conseguiu 

atingir o mais alto grau de perfeição, a saber: a sua descoberta de Deus Amor Infinito, o seu 

desejo de viver só para Deus, o seu profundo desejo de anular-se para que a obra de Deus 

aparecesse, o seu reconhecimento como sendo troféu da Misericórdia de Deus. 

O quarto capítulo apresentará Pallotti como um grande devoto de Maria Santíssima. 

Mostrará o processo da sua caminhada na vida de santidade, desde o seu ambiente familiar 

até a sua mais alta experiência mística concedida pela Mãe de Deus: o esponsalício espiritual. 

Será apresentado também o seu único livro escrito, com a finalidade de ser publicado, o «Mês 

de Maio». Este livro pode ser considerado como sendo o primeiro fruto após a sua 
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experiência mística com Maria, visto que a sua experiência ocorreu em dezembro de 1832 e o 

livro foi publicado nos primeiros meses de 1833. Ele publicou-o em três versões: para os 

religiosos que viviam nos claustros, sacerdotes e os fiéis leigos. Pallotti o escreve de uma 

maneira muito curiosa, porque quem fala com seus interlocutores é a própria Mãe de Deus. 

Ela fala de uma maneira muito carinhosa com seus filhos espirituais. Ela se apresenta como 

sendo a Mãe de Misericórdia e como a Rainha dos Apóstolos. Ela exorta a todos para que se 

aproximem de seu Filho Jesus com muita fé e confiança. 

 



 

 

 

I CAPÍTULO 

A MÍSTICA CRISTÃ 

 

1 O CONCEITO 

«O termo mística indica um mistério de silêncio eloqüente, próprio da experiência 

religiosa, que transcende os limites do tempo e do espaço e atinge o infinito nas suas 

profundezas, não pelo exercício da razão, mas pela íntima percepção do amor»1. 

«Fala-se de mística porque é uma experiência silenciosa, misteriosa e inefável, natural e 

que está em conformidade com a natureza humana que atinge um vértice sublime de 

perfeição moral e religiosa. Na verdade, o homem é, pela sua natureza, um peregrino do 

absoluto»2. 

«O conteúdo essencial da experiência mística é ter Deus presente no amor; é tornar-se 

como Ele; é configurar-se a Ele para harmonizar a profundidade da existência, pois este é o 

antigo desejo do ser humano»3. 

«Chama-se místico aquele que ultrapassa os esquemas da vida ordinária e ao mesmo 

tempo se  envolve em meio a fenômenos que vão além dos limites da experiência normal, 

empírica»4.  

A mística cristã é um estilo de vida que implica a perfeita realização do amor a Deus, ao 

próximo, a todas as coisas criadas e a si mesmo. O enamoramento do místico para com Deus 

pode acontecer repentinamente ou de maneira gradativa, porém o místico vai, aos poucos, 

tomando consciência através da graça de Deus. Tal consciência provoca nele um ardente e 

 
1 C. M. DEL ZOTTO, “Mistica naturale”, in L. BORRIELLO, E. GARUANA - M. R. DEL GENIO - N. SUFFI, 

ed., Dizionario di mistica, Città del Vaticano 1998, p. 859. Obs.: Todas as traduções dos livros de outros 

idiomas citados, que não o português, serão feitas por mim e os textos extraídos dos livros já traduzidos para o 

português, virão citados apenas os organizadores. 
2 C. M. DEL ZOTTO, “Mistica naturale”, p. 859. 
3 C. M. DEL ZOTTO, “Mistica naturale”, p. 861. 
4 J. LÓPES-GAY, “Phenomène mystique”, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, X, Paris 1980, 

p. 1893. 



A mística cristã 

 

11 

explícito amor a Deus e só encontra a paz quando está unido e transformado na vida de 

Deus5. 

O místico sente uma forte atração por Deus que o chama à santidade e como conseqüência 

disso cresce o seu sentimento de pecado e miséria. Os pecados passados emergem e 

provocam um sofrimento purificante. Com esta descoberta do amor de Deus, o místico se 

torna uma pessoa muito sensível, começando a perceber a si mesmo um ser extremamente 

pecador e indigno da misericórdia de Deus, do seu perdão e do seu amor. Ele experimenta a 

distância que há entre ele (criatura) e o seu criador, cresce então o senso da sua nulidade 

diante da grandiosidade e magnificência de Deus6. 

O verdadeiro místico sente uma profunda necessidade de arrependimento e de 

purificação. E para alcançar tal fim, faz longas orações e duras penitências para reparar não 

somente os pecados de sua vida passada como também os do mundo inteiro. Aos poucos, a 

chama viva do amor de Deus vai sendo experimentada pelo místico mais como uma 

iluminação do que como purificação, isto permite que ele tenha uma consciência plena do 

amor de Deus que o permite encontrá-lo em todas as coisas. Nesta fase iluminativa, o místico 

descobre um sentido mais profundo do seu eu transformado na intimidade com Deus7. 

Muitas vezes se pode verificar alguns fenômenos como: visões, locuções e uma 

variedade de fenômenos secundários8. Alguns deles podem ser derivados mais de uma 

disfunção psicológica do que de uma intervenção divina no espírito, na alma, na psique, na 

sensibilidade e no corpo do místico. Porém através das experiências verdadeiras, pode-se 

intensificar nele a vida e impulsioná-lo a um abandono e a uma união ainda mais profunda 

com o seu Senhor9. 

A fase iluminativa da auto-comunicação de Deus inclui ainda a «noite escura» 

purificadora. No período em que a alma passa pela noite escura são freqüentes a melancolia 

emotiva, a aridez, o tédio e às vezes experimenta quase o desespero10. 

O místico tem um agudo senso de pecado, e como conseqüência disto, predomina nele o 

sentimento da ausência de Deus e, ao mesmo tempo, sente um profundo desejo dele. Tem 

uma consciência obsessiva quanto aos pecados passados e a distância enorme que há entre ele 

e Deus, uma vez que se sente incapaz de amar tanto quanto é amado. Ele fala desta fase como 

 
5 Cf. H. EGAN, I mistici e la mistica, Antologia della mistica cristiana, L. BORRIELLO, ed., Città del Vaticano 

1995, p. 7. 
6 H. EGAN, I mistici e la mistica, p. 7. 
7 Cf. H. EGAN, I mistici e la mistica, p. 8. 
8 Cf. C. A. BERNARD, Teologia spirituale, Milano 1987, p. 522. 
9 Cf. R. ZAVALLONI, La personalità di Francesco d’Assisi, Studio psicologico, Padova 1991, pp. 136-142. 
10 Cf. H. EGAN, I mistici e la mistica, p. 9. 
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se fosse uma morte cruel, como se estivesse vivendo no inferno. Portanto, esta purificação 

mística de maneira radical é algo operado por Deus e não simplesmente por um desejo 

mórbido do místico, visto que isto não pode ser provocado apenas pelos esforços humanos11. 

1.1 A mística cristã como segredo de Deus 

A mística é um segredo, preservado como segredo, como algo não entendido, porque o 

saber a destruiria. Ela não é uma ciência do mistério, uma teologia do escondido, mas um 

dom diferente. Ela não pode ser conhecida e nem pensada, mas simplesmente sentida. Ela 

não visa ensinar, mas conduzir a pessoa a uma transformação. A experiência mística não é 

para todas as pessoas. Nem os mais sábios e inteligentes são os mais santos, mas os humildes 

e os que se amam e aqueles a quem Deus se digna dar tal discernimento12. «A mística não é 

uma especialidade dos escritores, mas ela faz escritores aqueles que tem o papel de transmitir 

uma mensagem [...]. A literatura mística possui sua própria espontaneidade, mesmo quando 

se trata de um tratado»13. 

1.2 A ascese mística 

O último estágio da ascese mística é a vida unitiva, ou seja, o místico se esforça para 

estar tão intimamente unido a Deus através do seu amor, como Deus está unido ao seu 

próprio ser por natureza. Esposado misticamente com Deus, o místico se torna Deus por 

participação, e não obstante esta união, ambos continuam distintos, ou seja, «a pessoa do 

místico não se dissolve em Deus»14. Quanto mais o místico está unido a Deus, tanto mais se 

evidencia e potencializa a sua individualidade. Neste estágio, o místico procura somente a 

vontade e a honra de Deus e deseja servi-lo em plenitude, porém a única coisa que separa o 

místico da visão beatifica é a sua vida presente. Teresa de Lisieux dizia a irmã Inês, «não 

vejo o que poderei ter a mais depois da morte que já não tenha conquistado nesta vida. Verei, 

sim, o bom Deus! mas sinto que já estou totalmente com ele nesta terra»15. Portanto, no 

processo da vida, o místico se sente inteiramente unido a Deus, porém imerso na realidade do 

 
11 Cf. H. EGAN, I mistici e la mistica, p. 9; cf. P. AGAESSE et M. SALES, “Mystique”, in Dictionnaire de 

spiritualité, pp. 1963-1968. 
12 Cf. J. BEAUD, La mystique, 1990, pp. 12-13. 
13 J. BEAUD, La mystique, p. 16. 
14 P. AGAESSE et M. SALES, “Union théopathique”, in Dictionnaire de spiritualité, p. 1997; cf. H. EGAN, I 

mistici e la mistica, p. 390. 
15 SANTA TERESA DO MENINO JESUS, Obras completas, Últimos conselhos e recordações, 15 de maio, n. 

7, Paço de Arcos 1996, p. 1118. 
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mundo, experimentando uma paz profunda, como também uma profunda ânsia de servir Deus 

e de estar a espera de suas obras. 

2 A DESCOBERTA DE DEUS 

A  descoberta de Deus feita pelo místico é algo que vai acontecendo na quotidianidade 

da vida. A alma, no esforço quotidiano do recolhimento interior, acaba descobrindo no mais 

profundo de seu ser a sua original natureza de imagem de Deus. Neste intercâmbio entre 

Deus que se comunica e a alma que vive tal comunicação, nasce e desenvolve a experiência 

mística cristã. Em tal estado de união se evidencia a distinção entre memória, inteligência e 

vontade16. A alma adquire uma nova consciência que brota da radicalidade desta unidade e ao 

mesmo tempo cria uma profunda sensibilidade interior da realidade que a circunda. Deus 

revela o seu mistério convidando a alma a uma participação totalmente gratuita e inesperada 

com a sua realidade espiritual. «Parece-me que o amor vai me envolvendo e me circundando, 

e a todo instante tal Amor misericordioso me renova, e purifica a minha alma, eliminando 

toda a marca do pecado. Sinto que Jesus está em mim em todo momento e guia-me 

inspirando tudo aquilo que devo dizer e fazer»17. 

2.1 A imersão no sobrenatural 

A vida mística conduz a pessoa à união com Deus através de Cristo, e tal união leva-a à 

divinização. Alguns se fixam na mediação de Cristo, outros falam da fé como lugar do 

conhecimento perfeito de Deus, de Deus trindade, do Pai que deu o Filho e enviou o Espírito 

Santo18. Porém, o homem não pode ser divinizado sem a mediação de Cristo e nem pode 

aderir a Cristo e ser conformado a Ele sem a ação do Pai19. 

Desde o início da criação, o homem foi chamado por Deus para participar da sua vida 

divina. Mas por si só ele não tem a capacidade para tornar-se Deus. Há um abismo entre o 

criador e a criatura20. 

 
16 Cf. C. A. BERNARD, Teologia spirituale, Milano 1987, p. 513. 
17 Citação de santa Teresa do Menino Jesus, extraída de: C. A. BERNARD, Teologia spirituale, p. 515. 

Infelizmente sem nenhuma referência bibliográfica. 
18 Cf. P. AGAESSE ET M. SALES, “Mystique et mystère”, in Dictionnaire de spiritualité, p. 1943. 
19 Cf. P. AGAESSE ET M. SALES, “Mystique et foi”, in Dictionnaire de spiritualité, p. 1948. 
20 Cf. P. AGAESSE ET M. SALES, “Critères de l’expérience mystique”, in Dictionnaire de spiritualité, p.  

956. 
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Ele não pode conquistar a vida divina pelas sua próprias forças, mas somente pela graça 

provinda do próprio Deus. Através da sua livre comunicação, o homem pode tornar-se deus 

por participação21. 

A pessoa que se deixa envolver na contemplação descobre o amor infinito de Deus que 

ama o ser humano de uma maneira profunda. Ela percebe que, por via natural, é impossível 

amar se antes não conhece o que ama. Somente pela via sobrenatural, Deus pode infundir o 

amor e fazer com que ela cresça sempre mais, sem que necessariamente tenha aumentado os 

conhecimentos do intelecto22. 

Na medida em que este amor vai crescendo, a pessoa com clareza vê-se indigníssima, e vê a 

sua miséria porque, em aposento que entra muito sol, não há teia de aranha escondida [...] 

representa-se-lhe depois a sua vida passada e a grande misericórdia de Deus, com grande 

verdade e sem o entendimento ter necessidade de andar à caça (de razões ou 

entendimentos). Vê que merece o inferno e que a castigam dando-lhe glória. Desfaz-se em 

louvores de Deus, e eu me quisera agora desfazer neles. Bendito sejais, Senhor meu, que 

duma lama tão suja como eu, fazeis água tão clara que sirva para a vossa mesa! Sede 

louvado, ó delícia dos Anjos, que assim quereis levantar um verme tão vil23. 

Segundo o professor de filosofia e teologia na Sorbone de Paris, H. Delacroix, três são as 

etapas no processo místico: 

a. conversão: o indivíduo sente transbordar de entusiasmo e pode experimentar 

fenômenos místicos como êxtase, arrebatamentos, visões, locuções. 

b. purificação: tira as alegrias da pessoa e a submete a grandes sofrimentos, mas ao 

mesmo tempo devolve à consciência suas misérias e imperfeições. 

c. estado teopático: é um período que cancela a consciência do eu mediante o 

precedente processo de purificação e se transforma em sentimento habitual de viver 

em Deus. Tudo aquilo que antes se referia ao eu, agora é referido ao próprio Deus, de 

modo que o objeto se torne divinizado em todo o seu ser e todos os seus atos se 

tornam uma ação divina24. 

 
21 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Opere complete, 2 Salita del monte Carmelo, 5, 6, Milano 2001. “A 

união que se instaura, quando Deus concede à alma tal graça sobrenatural, produz uma transformação 

participativa tal que todas as coisas de Deus e a alma constituem uma coisa só. A alma se assemelha mais a 

Deus que a si mesma, ou seja, é Deus por participação” (2 Salita, 5, 7). “Na transformação de amor, concedida à 

alma na vida presente, esta mesma inspiração de Deus passa à alma e da alma a Deus com muita freqüência, 

provocando um altíssimo prazer de amor, ainda que seja em um grau não revelado e manifesto, como acontecerá 

na outra vida”, SAN GIOAVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale B, 39, 4. 
22 Cf. SAN GIOAVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale B, 26, 8. 
23 SANTA TERESA DE JESUS, Doutora da igreja, Obras completas, Livro da vida, Paço de Arcos, 19, 3. 
24 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, Città del Vaticano 2001, p. 147. 
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3 AS PROVAÇÕES 

«Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados; postos em extrema 

dificuldade, mas não vencidos pelos impasses; perseguidos, mas não abandonados; prostrados 

por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo a 

agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo» 

(2Cor 4, 8-9). 

Segundo Ugo Vanni, o cristão no contato com Cristo e graças ao seu influxo, supera 

todo o impacto doloroso da tribulação sem se deixar derrotar. Olha para o futuro de maneira 

confiante, para transformar uma situação de per si pesada e negativa, em ocasião de uma 

realização positiva para o reino. A esperança em si não anula o sofrimento, mas pode mudar o 

seu significado25. 

O fato do fiel abrir-se à graça de Deus, além de trazer muitas alegrias e paz interior, pode 

também causar-lhe grandes sofrimentos e aflições, pois acaba tendo uma mudança de 

sensibilidade e do horizonte de sua vida. Este intercâmbio de amor entre Deus e o homem, 

entre o criador e sua criatura, acontece gradativamente em um longo processo de profunda e 

completa purificação. «A isto se dá o nome de noite escura, ou seja, a pessoa experimenta 

uma viva participação na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Como conseqüência disso, 

se vive um sentimento de ausência, abandono e nulidade»26. O contato da pessoa com a 

grandeza e a beleza divina provoca nela uma viva consciência da sua própria miséria, a 

consciência de viver ofuscada em ilusões. Tudo isto precisa ser eliminado com a conversão27. 

O mesmo Deus que ele já conhece pela fé e caridade, agora se apresenta de uma maneira 

nova. Ele se revela não só como objeto de amor e de culto, mas como abismo de grandeza, de 

bondade e de beleza, o Onipotente. Diante deste Deus imenso e incompreensível, o homem se 

apresenta desnudado, desprovido de tudo, sem máscaras. O místico não denuncia os pecados 

alheios, mas conhece e reconhece, confessa sua própria condição de pecador, as suas lutas e 

debilidades. Por isso pode testemunhar em primeira pessoa a força do amor misericordioso de 

Deus. Daí é possível compreender o que diz santa Teresa e outros místicos quando confessam 

que as graças místicas foram o último expediente encontrado por Deus para libertá-los do 

 
25 Cf. U. VANNI, Divenire nello spirito, L’apocalisse guida di spiritualità, Roma 2001, p. 137. 
26 F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, in AA. VV., Mistica e mistica 

carmelitana, Città del Vaticano 2002, p. 32. 
27 Cf. F. RUIZ, Le vie dello Spirito, Sintesi di teologia spirituale, Bologna 1999, p. 349. 
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inferno, porque todos os outros meios não se demonstraram eficazes28. «A vantagem da noite 

escura na contemplação é a tomada de consciência de si e da própria miséria [...] miséria que 

antes a alma não conhecia porque vivia como em festa, encontrando em Deus muito gosto, 

consolação e ajuda. Tendo a impressão de sempre estar servindo a Deus em tudo»29. 

A noite é operada diretamente por Deus que é amor, e por isso não pode realizar senão 

uma obra que purifique, transforma e aperfeiçoa os seus filhos para torná-los iguais a Ele. Daí 

se entende que não é Deus a causa de seus sofrimentos, mas são as suas próprias impurezas e 

imperfeições30. 

A purificação comporta uma progressiva transformação da pessoa. Cada parte do seu ser 

vai participando sempre mais do ser de Deus. Encontra-se agora mais divina que humana31. 

4 A EXPERIÊNCIA MÍSTICA E SUAS RAÍZES 

4.1 O conhecimento de Deus 

O ser humano tem impresso dentro de si um grande desejo de conhecer Deus. Diz São 

João no seu Evangelho: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta» (Jo 14,8). 

A aspiração do cristão de ter um relacionamento místico com Deus vem do próprio 

Deus. Esta dependência amorosa surge a partir do momento em que Deus chama o homem à 

vida e juntamente com ela recebe a vocação de ser sua «imagem e semelhança» (Gen 1, 26-

27). Neste intercâmbio amoroso, Deus é o principal protagonista que cria, por um ato de 

amor, segundo seu projeto de vida, pois desde toda a eternidade pensou em alguém 

semelhante a ele, e no ato da criação o dotou da faculdade cognitiva e volitiva para que 

pudesse se comunicar com Ele32. Com isto, o homem tem a possibilidade de tornar-se filho 

adotivo, em Jesus Cristo, para poder configurar-se a Ele que é o cume da sua vocação (Col 

1,15-20). «O chamado à união consiste no fato que dele viemos, para ele vivemos e por ele 

somos conduzidos» (LG 3). 

Para a Igreja, o batismo é o sinal eficaz que nos configura a Cristo e nos destina a uma 

ação específica, a qual chamamos de vocação. Assinalado por Cristo, através dos 

sacramentos, o cristão se torna livre do pecado e das suas conseqüências, ou seja, das forças 

 
28 Cf. F. RUIZ, Le vie dello Spirito, p. 363. 
29 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, 12, 2. 
30 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, 5, 7. 
31 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, Sviluppo umano in pienezza, Città del Vaticano 2001, pp. 174; 

193-197. 
32 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, p. 12. 
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mundanas e da morte. Ele é elevado à condição de alguém que pode dialogar com Deus e 

assim descobrir qual é o seu papel na obra criada. A vocação, portanto, é uma realidade vital 

que entra progressivamente na intimidade do diálogo entre o Senhor que não cessa de  

chamar e o fiel que não deixa de responder. 

Na mística cristã, o encontro entre Deus e o homem vai sendo personalizado e na medida 

em que a pessoa vai mergulhando no universo de Deus, a sua consciência vai  gradativamente 

amadurecendo e o amor que tem para com Deus vai se abrindo também para as necessidades 

dos irmãos33. É por isso que Deus nunca cessa de chamar o homem. Diante desta realidade 

santo Irineu afirma: «a glória de Deus é a vida do homem»34. 

4.2 A dinâmica da experiência cristã 

A experiência cristã é aquela experiência religiosa que se coloca na ordem da 

experiência interpessoal como ato de realização de comunhão entre dois sujeitos: relação 

pessoal com Deus através de Cristo, na liturgia e na vivência cotidiana da Palavra. «A vida 

nova recebida pelo cristão, no dia do seu batismo, é uma vida divinizada que transforma a 

pessoa no mais profundo do seu ser. A graça, que é anterior à experiência, é muito mais 

ampla e profunda que aquela simplesmente religiosa»35. 

A experiência cristã é «una» enquanto é determinada por conteúdos especificamente 

cristãos e ao mesmo tempo é múltipla conforme as graças, os carismas, as vocações, as 

mediações históricas e subjetivas. Por não existir uma norma, ela permanece sempre aberta e 

subordinada à fé, à esperança e à caridade. Portanto, as atividades que estruturam a relação 

com Deus são resumidas pelos conteúdos das três virtudes teologais36. 

4.3 Dimensões ontológicas e psicológicas 

A natureza da mística cristã está diretamente implicada nas dimensões ontológicas e 

psicológicas, e sem elas não é possível acontecer a experiência mística. A união do ser 

humano com Deus, por meio de Cristo, é ontológica, efetuada pela união batismal do fiel com 

Cristo. A união sobrenatural dos cristãos com Cristo mantém intacta a sua substância 

ontológica natural, tanto é verdade que tal união pode ser adquirida como também perdida, 

 
33 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, p. 13. 
34 Catechismo della chiesa cattolica, Testo integrale e commento teologico, Casale Monferrato 1993, n. 294, p. 

71, in Santo Ireneo di Lione, Adversus haereses, 4, 20, 7. 
35 F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 316. 
36 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, p. 14. 



A mística cristã 

 

18 

sem que a natureza dos cristãos sofra alguma mutação substancial. Tal união não funde e nem 

dissolve a substância dos cristãos em Cristo. Quanto à dimensão psicológica, observa-se que 

a inserção ontológica dos batizados em Cristo, Deus e homem, não acontece nunca sem que 

realize também uma comunhão psicológica entre os batizados e Cristo, realizado pelo seu 

conhecimento de fé e pelo seu amor de esperança e de caridade37. 

4.4 Da experiência cristã à mística 

Os cristãos, no momento em que recebem validamente o batismo, adquirem um 

conhecimento especial e empático de Deus através de Cristo, porém não ainda de uma 

maneira perfeita. Somente com as virtudes teologais se realiza a comunhão pessoal com Deus 

na imediatidade do encontro que se produz através das mediações sacramentais. 

A fé leva a pessoa a crer em Deus, na revelação bíblica, nos artigos do credo. A caridade 

faz amar Deus e o próximo em uma continuidade indissolúvel. A esperança faz aspirar o 

Reino de Deus. 

Tudo aquilo que acontece com os cristãos através da experiência mística, no sentido 

estrito da palavra, não é outra coisa que uma maturação e uma frutificação da consciência e 

do amor de Cristo que os cristãos adultos, dotados de fé, esperança e caridade, possuem já em 

forma embrionária. E toda experiência mística cristã é fruto de um desenvolvimento da graça 

santificante e das virtudes infusas. Ela difere da experiência cristã comum. É uma experiência 

humana particular que a alma toma consciência da intervenção direta de Deus na própria vida 

espiritual. 

A unidade e a variedade da experiência mística convidam a descobrir nos místicos não 

somente os fatos extraordinários acontecidos em suas vidas, mas os seus esforços para 

renunciar a si mesmos, unidos a Cristo crucificado, a fim de que o Espírito de Cristo 

ressuscitado possa agir plenamente neles. O místico, portanto, não se orgulha de si mesmo e 

nem se fecha em si mesmo para fugir do convívio humano. Ao contrário ele é aberto aos 

outros pela comunhão e pela comunicação do amor (1Jo 1,1-3). Ele vive nos caminhos do 

mundo em solidariedade com os outros homens condividindo as mesmas aspirações, alegrias 

e sofrimentos, para edificarem juntos a cidade celeste e anunciar aqui e agora as maravilhas 

que Deus vai realizando nele e na história humana. 

 
37 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, p. 16. 
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A mística cristã se coloca no desenvolvimento ordinário da perfeição cristã. A pessoa 

deve ser cristã e a sua experiência mística deve estar de acordo com os valores cristãos, para 

que a sua experiência possa ser reconhecida como cristã. A experiência mística é um ato vital 

passivo e ativo, ou seja, implica a participação das faculdades humanas juntamente com a 

graça. Tal experiência não acontece sem o suporte da ação de Deus e sem a participação da 

pessoa humana. O místico não se atém a definições ou a esquemas de análises teológicas 

porque fala do mistério e da vida do ponto de vista da própria vida, isto é, no campo da 

experiência. Por isso, a sua linguagem é freqüentemente figurada e evasiva, enquanto toma 

consciência de viver em um mundo interior pleno de vida e que para o simples fiel é algo 

inatingível38. 

4.5 A experiência mística 

O que é a experiência mística? Se toda experiência surge da relação com a realidade, 

também aquela dos místicos deve proceder por um contato vivo com Deus mediante a fé. A 

experiência mística transcende os sentidos, ainda que os místicos se sirvam deles para tomar 

consciência daquilo que sente39. 

O estado interior é o coração da experiência mística. A experiência é muito mais 

profunda que o pensar e crer40. Não se trata de um conhecimento intelectual ou sensorial, é 

simplesmente um encontro experiencial com o Senhor41. Santa Teresa diz: «não direi nada 

que não tenha longamente experimentado»42. São João, por sua vez, afirma: «o que vimos e 

ouvimos vo-lo anunciamos para que estejais também  em comunhão conosco» (1Jo 1,3). 

O núcleo da experiência mística nos místicos carmelitanos (Santa Teresa e São João da 

Cruz) está no encontro teologal com Deus, isto é, na relação de fé, esperança e amor. A alma 

se une a Deus segundo as suas três potências: «intelecto, memória e vontade»43. 

4.6 O problema místico 

Todos os cristãos são chamados à vida mística como elemento necessário para a 

santidade cristã, mas nem todos são chamados à contemplação infusa. O mistério divino 

aparece na experiência como presença viva, densa, interessante e não como objeto de culto e 

 
38 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità carmelitana”, pp. 17-23. 
39 Cf. L. J. GONZÁLEZ, psicologia dei mistici, pp. 134-135. 
40 Cf. SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 20, 23. 
41 Cf. L. J. GONZÁLEZ, psicologia dei mistici, p. 135. 
42 SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 18, 8.  
43 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, 21, 11. 
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de obrigação. A experiência mística é uma experiência religiosa de unidade, comunhão e 

presença. Ela não é fruto de uma reflexão ou de uma conceitualização ou uma simples 

representação de um fato religioso vivido. Em cada experiência mística cristã se reconhece 

como principal agente o Espírito Santo que, com uma graça especial, faz com que o homem 

seja capaz de acolher com atos pessoais adequados. O Espírito Santo faz perceber a relação-

comunhão como um dom não merecido, inimaginável44. O conhecimento místico é 

experiencial, empírico, isto é, intuitivo e afetivo. A sua interpretação passa pelo 

conhecimento intelectivo através da reflexão. 

Em se tratando da vida contemplativa, a pessoa vive no mundo criado de modo a 

descobrir em toda parte a ação maravilhosa da mão de Deus. Contemplando o amor do 

criador na criatura, percebe a beleza extraordinária de todas as coisas. A perspectiva 

contemplativa provém da experiência mística do amor de Deus. Porém, se a pessoa viver a 

sua vida religiosa de uma maneira superficial, em vez de buscar a Deus, acaba voltando para 

si mesma. E tal feito leva a pessoa a pautar sua vida em bases inconsistentes das coisas 

criadas que não podem existir fora do amor criativo de Deus. Acaba se encantando com a 

beleza transitória da coisa criada. Em vez de viver plenamente na realidade, acaba vivendo 

enganada pelas aparências. O mundo ilusório acaba se tornando uma realidade mais 

convincente que a alteridade irredutível de Deus45. 

4.7 Os fenômenos místicos 

O fenômeno místico é de caráter universal, não acontece só na religião católica, mas em 

tantos outros credos não cristãos. Quando se trata de algo relacionado a atitudes religiosas, 

supõe-se um relacionamento novo da pessoa, um conhecimento novo do mistério, com um 

elã que a leva a viver tal mistério como um dado que liberta e salva. 

O fenômeno místico é muito complexo. A pessoa faz experiência de uma passividade 

radical com o transcendente, com o mistério, o qual pervaga toda a sua existência. Tal ação é 

fruto de um dom gratuito de Deus. Por outro lado é resultado do vazio, da suspensão das 

faculdades que leva o homem a uma nova identidade, na qual o seu ser fica submerso em luz. 

A passividade do místico não é inércia e nem ausência de atividade. Aliás, se torna mais ativo 

que antes. Ele faz experiência de uma força nova que vem do mistério ou da luz que o 

transformou. Esta nova força conduz a uma mudança existencial transformando-o em uma 

 
44 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità  carmelitana”, pp. 24-26. 
45 Cf. F. RUIZ, “Natura dell’esperienza mistica nella spiritualità  carmelitana”, pp. 24-58. 
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fonte de energia religiosa. A experiência se integra à sua vida e a transforma em algo 

dinâmico46. 

Dentre todos os tipos de experiência mística se encontra a idéia de totalidade, ou seja, 

seria um tipo de extensão da consciência com uma faculdade de conhecimento universal, com 

uma percepção cósmica integrada. Em outras palavras, seria como um abraçar a totalidade do 

ser, noção esta que pertence ao conceito da vida divina. Esta totalidade entra de improviso, 

levando-o a um estado de plenitude ontológica, espiritual e psicológica47. 

O conhecimento da experiência mística não é o mesmo da filosofia e não se refere a 

nenhuma forma do conhecimento ordinário. É um conhecimento novo de tipo intuitivo e 

unitivo. A experiência mística é caracterizada por uma maneira nova, intensa, estável, de 

apreender a realidade. Trata-se de uma nova maneira de entender a realidade escondida e 

misteriosa dentro de si. O conhecimento ordinário, discursivo, abstrato, composto, 

desaparece, permanecendo somente o conhecimento intuitivo. Este conhecimento novo se 

baseia na certeza da fé experimentada e saboreada. Tal conhecimento e experiência supõem 

um verdadeiro contato com o absoluto, por isso, se torna uma experiência transcendental. 

Somente a alma humana pode perceber isto, porque nela existe uma consciência 

reflexiva capaz de detectar um objeto imaterial, um valor, um absoluto, ou seja, o próprio 

Deus. A ação de Deus, portanto, não pode ser captada de maneira direta e nem por via 

reflexiva, mas em seu efeito. Pode-se dizer que é através de uma intuição imediata de Deus. 

Porém este contato não é fruto de um processo pessoal de interiorização. É simplesmente 

dom gratuito48. 

Os sinais extraordinários que uma pessoa recebe de Deus é, antes de tudo, uma graça 

concedida pela sua misericórdia àquele que se abriu generosamente ao seu amor. Deus 

continuamente está chamando seus filhos para que façam uma profunda experiência do seu 

amor. «Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entraremos e cearemos juntos» (Ap 

3,20). «Cristo oferece todo o seu amor à Igreja e à cada cristão, mas não força ninguém a 

aceitá-lo. Está sempre, de maneira discreta e insistente, batendo à nossa porta. As 

modalidades concretas com a qual ele bate à porta, pertencem ao segredo da história da 

 
46 Cf. J. LÓPEZ-GAY, “Mystique”, Dictionnaire de spiritualité, pp. 1895-1896. 
47 Cf. J. LÓPEZ-GAY, “Mystique”, Dictionnaire de spiritualité, p. 1896. 
48 Cf. M. VILLER, Dictionnaire de spiritualité, p. 1897. 
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salvação de cada pessoa. Se o cristão abre a porta e diz o seu sim, estabelece-se entre ele e 

Cristo uma relação de reciprocidade comprometida, aquela que brota da eucaristia»49. 

Quando alguém bate inesperadamente à porta, a primeira atitude é de apreensão, pois 

não se sabe quem está do lado de fora da casa. Abrir a porta subitamente sempre incorre em 

um certo risco. Em se tratando de abrir a porta do coração ao amor de Deus, o risco é ainda 

maior, porque este visitante que chega de mansinho e com desejo de participar da vida da 

pessoa, pode conduzi-la a um caminho inesperado. Santa Edith Stein diz: «Aquilo que não 

estava no meu projeto, fazia parte dos planos de Deus»50. 

Quando Deus começa a fazer parte da vida da pessoa, inicia-se aí um profundo clima de 

amizade e na medida em que este contato vai se intensificando, ela vai como que se 

desprendendo de si mesma e de seus projetos pessoais. Acontece como em um 

enamoramento, pois quanto mais se aproxima da pessoa amada, mais aumenta o desejo de 

união e tal união desembocará em um relacionamento mais profundo e duradouro. Na medida 

em que o amor cresce, a pessoa vai sendo como que invadida pela graça de Deus e as suas 

resistências interiores vão se tornando tênues. 

A participação na vida da graça faz com que a natureza humana vá tomando novas 

dimensões. O corpo vai se tornando repleto de luz e com o evoluir das experiências com o 

inefável, o homem, marcado pelo pecado, começa a conhecer o que Deus pode realizar com 

sua graça. A luz parece ser intensa demais para quem ainda vive sob os influxos da matéria 

corruptível. O místico, depois de uma profunda experiência do amor misericordioso de Deus, 

sente-se como que envolto nesta grande luz e vai percebendo na própria vida a transformação 

que Deus vai realizando, sem mesmo merecer tão grande bondade. 

O santo Pio de Pietralcina após receber os estigmas de Nosso Senhor, por três dias, 

esteve acamado e com profunda dor, mas ao mesmo tempo parecia que seu corpo não 

suportaria tamanha bondade de Deus51. 

O místico, a cada dia que passa, faz a experiência da morte. Ele morre com Cristo para 

também conhecer a ressurreição. «Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, 

permanecerá só; mas se morrer, produzirá muito fruto» (Jo 12, 24).  

 
49 U. VANNI, Divenire nello Spirito, p. 115. 
50 E. STEIN, La mistica della croce, Scritti spirituali sul senso della vita, Antologia , in W. HERBSTRITH, 

Roma 2000, p. 39. 
51 Cf. G. PASQUALE, Padre Pio, Le mie stimmate. Le lettere del santo di Pietralcina, Milano 2002, p. 14. 
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Quais são os frutos proporcionados pelas experiências feitas por um místico? 

Certamente, todas as pessoas que tiveram muito perto de Deus, nunca deixaram de ser 

abundantes em frutos, basta que olhemos para as comunidades cristãs. Desde o princípio, os 

cristãos foram muito sensíveis para captar a ação de Deus na vida da comunidade, por isso, 

quando alguém, dentro dela, recebe uma graça especial, logo toda a comunidade percebe que 

ali está a ação de Deus e todos acorrem até ela para usufruir também das maravilhas que 

Deus opera em alguém semelhante a elas. A ação de Deus na vida das pessoas tem como 

finalidade evidenciar a sua presença na história humana. O santo ou o místico consegue 

evidenciar a todos a gratuidade do amor divino e a sua vida se torna um modelo a ser 

seguido, pois, mesmo carregando consigo a marca do pecado e de todas as limitações 

humanas, pelo seu testemunho e coerência de vida, a imagem de Cristo se torna nele visível. 

O santo ou o místico consegue expressar o amor invisível de Deus através das obras visíveis 

da acolhida, do conforto aos aflitos e do socorro aos necessitados. «Pelos frutos se conhece a 

árvore» (Mt 13, 33). 

Com a morte do cristão que viveu, aqui na terra, muito perto de Deus, os fiéis choram 

pela sua partida, mas ao mesmo tempo se alegram porque têm, agora, um intercessor no céu. 

Aquele que em vida compartilhava dos sofrimentos alheios e elevava as suas súplicas ao Pai, 

agora na glória celeste continua a sua missão de embaixador da Igreja militante. Ele que era 

um amigo, confidente, agora com mais força, pode apresentar incessantemente a Deus as  

súplicas e os sofrimentos do povo. Todos esperam, pela sua intercessão, vencer as forças do 

mal que rondam a existência humana para desviá-la do bom caminho, e não existe um outro 

refúgio senão em Deus. «Eis que o demônio está como leão a rugir procurando a quem 

devorar, resisti-lhe firmes na fé» (1Pd 5,8-9). 

4.7.1 O êxtase 

O êxtase na vida mística é um dos traços próprios e característicos e consiste na 

suspensão do uso dos sentidos, inibição da atividade motora, da palavra, dos gestos. A 

respiração e o pulso são lentos. Perde-se a noção do tempo e de espaço como também a 

consciência do ambiente que o circunda. No aspecto interno, há uma grande concentração da 

mente e da imaginação sobre um único objetivo, acompanhado dos sentimentos de uma 

profunda e transbordante e luminosa alegria. O êxtase religioso é descrito como um estado da 

alma caracterizado internamente como uma certa união mística com Deus mediante a 

contemplação e amor. Tal estado não faz parte somente de um fenômeno religioso, mas pode 
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ser provocado mediante meios diversos, tais como: conseqüência de distúrbios psicológicos, 

ou por ingestão de elementos psicotrópicos (alucinógenos). Em se tratando apenas do 

fenômeno: a levitação, os estigmas, o jejum prolongado ou anorexia, não fazem parte da 

mística52. No entanto, quando no âmbito religioso aparecem tais fenômenos, eles sempre 

surgem de modo inesperado como intervenção direta de Deus. A pessoa em momentos fortes 

de oração é pega de surpresa e o fenômeno ocorre como dom gratuito de Deus e não por 

motivos de distúrbios físicos ou psicológicos53. Para se verificar a autenticidade de uma 

experiência mística, antes de tudo, deve ser confrontada com as obras realizadas pela pessoa e 

se está em consonância com o ensinamento da Igreja e se submete ao seu julgamento. Um 

outro fator importante, é se tal experiência produz uma profunda paz interior54. 

Santa Teresa fala do momento da graça estática e o seu prolongamento na vida nos 

momentos sucessivos. A experiência estática em si é breve, mas em Santa Teresa ocorria por 

pelo menos meia hora, conforme seu relato. No prolongamento do momento estático, a 

pessoa experimenta efeitos psicológicos muito intensos, especialmente no intelecto e na 

vontade. Neste estado é possível a pessoa passar algumas horas em oração, porque uma vez 

que as potências começaram a saborear do vinho celeste e dele se inebriar, ela quer usufruir  

sempre mais, chegando até mesmo à levitação55. 

«Depois que volta a si, se foi grande o arroubamento, acontece andar um dia ou dois, e 

até três, tão absortas as potências ou a alma como embevecida, que parece não anda em si»56.  

Segundo Santa Teresa, o êxtase, no seu aspecto interno, contém um riquíssimo 

conhecimento místico e um profundo sentimento de amor e alegria e às vezes de dor, como 

uma intensa união com Deus. O êxtase, na verdade, é uma imersão da pessoa no mar do amor 

que é Deus57. 

5 O PERFIL DO MÍSTICO 

A identificação de uma pessoa normalmente acontece através de alguns traços 

característicos, como por exemplo o timbre da voz, a fisionomia ou por algum outro feito que 

 
52 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, pp. 140-141. 
53 Cf. SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 18, 12. 
54 Cf. R. ZAVALLONI, La personalità di Francesco d’Assisi, pp. 130-142; cf. SANTA TERESA DE JESUS, 7 

Moradas, 4, 6. 
55 Cf. SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 18, 12-13. 
56 SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 20, 21. 
57 Cf. SANTA TERESA DE JESUS, Livro da vida, 20, 1. 
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deixou impresso em sua pessoa uma marca registrada que possa identificá-la como algo que 

lhe é singular. Na verdade o relacionamento humano se dá através de simpatias ou antipatias 

e é quase impossível uma pessoa passar ilesa desses julgamentos. Positiva ou negativamente, 

o ser humano por onde passa inexoravelmente deixa impresso a sua maneira própria de ser. 

No campo religioso não é diferente. A experiência religiosa feita pelo cristão também pode 

deixar marcas profundas não somente na comunidade dos fiéis, como também em toda a 

sociedade, pela sua convivência com as pessoas, como por exemplo São Francisco de Assis. 

É difícil alguém, mesmo sem ter nenhum ligame com a Igreja Católica, que não o conheça e 

que não o admire ao menos pelo seu amor à natureza. 

Em se tratando da vida mística, muitos são os estudos feitos, não somente da parte dos 

teólogos, mas até mesmo por outras áreas da ciência, com o intuito de querer entender o 

porquê uma pessoa passa a ter um comportamento tão intrigante, simplesmente porque 

procura viver uma experiência religiosa. 

5.1 O problema da linguagem mística 

Os místicos católicos fundamentam a sua linguagem na Sagrada Escritura. Normalmente 

costumam refletir passagens dos Salmos, do Cântico dos Cânticos, do Evangelho de João e 

das Cartas paulinas.  

Os termos freqüentemente usados pelos místicos são substancialmente três: 

a. termos hiperbólicos que procuram exprimir a infinita sublimidade de Deus (Ex.: a 

super essência ou a super bondade de Deus); 

b. termos antitéticos que exprimem uma realidade elevada pelo efeito contrário 

produzido no homem (Ex.: música silenciosa, noite escura, luz ofuscante, solidão 

sonora, etc.); 

c. termos simbólicos ou metafóricos: Deus esposo da alma, matrimônio espiritual, 

fundo da alma, centro ou substância da alma, sentidos espirituais, sono das potências, 

toques divinos, palavras interiores [...].58 

Em termos de terminologias usadas pelos teólogos e místicos, nem sempre é possível 

encontrar uma certa uniformidade, visto que a linguagem usada pelos teólogos é mais 

 
58 Cf. L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, in AA. VV., Mistica e mistica carmelitana, Città del Vaticano 

2002, pp. 155-156. 
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abstrata, porém mais precisa, enquanto que a linguagem mística exprime as realidades 

divinas. É uma linguagem mais viva e fascinante, mais breve e mais compreensível. Isto 

acontece porque o místico não exprime conceitos abstratos, mas conceitos vividos em um 

clima de um ardente amor divino. Ele leva a alma a procurar o próprio Deus além das 

fórmulas da fé e por meio delas. A linguagem dos místicos, apesar da sua imprecisão, em 

termos de vocábulos e às vezes pela sua obscuridade, é mais elevada que aquela dos teólogos, 

pois exprimem um sublime conhecimento muito parecido com a maneira do Senhor falar nas 

escrituras. Apesar disso, a linguagem dos místicos e dos teólogos devem iluminar-se 

reciprocamente e, na medida do possível, convergir59. 

À primeira vista a linguagem dos místicos e a dos teólogos parecem ser contraditórias. 

Mas tal contradição é eliminada quando se distingue a perspectiva subjetiva própria dos 

místicos, em comparação com a dos teólogos que é universal, abstrata, teórica. A linguagem 

mística se coloca ao interno da linguagem da fé, de modo que aquilo que pode e deve dizer 

está voltado ao significado e ao valor do problema mais geral que diz respeito à fé60. 

A linguagem mística se difere também da linguagem psicológica, porque usa hipérboles 

não como ornamentos retóricos, mas como meio para expressar rigorosamente e com 

exatidão os acontecimentos, uma vez que visa tornar sensível a própria experiência. Segundo 

J. Maritain, a linguagem psicológica procura relatar a realidade sem tocá-la e a linguagem 

mística a expressa pressentindo quase que tocando-a, porém sem vê-la. Segundo ele, o 

místico não se preocupa com a precisão rigorosa da linguagem61. 

Y. Congar, por sua vez, afirma que o místico com o afã de querer comunicar a experiência de 

uma realidade transcendente, situada além daquilo que é humanamente imaginável e 

conceitualmente exprimível. Eles recorrem a expressões hiperbólicas e paradoxais, símbolos, 

alegorias e todo tipo de figuras literárias para poder revelar uma atitude espiritual escondida, 

vivida em primeira pessoa. As suas produções verbais não situam sobre um plano metafísico, 

mas nos ensinam como devemos nos comportar diante do absoluto de Deus, como eles 

mesmos experimentaram62. 

 
59 Cf. L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, p. 156. 
60 Cf. Este texto de J. Maritain foi citado por L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, pp. 160-161. 
61 Cf. Palavras de Congar citadas por L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, p. 157. 
62 Cf. L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, p. 159. 
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5.2 A mediação da palavra 

A linguagem espiritual e mística se apóia sobre a linguagem da fé. O místico procura 

mediante a imperfeição da palavra narrar lingüisticamente a inefabilidade do divino. A 

primeira função da palavra é de comunicar, descrever e exprimir um conceito. No comunicar, 

o místico descreve objetos ou eventos do qual possui. No exprimir a experiência profunda de 

Deus feita por ele, acaba testemunhando aos outros os próprios sentimentos, desejos, 

esperanças, afetos, paixões, enfim a própria experiência mística vivida. Ele vive a ressonância 

da Palavra na própria palavra e na vida (DV 21). 

 A linguagem mística, no que tange à palavra, encontra-se em uma grande dificuldade para 

exprimir o indizível. Para um místico, falar significa lutar contra a insuficiência e a 

inadequabilidade das linguagens existentes. Por isso, às vezes, preferem o silêncio à 

palavra. Em outros termos, a linguagem da mística procura indicações, alusões, tatear na 

obscuridade, para dizer o inefável. É uma linguagem incômoda que só pode balbuciar 
diante do transcendente, indizível [...]. A palavra e o silêncio são apenas meios, se cala 

para escutar a Palavra que Deus sussurra para assim poder responder às suas exigências de 

amor. O silêncio libera a palavra do místico para que diga a todos a certeza da inabitação de 

Deus no mais profundo do seu ser [...]63. 

Os místicos com a sua linguagem imprecisa e contraditória, transgressiva e indefinida, 

são verdadeiros canais através dos quais lançam fachos de raios luminosos de conhecimento 

do absoluto de Deus na obscuridade do intelecto humano64. 

5.3 A transgressividade da linguagem 

O místico, normalmente, ousa dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer, ou seja, 

falar da intimidade de Deus. Esta ousadia não é proveniente apenas de um desejo mórbido de 

querer ser reconhecido pelas pessoas como alguém dotado de qualidades excepcionais, ou 

para ser o centro das atenções, mas procura expressar como vive e sente o amor de Deus e 

como Deus age no cotidiano de sua vida. Quando ele fala ou escreve a sua experiência, 

expressa o resultado daquilo que crê. Aliás, uma das características do místico é de querer 

viver no anonimato, de ser desprezado por todos, pois se sente sempre em dívida com Deus 

por ter recebido tão grande amor e por não conseguir corresponder da mesma forma a Ele. O 

místico sente o seu limite no mais profundo de seu ser65.  

A linguagem mística nem sempre corresponde com a linguagem ordinária. Ele sabe que 

o que diz e o que deseja é o impossível, pois a alma mesmo estando plena da graça divina não 

 
63 L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, p. 165. 
64 Cf. L. BORRIELLO, “Il linguaggio mistico”, p. 172. 
65 Cf. R. ZAVALLONI, La personalità di Francesco d’Assisi, p. 140. 
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está satisfeita. Quanto mais Deus a abençoa, mais sedenta fica e daí para exprimir a sua 

experiência da maneira mais clara possível e no esforço de querer explicitar o que está 

vivenciando no contato pessoal com Deus, acaba incorrendo na transgressividade da 

linguagem66. Diante da intensidade da experiência direta e imediata de Deus, não consegue 

ilustrar nem por imagens e nem por palavras aquilo que deveria comunicar67, e por não 

encontrar palavras adequadas para explicitar o conteúdo da mensagem, acaba recorrendo ao 

uso de símbolos e muitas vezes da metáfora, do paradoxo, da antítese e do superlativo. Às 

vezes testemunha os acontecimentos tal como aconteceram, ou  então se cala68. 

Para saborear a imensa ternura de Deus, o místico usa da sua máxima liberdade. Escolhe 

deliberadamente não procurar prazer em nada, para possuir tudo. Opta por colocar à parte os 

gostos sensíveis, as propriedades, os ponto de vistas ou conhecimentos, modo de ser. A 

finalidade de tudo isto é para escolher o amor infinito de Deus que requer todo gosto, posse, 

ser e saber. Ele pode até receber elogios e reconhecimentos das pessoas pelas suas boas 

ações, ele agradece pelo elogio recebido, mas seu olhar está voltado a Deus para dizer-lhe: 

«Senhor, prefiro o oceano da sua ternura»69. 

O místico se demonstra receptivo diante das diversas circunstâncias da sua vida: aos 

comportamentos alheios, às doenças, às dores e aflições. Porém, além destas contrariedades, 

o místico suporta um sofrimento muito maior: «a noite escura». Deus que é luz se aproxima 

da alma receptiva que a deixa cega em uma «noite escura». Completa, deste modo, a sua obra 

de purificação e de transformação da pessoa70. 

O místico, como Jesus, desce até ao mais profundo e tenebroso abismo. Neste estágio 

experimenta uma angústia mortal e dores insuportáveis. Nesta tumba transformada em sala 

operatória da alma, Deus o transforma pelo Espírito de Jesus. Depois de um certo tempo é 

exaltado a um pleno desenvolvimento e a um profundo crescimento pessoal ao ponto de 

participar da potência de Deus. Neste estado de união com Deus, o místico se vê 

transformado em verdadeiro filho de Deus71. 

 
66 Cf. L. J. GONZÁLEZ, A psicologia dei mistici, p. 140. 
67 Cf. J. BEAUDE, La mystique, p. 62. 
68 Cf. L. BORIELLO, “Il linguaggio mistico”, pp. 161-167. 
69 L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 32. 
70 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 32. 
71 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 33. 
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5.4 A participação na natureza divina 

O místico participa efetivamente e conscientemente da natureza divina, da amizade com 

Deus e da sua fidelidade gloriosa. Por isso são elevados ao vértice mais excelso da luz e da 

glória. Neste estado de perfeição, a alma interna e externamente vive como se estivesse em 

contínua festa. Dos seus lábios saem cânticos sempre novos, plenos de alegria e de amor pela 

consciência de tal prodígio de Deus72. «João da Cruz explica freqüentemente a imagem da 

chama viva de amor para referir-se à alma já unida a Deus»73. «Teresa, por sua vez, fala da 

alma como um castelo feito de um só diamante ou de um puríssimo cristal»74. 

Segundo São João da Cruz, para que a alma chegue à plena união com Deus no amor e 

na vontade, deve primeiramente libertar-se de todo apetite da vontade, por menor que seja75.  

«Os apetites cansam e afadigam  a alma, porque são como crianças irrequietas e difíceis 

de se contentar. Continuamente pedem ora uma coisa ora outra, porém sem nunca contentar-

se. A alma que deseja satisfazer todos os seus desejos se cansa e se afadiga porque é como 

aquele que tendo fome, abre a boca para alimentar-se de vento e, em vez de se saciar, torna 

cada vez mais árido, porque aquilo que procura não é um alimento adaptado para ela»76. 

Quanto maior for o desejo, tanto maior será o tormento da alma, de tal modo que quanto 

mais desejo a alma possui, mais é atormentada [...]77, ou seja, quanto mais uma pessoa se fixa 

nas coisas secundárias que a circundam, como as atividades cotidianas, ou pessoas. Segundo 

o santo, a inteligência perde a sua capacidade de raciocinar e de contemplar objetivamente a 

realidade. Os apetites cegam e obscurecem a razão. Como as nuvens que escondem o sol, 

assim a alma possuída pelos apetites obscurece o intelecto e não permite que o sol da razão 

natural e nem sobrenatural da sabedoria de Deus a iluminem completamente78. 

Para S. João da Cruz, o ser humano dispõe de três formas diversas de conhecimento: 

«sensível, intelectual e místico»79. 

 
72 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, 2, 36. 
73 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, Prol. 4. 
74 SANTA TERESA DE JESUS, 1 Mansões, 1, 1. 
75 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 1 Salita del monte carmelo, 11, 2. 
76 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 1 Salita, 6, 6. 
77 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 1 Salita, 7, 1-2. 
78 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 1 Salita, 8, 1. 
79 L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 70-74. 
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a. conhecimento sensível: esta forma de conhecimento implica na contribuição direta 

dos sentimentos80; 

b. conhecimento intelectual: é um tipo de conhecimento que sem ser independente das 

sensações de modo absoluto, porém não depende diretamente destas, por isso se 

chama intelectual. Pelo pensamento podemos deduzir a verdade que não é 

manifestada diretamente pelos sentidos81; 

c. conhecimento místico:  esta terceira maneira de conhecer Deus requer a fé e o amor. 

A fé cresce e amadurece pela ação da graça de Deus, na medida em que a pessoa 

progride no seu desenvolvimento humano em plenitude. Quando atinge o estágio de 

maturidade, o da contemplação, começa então a experimentar um conhecimento intuitivo 

direto de Deus, por este motivo, a contemplação eleva o intelecto a um mais alto 

conhecimento de Deus e a isto se dá o nome de teologia mística, ou seja, adquire a sabedoria 

secreta de Deus, porque é obscura até mesmo para o próprio intelecto de quem a recebe82. O 

intelecto com a sua capacidade de conhecimento tende a crescer e a expandir-se na medida 

em que avança no caminho da plena união com Deus83. 

5.5 O conceito de memória 

Para João da Cruz, a memória é como um arquivo e receptáculo do intelecto que acolhe 

todas as formas e imagens inteligíveis84. Com este conceito de memória se compreende o 

quanto necessita ser esvaziada para ser preenchida com a lembrança de Deus presente no 

nosso passado, presente e futuro85. Três são as lembranças da memória: naturais, imaginárias 

e espirituais86.  

Com isso se pressupõe que, quanto mais a alma é tomada por qualquer apreensão natural ou 

sobrenatural distinta e clara, tanto menos é capaz e disposta em si para entrar no abismo da 

fé. Nenhuma forma ou conhecimento sobrenatural que pode cair na memória é Deus, e a 

alma deve esvaziar-se de tudo aquilo que não é Deus para chegar até Deus. A memória 

deve desfazer-se de todas estas formas e conhecimentos, para unir-se com o Senhor na 

esperança [...]. Portanto, quanto mais a memória se despoja, tanto mais esperança adquire e 

quanto mais esperança possui, tanto mais união com Deus conquista87. 

 
80 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 2 Salita, 14, 10. 
81 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 2 Salita, 9, 5. 
82 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 2 Salita, 8, 6. 
83 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, 14-15, 23. 
84 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 2 Salita, 16, 2. 
85 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 75. 
86 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 3 Salita, 1, 2. 
87 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 3 Salita, 7, 2. 
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Quando a alma está disposta a afastar de si todo o véu e mancha da criatura e procura 

unir a sua vontade à vontade de Deus, visto que amar Deus significa despojar-se e desnudar-

se de tudo aquilo que não é Ele, eis que subitamente a alma se torna iluminada e transformada 

nele, o qual comunica o seu próprio ser sobrenatural de modo a parecer que a alma seja Deus 

e que possua aquilo que Deus possui88. 

O amor é a inclinação, a força e a virtude da qual a alma se serve para dirigir-se a Deus, 

pois o amor leva a alma unir-se a Deus, porém quanto maior for o grau do amor, tanto mais 

profundamente penetra em Deus e se concentra nele89. 

5.5.1 A transformação da memória 

S. João da Cruz observou que esta faculdade unida a Deus, ultrapassa as fronteiras do 

futuro e faz com que o fiel se adentre na eternidade e experimente o hoje eterno de Deus. A 

memória que por si só percebia apenas as formas e as imagens da criatura, agora, mediante tal 

união, a mente é transformada90. 

A alma é ferida até o seu âmago pela chama do amor e é substancialmente unida e 

transformada em Deus91. 

5.6 O ensinamento dos místicos 

Os ensinamentos deixados pelos místicos é de que não se deve obstaculizar a ação de 

Deus, pois é Ele quem conduz a história e leva em seus braços cada ser humano em suas 

diversas circunstâncias. Deus criou o homem e a mulher na medida do seu amor infinito. Ele 

os fez capazes de Deus para que pudessem acolhê-lo92. 

A psicologia com todo o seu aparato científico consegue somente penetrar na superfície 

da alma e não consegue chegar a imaginar um desenvolvimento humano estupendo como 

aquele que Deus infunde em cada uma das criaturas feitas  à sua imagem e semelhança93. 

«Os místicos souberam descer não somente nas profundidades da dor, mas também no 

mais profundo do coração humano»94. 

 
88 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 2 Salita, 5, 7. 
89 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, 1, 13. 
90 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, 2, 34. 
91 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, 1, 14. 
92 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, pp. 93. 
93 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 94. 
94 L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 101. 
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O coração humano pode ser comparado a uma antena parabólica. Por si mesma não é 

infinita, mas a sua forma côncava permite abrir a bacia da sua curvatura de modo infinito, 

porque as linhas que emergem do seu centro se abrem e se lançam decisivamente em direção  

ao infinito. Assim é o nosso coração. Deus lhe deu uma forma radicalmente aberta ao infinito 

para que possa acolhê-lo e seja capaz de receber sua ternura e a sua felicidade infinita. 

Quando alguém tem o indício de beleza, bondade, alegria e do amor de Deus, mas que ainda 

não consegue possuí-lo como deseja, o seu sofrimento e a sua aflição é de morte infinita95.  

Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, diante do Deus infinito, pretenderam ser 

os únicos senhores do próprio destino e de poder usufruir de todo prazer da vida recusando o 

cuidado daquele que os criou, alteram a relação de amizade que existia entre o homem e 

Deus96. 

A partir do momento que Deus cria a pessoa à sua imagem e semelhança, ele revela a 

sua vontade de doar-lhe a dignidade divina que palpita na sua dignidade de pessoa. Somente 

Deus pode tornar as pessoas iguais a Ele. Sem Ele, a criatura em vez de  elevar-se à altura de 

Sua dignidade, cai nas entranhas do nada, no total aniquilamento. Mas é próprio do amor 

fazer de quem ama igual à coisa amada97. 

6 A MÍSTICA CONTEMPLATIVA E A MÍSTICA APOSTÓLICA 

A oração vocal, meditação, leitura podem estabelecer, para muitas pessoas, a base ou a 

fonte da oração contemplativa; pois serve como orientação para estimular e provar a sua 

capacidade orante98. 

6.1 A mística contemplativa 

 A mística de orientação contemplativa se manifesta de maneira especial na oração e nas 

experiências. É aquela da qual se serve também para descrever os conteúdos, os estados, as 

modalidades da presença e da experiência de Deus99. 

 
95 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva, 3, 22. 
96 Cf. L. J. GONZÁLEZ, Psicologia dei mistici, p. 106. 
97 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, 28, 1. 
98 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 261. 
99 “Dentro dos vários contextos e mediações, a experiência mística, propriamente dita, tem sempre um caráter 

contemplativo: conhecimento amoroso, presença íntima e transcendente. Esta comunhão subjetiva profunda 

acontece também nos místicos de vida ativa, como os de vida contemplativa podem viver uma vida de intensa 

atividade, no que tange à vida de governo, apostolado, serviços, contatos, negócios etc. Por exemplo: Eckhart, 

Catarina de Sena, Inácio de Loyola, Teresa de Jesus e tantos outros contemplativos com intensa vida ativa”, F. 

RUIZ, Le vie dello spirito, nota n. 28, p. 339. 
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A palavra contemplação compartilha com a mística a responsabilidade de representar 

esta dimensão do mistério cristão e tem como significado uma nova forma de conhecimento, 

de oração, de experiência imediata de Deus. A vida contemplativa assume e prolonga a 

atividade e a experiência contemplativa como dominante e a converte em forma de existência 

com canais institucionais. Com ampliações e variantes, a contemplação mantém atualmente a 

sua orientação preferida de oração e contato com Deus. Traz consigo conotações de 

interioridade, conhecimento e amor em comunhão direta. De fato, da linha contemplativa 

provêm os melhores escritos de experiência e teologia místicas: de graças, graus do itinerário 

místico e fenômenos concomitantes100. 

A contemplação é a ciência do amor, a qual é notícia amorosa de Deus, que ao mesmo 

tempo vai iluminando e enamorando a alma, até elevá-la de grau em grau junto a Deus seu 

criador101. A mística é uma particular experiência religiosa de unidade-comunhão-presença, 

no qual o que se conhece é precisamente a realidade, o dado desta unidade-comunhão-

presença. 

A experiência mística é o conhecimento amoroso de Deus, íntimo e transcendente, com 

um caráter de imediatidade, passividade e certeza102. 

Na mística contemplativa, Deus se comunica com a pessoa de uma maneira muito 

próxima para iluminá-la com sua graça. Por isso no contato familiar com o místico, se 

percebe uma intensa luz e um estímulo de alta qualidade espiritual. Eles falam do mistério e 

da vida, do ponto de vista da própria vida, sem se ater a definições, elementos e esquemas da 

análise teológica. Apresentam freqüentemente uma linguagem figurada e evasiva, porém são 

elementos importantes para a transmissão da experiência e às vezes, para a própria 

experiência vivida. O símbolo místico não só ajuda o leitor, mas ilumina e reforça a própria 

experiência do místico103. 

São João da Cruz afirma que a contemplação não é outra coisa que a infusão secreta, 

pacífica e amorosa de Deus, a qual, se liberta, inflama a alma no Espírito de Deus104. Em um 

só ato Deus comunica à alma luz e amor [...] é uma luz que aquece [...] é confusa e obscura 

 
100 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 236. 
101 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura II, 18, 5. 
102 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, pp. 327. 
103 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, pp. 331-333. 
104 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, 10, 6. 
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para o intelecto porque é uma mensagem proveniente da contemplação, a qual, como afirma 

São Dionísio, para o intelecto é incompreensível105. 

A contemplação se desenvolve gradativamente até levar a pessoa à real transformação na 

união com Deus. A união é a forma na qual, com mais freqüência, se expressa o último grau a 

relação mística, ou seja, a meta final do itinerário espiritual que é a forma mais perfeita da 

união mística106. 

A fé e o amor são os meios pelos quais o Espírito Santo utiliza para unir a pessoa com 

Cristo. O amado vive no amante e o amante no amado. É tão grande a semelhança que o amor 

produz na transformação dos amantes que é possível afirmar que ambos se tornam uma coisa 

só. Isto porque na união e na transformação de amor, um se dá em posse do outro, um se 

abandona e se comunica com o outro. Assim um vive no outro, um está no outro e ambos 

estão em um pela transformação do amor. É isto que queria dizer são Paulo quando escreveu: 

«já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim» (Gal 2,20). Dizendo «já não sou eu 

que vivo», ele nos faz compreender que ainda que vivesse, a vida não era a sua, porque era 

transformada em Cristo e assim a sua vida era mais divina que humana, por isso diz que não é 

ele que vive, mas Cristo nele107. 

6.2 A mística apostólica 

A mística tem um significado muito amplo e admite realizações fora do campo 

estritamente contemplativo. Existe uma mística cristã da vida ativa. No campo da ação existe 

pouco material observável e disponível. Normalmente os místicos de caráter ativo tem menos 

consciência reflexiva, ou não fazem referência, ou não deixaram escritos suficientemente 

definidos para a espiritualidade. Talvez porque não receberam graças muito freqüentes e 

caraterizantes108. 

Falar da mística na ação pode ser entendida em duplo sentido. Em sentido amplo: a 

experiência mística vivida através da atividade de relação social, serviço, colaboração 

fraterna, trabalhos, responsabilidades. Isto pode acontecer também com uma pessoa de vida 

contemplativa, visto que não vivem somente na oração contemplativa, mas se ocupam de 

certas atividades no seu cotidiano. No sentido estrito: a mística ativa se propõe como a 

mística da vida ativa, vale dizer, daqueles que vivem predominantemente uma forma de 

vida apostólica ou muito acentuada. Seria uma experiência na ação109. 

 
105 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva B, 3, 49. 
106 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Fiamma d’amor viva B, 1, 19; Salita II, 1, 2. 
107 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale B, 12, 7. 
108 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 339. 
109 F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 339. 
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A mística apostólica faz a experiência de Deus na vida corrente, no trabalho apostólico, 

nas realizações da caridade, ou seja, em meio aos afazeres diários. Deve ser compreendido no 

sentido de uma experiência de purificação passiva e de união. Porém, para que seja 

considerada uma experiência mística é necessário que a pessoa receba e viva realmente uma 

graça e faça uma experiência de forma mística110. 

As graças místicas são realizações concretas em momentos de maior intensidade de 

experiência. Constituem a sua manifestação culminante quanto à gratuidade, conhecimento 

amoroso de Deus e transformação; isto é, a pessoa deve começar uma nova maneira de 

relacionar-se com Deus, um novo modo de conhecimento e amor, de ver e de amar as pessoas 

e coisas. O critério que segue para qualificá-lo como sobrenatural é a passividade e a 

imprevisibilidade111. 

A transformação da pessoa é parte e garantia da autenticidade da comunicação mística. 

Uma graça mística de qualidade, normalmente toca profundamente os quatro planos 

indicativos da maturidade espiritual: teologal, moral, eclesial, psicológico112. 

6.2.1 As características 

O que difere a mística contemplativa da mística ativa? Segundo P. Marie-Eugène, apesar 

de São João da Cruz só ter estudado sobre a purificação da vida contemplativa, isto não quer 

dizer que as purificações da vida apostólica sejam essencialmente diferentes113. Elas 

acontecem e produzem reações diferentes, mas o princípio é o mesmo. A luz de Deus invade 

as suas faculdades, conduzindo a uma verdadeira impotência da alma, com provas, aparentes 

desencorajamentos e noites escuras. As impressões de impotência, de obscuridade e de 

pobreza experimentadas na oração, repercutirão também na ação apostólica114. 

 
110 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 340. 
111 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 341. 
112 Cf. F. RUIZ, Le vie dello spirito, p. 342. 
113 Nas quintas moradas, Santa Tereza diz que a alma, na sua união com Deus, ainda não está suficientemente 

purificada, e precisa ser atingida até o mais profundo do seu ser para abrir-se plenamente ao Senhor. De fato, no 

apóstolo, a purificação será muito intensa, como no contemplativo, ou até mais forte ainda, em razão das 

dificuldades externas, como as perseguições, quedas pessoais, angústias pelos trabalhos realizados e a sua 

pobreza espiritual e, às vezes, se sente completamente impotente para fazer o bem. Esta etapa de purificação tem 

a finalidade de fazer com que a alma, ao mesmo tempo, reconheça a sua completa pobreza e o primado absoluto 

de Deus, como também convida a um total abandono nas mãos da divina Misericórdia, através da virtude da 

esperança. Este é um momento de plenitude apostólica. O renovação do amor leva a alma a um grande 

crescimento espiritual, lhe dá uma segurança muito forte e a coloca em uma profunda humildade, pois sabe que 

é somente um instrumento da Providência ( cf. 6 Moradas 1; 6 Moradas 10-13; Livro da vida 36, 6). 
114 F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, La mistica apostolica secondo Teresa d’Avila, Città del Vaticano 1996, pp. 

197-199. 
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A mística apostólica deve ser entendida não como uma conquista da pessoa pelas suas 

obras caritativas, ou pela eficácia do seu apostolado, mas da mesma forma que acontece com 

o místico contemplativo, como uma graça especial recebida de Deus. É claro que uma 

experiência mais profunda de Deus nasce da contemplação. A alma que atingiu tal estado 

adquire uma consciência mais viva de suas debilidades e de seus pecados. A luz sobrenatural 

que brota da contemplação leva a pessoa a um conhecimento de si muito além de uma 

introspecção psicológica115. 

No plano do serviço a Deus emerge um profundo amor e um novo ardor. A alma se 

dilata com um férvido desejo apostólico, porém com uma aguda consciência da sua 

fragilidade humana. Quanto mais o apóstolo contemplativo crescer na amizade com o Senhor, 

pela oração e pela ação, mais lúcido será. E com um olhar perseverante da fé em Deus, apesar 

da sua condição de pecador, conseguirá superar todo tipo de medo e de covardia. É somente 

na escola da contemplação que o apóstolo descobrirá gradativamente que o amor verdadeiro 

não consiste em provar consolações interiores, mas em cultivar a firme determinação de 

querer contentar sempre e somente Deus, procurando não ofendê-lo, e de rezar pela expansão 

da honra e glória do seu Filho e o crescimento da Igreja católica116. «No agir, o apóstolo 

contemplativo não se distancia de Deus, e ao mesmo tempo quando reza pelos seus irmãos 

não deixa de ser ativo»117. 

O dom da contemplação introduz progressivamente a alma na profundidade misteriosa 

dos desígnios de Deus sobre ela e sobre a Igreja. E o progresso espiritual será um efeito da 

misericórdia divina na qual deve abandonar-se, sem se perder em reflexões estéreis118. 

Entrando mais intimamente no ritmo de Deus, a alma aprende a fazer prevalecer o ponto de 

vista da fé sobre todas as coisas, sobretudo na ação. Trata-se de uma atitude espiritual que 

cresce e se fortifica na medida em que a contemplação se aprofunda. Este progresso se dá 

através da noite da fé, obscuridade, aridez espiritual, mas esta obscuridade é também sinal de 

purificação119. 

O apostolado, antes de tudo, deve ser entendido como obra do Senhor. É Ele que suscita 

as obras que as pessoas realizam. O apostolado põe, simplesmente, em relevo a fonte secreta 

 
115 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, pp. 190-193. 
116 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, pp. 193-195. 
117 F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, p. 311. 
118 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione,pp. 195-196. 
119 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione,p. 196. 
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da qual se alimenta toda sua atividade exterior, a caridade. Segundo Santa Teresa, o espírito 

apostólico se apóia sobre o amor. O essencial está na crescimento do amor, ainda que as 

obras não se pareçam brilhantes e nem se projetem exteriormente120. Santa Teresa do Menino 

Jesus também diz: «Jesus não pede grandes ações, porque Ele não tem necessidade delas, mas 

só do nosso amor»121. Ela mostrou de uma maneira muito evidente que a santidade é por si 

mesma apostólica. Sobre isto escreveu H. U. Von Balthasar: «Santa Teresa do Menino Jesus 

mostra claramente que a ação não é simplesmente efeito da contemplação transbordante [...] 

mas a contemplação por si mesma tem uma força motriz, e é também, até o fim, a fonte 

suprema de toda a fecundidade [...]»122. 

«Se o apostolado é, antes de tudo, uma colaboração à obra divina, a primeira qualidade 

do apóstolo deverá ser a da receptividade e da disponibilidade para a ação divina»123. O 

apóstolo torna-se transparente e a sua obra já não é mais sua, mas de Deus. O apostolado se 

torna um serviço autêntico só quando a pessoa está convencida de que é Deus que realiza 

tudo e ele quase nada. O verdadeiro espírito apostólico nasce com o sentimento de humildade 

e cresce na medida em que a humildade também cresce. Quando esta atinge um estado mais 

perfeito, também o apóstolo será mais perfeito124. 

A invasão do amor que deriva desta estreita intimidade da alma com Deus, modela o 

apóstolo transformando-o segundo o coração de Deus e manifestando-lhe com uma nova 

clareza a sua missão na Igreja. Se pode dizer, então, de uma certa perfeição do apóstolo e do 

seu apostolado. Isto não significa que ele não tenha mais defeitos e que suas ações estejam 

ilesas de erros ou fracassos, mas que ele tende, de agora em diante, a uma docilidade 

essencial ao Espírito Santo125. 

Em virtude da união, é Deus que dirige a alma em toda sua operação e ação. Enquanto esta 

age, não perde o contato com Ele. O apostolado feito com um espírito sobrenatural, nunca 

se separa de Deus, e quando age, a sua ação é completamente irrigada pela sua 

contemplação e contemplando se torna eminentemente ativa, porque se funda sobre a 

oração e sobre a vontade de Cristo. Estando sempre com Deus, o apóstolo contemplativo 

não se preocupa de fazer isto ou aquilo, pois o seu único desejo é cumprir sempre a vontade 

de Deus, com um grande desapego de todas as coisas, e com um desejo constante de viver 

na solidão, a menos que não esteja ocupado ajudando alguém126. 

 
120 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione,p. 295-296. 
121 SANTA TERESA DO MENINO JESUS, Manuscrito B, 1v°. 
122 Este texto de Balthasar foi citado por F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, p. 297. 
123 F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, p. 89. 
124 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, pp. 100-101. 
125 Cf. F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, pp. 242-243. 
126 F. WILHÉLEM, Dio nell’azione, p. 285. 



 

 

 

II CAPÍTULO  

SÃO VICENTE PALLOTTI, APÓSTOLO DE ROMA 

 

1 DADOS BIOGRÁFICOS 

Vicente Luis Francisco Pallotti nasceu em Roma, no dia 21 de abril de 1795, na Via del 

Pellegrino, 130. Era filho de Pedro Paulo Pallotti, de San Giorgio di Cascia e de Maria 

Madalena De Rossi, romana. Era o terceiro de dez filhos. Foi batizado no dia seguinte do seu 

nascimento, na basílica de São Lourenço in Damaso. Fez seus estudos primários na escola 

São Pantaleão e os secundários no Colégio Romano. Doutorou-se em filosofia e teologia na 

Universidade Sapienza. Foi ordenado sacerdote na basílica São João de Latrão, no dia 16 de 

maio de 1818. Como sacerdote, desenvolveu suas atividades apostólicas em Roma e 

arredores. No dia 04 de abril de 1835, fundou a União do Apostolado Católico e nos anos 

sucessivos constituiu a comunidade dos Sacerdotes e dos Irmãos do Apostolado Católico 

(Palotinos) e a Comunidade das Irmãs do Apostolado Católico (Palotinas). Morreu no dia 22 

de janeiro de 1850, em seu pobre quarto, no retiro de São Salvador in Onda. O seu corpo 

incorrupto repousa sob o altar maior da  citada Igreja. Foi canonizado no dia 20 de janeiro de 

1963, durante o Concílio Vaticano II. No dia 06 de abril do mesmo ano foi nomeado patrono 

principal da Pontifícia União Missionária do Clero1. 

2 UM TEMPO DE INCERTEZAS 

O período histórico no qual viveu São Vicente Pallotti foi marcado por grande 

instabilidade política e por gravíssimos problemas sociais e religiosos. A Europa vivia em um 

clima de grandes incertezas provocadas pelas idéias iluministas que rompiam as fronteiras da 

França e contaminara principalmente a Itália. «A reviravolta política da revolução francesa 

foi preparada pelo pensamento liberal e democrático. O pensamento liberal propunha a 

 
1 A. FALLER, “Vincenzo Pallotti”, in Bibliotheca sanctorum, Istituto Giovanni XXIII della Pontificia 

Università Lateranense, IX, Roma 1969, pp. 1181-1185. 
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liberdade e a igualdade de todos os seres humanos que constituíram uma sociedade e um 

governo a seu serviço»2. 

Para que se possa compreender todos os desdobramentos políticos, sociais e religiosos 

vindouros, é preciso ter em mente os principais elementos das teses sustentadas pelos 

filósofos modernistas: 

a. Voltaire lutou pela absoluta liberdade intelectual, religiosa e política, via o governo 

como um mal necessário cujos poderes deviam limitar-se a fazer observar os direitos 

naturais à vida, à liberdade e à propriedade; 

b. Montesquieu tornou-se famoso pela sua teoria da separação dos três poderes, isto é, a 

autoridade do governo deve dividir-se nos seus três ramos naturais: o poder 

legislativo, o poder executivo e o poder judiciário; 

c. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fundador da democracia, defendia que a 

sociedade civil é fruto do contrato social3. 

O principal alvo da fúria da revolução francesa foi contra a monarquia, o clero e a 

nobreza, que gozavam de muitos e grandes privilégios e impunham pesados impostos sobre o 

povo que não participava da administração do país. 

A revolução francesa proclamou os direitos e o poder absoluto do ser humano. Todo o 

poder vem do indivíduo humano que o transfere ao Estado e cuja tarefa é assegurar, 

defender e promover os direitos dos cidadãos. O grande sonho ou a grande utopia da 

revolução francesa era uma sociedade constituída de pessoas livres, iguais e fraternas. Uma 

sociedade libertada de todo poder monárquico, eclesiástico e aristocrático, já que para ela 

todo o poder  vem do povo e não do alto4. 

2.1 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 

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

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 

 
2 J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, in A. LÔNDERO, ed., Horizontes palotinos, 

Santa Maria 2002, p. 49.  
3 Cf. J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, p. 50. 
4 J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, p. 50. 
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considerado como a mais funesta das superstições e, por isso, a sua palavra de ordem era: 

«esmagai a infame», e a infame era a religião cristã, a Igreja católica5. 

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 divina6. Por isso, «em nome da razão humana, 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 algo 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 

fraternidade»7. 

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, porém eram tratados como funcionários pagos pelo Estado. 

Porém logo o Estado inicia uma política de confisco dos bens eclesiásticos que, em grande 

parte, acabaram nas mãos da burguesia e dos que sustentavam a nova política. A Igreja 

 
5 Cf. J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, 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 fora exilado, Pio IX teve de fugir para Gaeta, cf. D. PISTELA, San Vincenzo Pallotti, Roma 1963, p. 39. 
6 Cf. J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, p. 51. 
7 J. B. QUAINI, “São Vicente Pallotti e os desafios de seu tempo”, p. 51. 
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deveria ser totalmente submissa ao Estado e qualquer recusa desta nova ordem implicaria na 

prisão, perseguição e morte8. 

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 populações e os 

problemas sociais9. 

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 do 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 

transformação10. 

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 constituir de 

novos institutos femininos era visto como um 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 desapareceram11. 

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 canônico12. 

 
8 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, in Horizontes palotinos, pp. 

15-16. 
9 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, p. 15. 
10 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, p. 18. 
11 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, pp. 18-19. 
12 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, p. 19. 
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Francesco Amoroso apresenta, neste período, três denominações sectárias que 

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

revolucionário pela unificação da Itália. Os carbonaros como a maçonaria faziam parte de 

uma sociedade secreta, porém revolucionária. 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 

carbonaro13. 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 secreto14.  

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

maiores perigos e a causa de todos os males15. 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 corredores 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 Roma16. 

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

véspera do assassinato do Conde Pellegrino Rossi, quando Geslin se mostrou surpreso porque 

 
13 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, Postulazione generale della Società dell’Apostolato 

Cattolico, Roma 1962, pp. 79-80. 
14 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 86. 
15 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 80.  
16 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 80-81. Sem ter ainda uma linha determinada, Pallotti 

procurou fazer todo o bem que podia fazer 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 Camáldoli 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. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, 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”, F. MOCCIA, ed., San 

Vincenzo Pallotti, Opere complete, (OOCC ) X, 674. 
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ele não tomava nenhuma iniciativa para salvar a vida do Conde, amargamente disse: «você 

não conhece nem a potência e nem a ferocidade desta seita. O mal reina como soberano e o 

Papa é impotente». O santo porém continuou ativo em seu apostolado e tomou como lema 

«Ad salvandas animas e ad destruendum peccatum»17. 

2.2 Uma Igreja viva 

A Igreja, apesar de todas as censuras feitas pelo Estado liberal, mostra que a força 

criativa do Espírito é superior a toda maquinação humana. O Espírito age sempre livremente 

no coração das pessoas, imagem e semelhança de Deus, para que possam ser mais atraídas 

pelas coisas do alto do que pelas coisas passageiras deste mundo. 

Com o fim dos Estados Pontifícios, o Estado republicano mudou as tradicionais relações 

de classe, de trabalho e de vida organizada. Deixou sem defesa os setores mais débeis da 

sociedade: a infância, as vítimas das carestias e das guerras, o proletariado. Foi neste 

particular que a consciência cristã se despertou vivamente e cobriu com a sua caridade os 

setores abandonados pelo Estado ou pela sociedade civil18. Estes ditos movimentos novos ou 

agregações, e os novos institutos religiosos se tornaram a expressão viva e sensível de uma 

«Igreja humilhada, exilada no sofrimento, prisioneira, combatida, agredida, privada de 

liberdade e de prestígio»19, diante da mais gritante necessidade social. 

Neste período a Itália se destacou pelos numerosos e grandes apóstolos da caridade e de 

inúmeras novas fundações e movimentos religiosos que traziam dentro de si um grande 

desejo de renovação e de reparação de tudo aquilo que fora destruído pela revolução. A nova 

situação social provocou um duplo efeito: de uma parte a diminuição da prática religiosa e da 

outra o surgimento de movimentos e obras religiosas com um novo molde jurídico 

desconhecido até então na história jurídica da vida consagrada e associativa da Igreja. Um 

outro aspecto notável também foi o surgimento de movimentos de caráter tipicamente laical, 

totalmente desconhecidos no modelo anterior de Igreja. Surgiram muitas fundações religiosas 

de caridade que visavam atingir todos os campos da marginalização social, desde os órfãos de 

guerra até mulheres de rua, doentes incuráveis e idosos abandonados20. 

 
17 OOCC II, 18; VII, 22; F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 81. 
18 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, in Horizontes palotinos, p. 

24. 
19 F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, in Horizontes palotinos, p. 27. 
20 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, in Horizontes palotinos, pp. 

25-27. 
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3 A VIDA APOSTÓLICA NO TEMPO DE PALLOTTI 

A Igreja do século XIX deixou uma marca profunda na história no que diz respeito aos 

primeiros passos em direção do apostolado universal. Tal iniciativa não surgiu da hierarquia, 

mas foi algo que nasceu da base e com o apoio de alguns zelosos sacerdotes; aliás, não foi 

fácil para os leigos cristãos viverem a sua responsabilidade cristã, pois o episcopado italiano, 

nesse período, via sempre com uma certa desconfiança as novas organizações laicais, visto 

que, até então, tudo estava sob a responsabilidade do clero e os leigos, muitas vezes, agiam 

não em nome da Igreja, mas contra ela  para obedecer o Estado21. 

Pallotti esclarece como foram dados os primeiros passos em direção da vida apostólica:  

A idéia surgiu quando alguns católicos, sacerdotes e leigos, sem pensar em nenhuma pia 

sociedade concreta, buscavam, em Roma, oportunos meios religiosos adequados ao cultivo 

da fé e da piedade dos católicos que vivem em regiões de infiéis. Tornaram-na possível 

justamente alguns destes instrumentos, considerados fracos e débeis até do ponto de vista 

humano. Isto porque Deus sapientíssimo costuma servir-se precisamente de tais recursos, 

para os dignos efeitos  do seu poder e de sua sabedoria e caridade infinitas22. 

Diante das tantas injustiças que existiam ao seu redor, Vicente nunca questionou de uma 

maneira veemente nem as injustiças, nem a organização da sociedade de então, porém ele era 

sensível e estava atento a todo o sofrimento das pessoas, nas suas mais variadas formas. E 

motivado por um espírito de profunda caridade, ele quis congregar todos os batizados em 

torno de um único objetivo que era de conduzir todos a Cristo para que houvesse um só 

rebanho apascentado por um só Pastor, porque para ele «a caridade ultrapassa a justiça»23. 

Ele acrescentou, ainda, o motivo pelo qual se criou uma pia Sociedade: «uma vez que a razão 

e a experiência demonstram que o bem que se faz isoladamente é ordinariamente 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 uma pia Sociedade»24.  

Foi justamente nesta direção que Vicente Pallotti recebeu uma inspiração de unir todas 

as forças vivas da Igreja tais como os fiéis leigos, os sacerdotes do clero secular e regular, 

para que se unissem em torno de um objetivo comum que era de anunciar Jesus por toda a 

 
21 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, in Horizontes palotinos, p. 

32. 
22 OOCC  IV, 314; B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, Santa Maria 

1996, p. 120. 
23 D. RUBIN, “A partir de Pallotti, Uma teologia da criação”, in Horizontes palotinos, p. 658. 
24 OOCC  IV, 257. 
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parte. Pois desde jovem sacerdote manifestou ter muita sensibilidade para tudo aquilo que 

acontecia na Igreja e fora dela, não somente em Roma, mas em todo o mundo. 

Vicente Pallotti fundou, em 1835, uma associação de fiéis denominada Pia Sociedade do 

Apostolado Católico que tinha como finalidade despertar os fiéis do seu entorpecimento e 

indiferença para reavivar neles a fé e a caridade e levá-los a contribuir dentro da possibilidade 

de cada um para poder revigorar a obra missionária em todo o mundo. Assim explica o 

sentido da obra:  

Para que estes meios sejam mais abundantes, mais vigorosos e mais eficazes, mercê do 

grande número dos que concorrem e cooperam para o mesmo fim, o Apostolado Católico 

não se limita a condições de lugar e de pessoas. Estabelecido em Roma, ele vai, Deus 

servido, estender a sua ramificação a outras partes da cristandade. Subordinado à autoridade 

eclesiástica, admite, entretanto que façam parte também os leigos de todas as idades, de 

todas as condições, de ambos os sexos, cuja conduta cristã e piedade fervorosa sejam 

capazes de edificar os próximos e de atrair as bênçãos de Deus sobre o objetivo proposto25. 

Francesco Amoroso apresenta a fundação de Vicente Pallotti em quatro etapas26: 

a. a primeira etapa ocorreu em 1815, quando o fundador traçou um propósito de criar 

uma associação de santos sacerdotes para poder levar o espírito de santidade a todos 

os seculares27. Contemporaneamente reuniu homens e mulheres idosos para que 

assistissem aos jovens e doentes que viviam no campo28. 

b. a segunda etapa ocorreu em 1833, quando escreveu um livro intitulado «Mês de 

maio», em três versões: para os religiosos29, para os eclesiásticos30 e para os fiéis 

leigos31. Nestas três versões, é a Mãe de Deus que expõe a doutrina do Filho e 

convida, exorta, encoraja a dirigir-se a ela. Pede que todos busquem, o mais rápido 

possível, a santidade de vida e a renovação de toda a Igreja. 

c. a terceira etapa ocorreu em 1835, quando fundou o «Apostolado Católico», 

juntamente com três sacerdotes e três leigos. A finalidade desta fundação era para 

convocar todos os católicos para que juntos pudessem multiplicar os meios 

oportunos e necessários para a propagação da fé e da caridade em todo o mundo32. A 

 
25 OOCC IV, 144; B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 69-70. 
26 Cf. F. AMOROSO, “Iter della fondazione pallottiana”, in Acta SAC, XV, Roma 1990-1992, pp. 515-516. 
27 Cf. OOCC V, 431. 
28 Cf. OOCC V, 415-449. 
29 Cf. OOCC XIII, 185-353. 
30 Cf. OOCC XIII, 355-537. 
31 Cf. OOCC XIII, 539-569. 
32 Cf. OOCC V, 2. 
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direção foi confiada a um corpo central composta de eclesiásticos e de leigos que 

viviam em comunidade na Reitoria da Igreja do Espírito Santo dos Napolitanos. O 

único vínculo que os unia era a caridade competitiva33. 

d. A quarta etapa ocorreu em 1846. Depois de alguns anos de experiência, Vicente 

Pallotti percebeu claramente que uma associação dispersa de pessoas, sem uma 

comunidade central, com uma comunhão de vida perfeita, facilmente poderia perder 

a estabilidade e a eficácia do apostolado, por isso, transformou o Corpo Central e 

Motriz em uma Congregação dos Padres e Irmãos Coadjutores do Apostolado 

Católico34. 

3.1 Um sacerdote carismático 

A experiência carismática de Pallotti faz parte de um movimento católico que toca todos 

os âmbitos da vida e ele juntamente com seus amigos, em Roma, viveram essas experiências. 

Sem teorizar, os seus membros, leigos e sacerdotes, viveram o seu batismo com radicalidade, 

razão porque toda a via cristã se tornava para eles experiência da graça de Cristo e 

comunicação da mesma. O apostolado católico, tornou-se na raiz um movimento de padres e 

de leigos cristãos no seio do qual brotaram claras vocações para a vida consagrada virginal e 

para o sacerdócio que acabaram se formando novas fraternidades e companhia35. 

3.1.1 A Pia Sociedade do Apostolado Católico 

A Igreja em todos os tempos foi sempre muito fecunda em dons e carismas, graças ao 

influxo do Espírito Santo que sempre a renova conforme a necessidade de cada época. No 

século XIX, o Espírito suscitou no coração de alguns leigos e sacerdotes a necessidade de 

difundir a fé em terras distantes, porém com uma nova matiz, com o protagonismo dos leigos, 

e assim escreve Pallotti: «No ano de 1835, algumas pessoas de Roma, movidas pela caridade 

cristã, queriam muito editar o livrinho de S. Afonso Maria de Liguori, ‘Máximas Eternas’. 

Seria uma edição em árabe, para proveito dos católicos que vivem nas partes do oriente em 

 
33 Cf. OOCC IV, 270, 256, 399, 436-437; V, 160 e 259. 
34 OOCC II, 559; III, 3; VII, 4. Obs.: Pallotti quando escreve sobre a sua fundação, apresenta termos diferentes 

para designar uma mesma realidade. Nos estatutos principais do Apostolado Católico, Pallotti apresenta a “Pia 

Sociedade” sob o título de “Apostolado Católico” (OOCC IV, 10, 143, 263, 348). Explica o termo (OOCC I, 1-

4, 6, 13, 106), fala também de “Pia União do Apostolado Católico” que tem como finalidade propagar a fé em 

Jesus Cristo (OOCC III, 149, 208, 211; IV, 177, 190-196), ou então a chamava só “Apostolado Católico” 

(OOCC  I, 4, 11); cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 103-104 e 

181-183. Na nota n. 51, p. 50, explicaremos o termo Corpo Central e Motriz. 
35 Cf. F. G. FERNÁNDEZ, “O oitocentos eclesial e as suas experiências de graça”, p. 32. 
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que se fala esta língua»36. Motivado por esta santa iniciativa, Vicente Pallotti convenceu um 

pequeno comerciante de Roma, Giacomo Salvati, para que angariasse fundos para cobrir tais 

despesas. Em poucas horas o comerciante conseguiu um valor muito superior do que 

necessitavam para a edição do livro e para evitar qualquer comentário maldoso, pensou-se em 

formar uma pia sociedade que tivesse como finalidade multiplicar os meios espirituais e 

temporais necessários e oportunos, para reavivar a fé e reacender a caridade entre os católicos 

e propagá-la em todo o mundo37.   

A intenção primeira não foi de criar uma nova instituição na Igreja de Deus, mas de 

reavivar as que já existiam, e para tanto era preciso demolir todo muro de separação que 

havia 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 santo 

ministério evangélico, de forma atualizada, generosa e verdadeiramente humilde, para a 

maior glória de Deus e para a salvação eterna das almas38. 

A Sociedade era aberta para todos os religiosos, clero secular, leigos, homens e mulheres 

de qualquer condição, estado, idade, cultura. A colaboração era sempre livre, podia ser feita 

com trabalho, com oração, com a doação de qualquer objeto útil ou dinheiro. A 

espontaneidade deveria ser a nota fundamental de cada cooperador. O seu intuito era  de 

reacender a caridade entre os católicos e propagar a fé em todos os lugares e multiplicar todos 

os meios oportunos para tal fim e multiplicar as obras de misericórdia39. 

3.1.2 Fundamentos do apostolado católico 

De acordo com a concepção de Pallotti, o «apostolado é a imitação e o seguimento de 

Cristo para a continuidade da obra da redenção. O apostolado de Jesus Cristo é a sua 

obediência ao preceito do Pai celeste, vale dizer, é a própria obra da redenção»40. Em torno 

 
36 OOCC III, 1-2. “Meditazioni sulle Massime Eterne di Sant’Alfonso De’ Liguori - Giardino di Preghiere e 

Pratiche Divote”, é o título completo deste pequeno devocionário. Seu conteúdo são orações da manhã e da 

noite, meditações para cada dia da semana, modo de ‘ouvir’ missa, visita diária ao Santíssimo Sacramento, a 

Maria Santíssima e a são José, métodos para bem confessar-se e bem comungar e para a Via Sacra, devoções, 

salmos, cânticos”, B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, nota n. 4, pp. 17-

18. 
37 Cf. OOCC III, 2. A edição do referido livro custaria 400 escudos, que para época era uma soma significativa. 

Salvati inicialmente reluta para não aceitar tal incumbência, mas ele ouve de Pallotti: «vai, pois em nome do 

crucificado encontrarás o suficiente». Animado por essas palavras, aceita o desafio e em poucas horas consegue 

550 escudos, cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 90-91. 
38 Cf. OOCC III, 2 e 15; OOCC VII, 3; B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da 

fundação, pp. 38-39. 
39 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, Il cammino spirituale di Vincenzo Pallotti, Roma 1981, pp. 228-229. 
40 OOCC III, 139; cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 29. 



São Vicente Pallotti, apóstolo de Roma 

 

48 

deste princípio ele procurou orientar toda a sua vida e suas realizações através da sagrada 

Escritura e da piedade da Igreja. Vicente Pallotti procurou também fundamentar a essência e 

a peculiaridade dos diversos tipos de apostolado e a sua conclusão foi que ser apóstolo é uma 

qualidade ligada íntima e necessariamente à condição de redimidos. O homem redimido do 

pecado não pode deixar de cooperar com a obra salvífica para que os frutos da obra redentora 

de Jesus Cristo possam chegar a todos as pessoas41. 

A vocação para o apostolado, segundo ele, é anterior a toda outra vocação decorrente de 

origem, sexo e idade, de estado e profissão, de formação, poder e influência. É por isso que 

Vicente Pallotti dá à sua exposição o título de Apostolado Católico, isto é, universal, de todos 

os batizados42. «A Sociedade do Apostolado Católico não nasceu só da reflexão de Pallotti 

sobre as necessidades da Igreja e do mundo, nem de sua preocupação por elas. Ela teve 

origem principalmente em sua fé sincera e no fervor de sua caridade para com Deus e para 

com os homens. ‘A Sociedade é um milagre da infinita misericórdia divina’, é a experiência 

que ele teve, na oração e na meditação. Disto ele está absolutamente convencido»43. 

Em se tratando da intuição tida por Pallotti em momentos de oração acerca da fundação 

da Sociedade do Apostolado Católico, se podem elencar três: 

a. a primeira aconteceu no dia 9 de janeiro de 183544; 

b. a segunda, entre os dias 14 e 17 de julho de 183945; 

c. a terceira no dia 26 de março de 184046. 

As experiências de Pallotti não são extraordinárias comunicações da luz divina, mas, 

sim, uma graça recebida de Deus para poder perceber as coisas com mais clareza para assim 

poder fazer uma opção mais ousada. 

A sua primeira iluminação serviu para ver o plano apostólico de maneira mais ampla, e 

não restrita à realidade romana, e estendida à Igreja universal. Assim compreendia a sua 

fundação, como: 

a. uma obra missionária universal; 

b. um movimento de renovação moral e religiosa do povo cristão; 

 
41 Cf. OOCC III, 140. 
42 Cf. OOCC V, 149 e 155; cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 39. 
43 OO CC, X, 307ss; B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 34. 
44 Cf. OOCC X, 196-201. Ele deixou anotado no seu diário espiritual esta experiência tida, após a celebração da 

eucaristia, na capela das carmelitas do mosteiro Regina Coeli, que ficava à margem direita do Tibre, hoje 

Penitenciária Judiciária. Ele resume a experiência na expressão: “Apostolado Católico”, cf. B. BAYER - J. 

ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 34-35. 
45 Cf. OOCC X, 321ss. 
46 Cf. OOCC X, 210-212. 
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c. uma instituição social e de caridade universal47. 

Quanto à data exata do texto e as dificuldades que a nova associação iria enfrentar, 

escreve Schulte:  

Já em março de 1835, Pallotti redigia pessoalmente um requerimento ao Cardeal Carlo 

Odescalchi, no qual expunha seu plano de fundar uma associação. A resposta do Cardeal 

demorou algum tempo. Provavelmente já havia dificuldades com o nome que se propunha 

para a nova associação, de vez que ‘apostolado’ era, em geral, considerado função 

exclusiva da hierarquia. Tendo em vista esta objeção, Pallotti escreveu uma defesa do título 

‘Apostolado Católico’, a qual representa, na história mais recente da Igreja, a primeira 

justificação do apostolado leigo48. 

3.1.3 Um novo modo de servir a Deus 

Pallotti ao fundar a Pia Sociedade do Apostolado Católico, queria que fosse um ponto de 

união entre o clero secular e o regular para animar um e outro no vivo exercício de todas as 

ações e atividades evangélicas, ou seja, um clero regular sem votos e um clero secular que 

vivesse em comunidade para que houvesse a vantagem da comunidade e da mobilidade 

apostólica e assim possuísse as vantagens de ambos e reunisse os esforços de todos para a 

glória de Deus e para o bem dos homens. A Sociedade do Apostolado Católico não é uma 

nova força autônoma, mas é um corpo auxiliar da Igreja e que está em completa disposição 

do Vigário de Cristo para os fins da obra de Deus49. 

Para aqueles que aderissem à Sociedade do Apostolado Católico, Pallotti esperava que se 

consagrassem inteiramente a Deus nas obras do apostolado. E tal «consagração ou oblação 

pessoal, feita pelo operário, não é mais que uma simples promessa revogável, sem caráter 

algum de voto ou de juramento ou de obrigação de pecado. Ao indivíduo fica sempre 

assegurada a liberdade de retirar-se e à pia Associação a de demiti-lo, mediante a aprovação 

de dois terços dos votos dos membros do Conselho»50.  

Para Pallotti a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a regra de vida, por isso 

escolheu para a comunidade nascente o mais frágil dos laços jurídicos, ou seja, um simples 

contrato entre o membro e a Sociedade, razão porque deve ser mais vivo nela o espírito de 

 
47 Cf. OOCC X, 196-201; cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 35. 
48 B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 30; cf. nota n. 32, p. 45. 
49 Cf. OOCC I, 5. 
50 B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 73-74. 
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amor magnânimo, pois do contrário não estará em condições de cumprir a sua tarefa como 

parte central e motriz em toda a Sociedade51.  

A consagração para ele era uma declaração de que a pessoa estaria disposta a aceitar o 

desafio do amor de Deus por nós e de responder ao mesmo, empenhando-se a fazer o possível 

por um amor vivo, presente e palpitante, a Deus e ao próximo. Desejava que as promessas 

não vinculassem em nome de uma obrigação já tomada por uma lei sancionada em outro 

tempo e por outros52, mas que fossem motivadas por puro zelo apostólico em prol da salvação 

das almas e da difusão do santo Evangelho. Ele tomou esta decisão não porque desconhecia a 

doutrina e a disciplina da Igreja referente aos votos, nem porque estava se rebelando contra 

um modelo de Igreja que não era muito favorável a certas novidades. Na verdade ele era 

profundamente obediente às normas da santa Igreja. Porém o que realmente desejava era 

provocar um impacto psicológico nos congregados para que fossem sempre vivazes e alertas. 

Por isso diante desta alternativa, preferiu um plano de animação do clero e de todos os fiéis. 

E para isso, deixou como modelo para a comunidade a Família de Nazaré, a qual permanece 

unida não por força de uma obrigação jurídica, mas em nome do amor que é mais forte do 

que a morte53. Com a sua fundação, Pallotti procurou atingir o homem na sua totalidade, em 

sua alma, em seu corpo, em seus pecados, e em seus problemas de casa e do trabalho.  

Segundo Pallotti, o apostolado católico deveria utilizar todos os meios possíveis e 

disponíveis para que o nome de Deus fosse proclamado por todas as vozes do mundo inteiro. 

Por isso não se fechou a um único método, porque a sua visão era de uma Igreja universal 

que acolhe a todos e, a uma só voz, elevasse o seu louvor ao criador54. 

O amor é colocado por ele como o motivo fundamental do apostolado e é a parte 

essencial e constitutiva da Pia Sociedade. Se vier a faltar, não existirá mais nela o apostolado 

 
51 Pallotti tinha consciência de que se uma pessoa consagrada a Deus com votos solenes e perdesse o amor a 

Deus, não só se distanciaria da observância dos votos, como se tornaria também muito danosa ao corpo religioso 

ao qual se consagrou solenemente. Como a Congregação por ele fundada era para ser um ponto de união entre o 

clero regular e secular, para que pudesse ter toda a possível influência para animar um e outro na sagrada união 

e no exercício mais vivo da tarefa evangélica, era conveniente que os sacerdotes e os irmãos da Congregação 

não tivessem um ligame dos votos, pois não queria que as coisas fossem feitas forçadamente, por isso 

estabeleceu que na Congregação, ou seja, a parte central e motriz de toda a Sociedade, devia entrar e permanecer 

somente aqueles que eram movidos pelo amor a Deus, cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 

150-151. Obs.: A parte central e motriz da “Pia Sociedade” se referia aos membros que se consagravam 

inteiramente ao serviço da mesma. Viviam em comunidade, porém sem formar uma ordem religiosa, no sentido 

canônico, cf. OOCC IV, 348. 
52 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 180. 
53 Cf. OOCC II, 41; III, 83 e 90; cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, 

p. 286. 
54 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, pp. 323-324. 
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católico Pallotti acrescenta: «Ai de quem ferir o amor na Sociedade, pois se torna cúmplice 

de sua destruição»55. O amor a que ele se refere é o amor desinteressado e de emulação, e 

exercitado como é descrito por são Paulo no hino da caridade ( 1Cor 13,1ss). 

4 A ESPIRITUALIDADE PALOTINA 

Toda comunidade religiosa tem a sua peculiaridade e sua característica própria para 

expressar a sua fé em Jesus Cristo, e às vezes não é fácil dizer com precisão aquilo que é 

vivenciado no dia-a-dia tanto pelo fundador quanto pela comunidade por ele fundada. Entre 

espiritualidade e carisma não existe uma separação fácil de ser detectada, porque ambos 

acontecem simultaneamente.  

4.1 A experiência do fundador 

«Muitos já se perguntaram sobre o próprio da espiritualidade de Pallotti. Uns dizem que 

o característico de Pallotti é o infinitismo, outros o universalismo, outros o espírito 

apostólico, e outros o espírito de sacrifício, humildade e obediência; outros ainda a 

magnanimidade, outros o espírito mariano»56. Realmente Vicente Pallotti foi um personagem 

carismático e dotado de muitos dons e qualidades e isto fez dele um sacerdote aberto a tantas 

necessidades humanas que o levaram a ser caracterizado como um verdadeiro apóstolo que 

procurou abranger a vida e a espiritualidade do ser humano em uma amplidão inimaginável. 

Porém, toda a sua atividade apostólica gira em torno de Cristo Apóstolo do Pai. 

Como em todos os tempos, Deus dota pessoas com dons especiais para manifestar o seu 

plano de amor a toda a humanidade. Ele chamou os antigos patriarcas, os profetas, homens e 

mulheres que souberam ouvir os apelos de Deus e desenvolveram um papel importantíssimo 

na história da salvação até que viesse definitivamente o seu Filho para revelar as maravilhas 

de Deus e assim selar com a humanidade uma aliança definitiva de amor e de salvação.  

Sem querer exagerar, pode-se dizer que Vicente Pallotti foi uma dessas pessoas 

agraciadas que recebeu de Deus um dom especial para poder perceber as necessidades da 

Igreja e do mundo, para a partir daí colaborar com Deus na missão redentora, preparada por 

Ele desde toda a eternidade. «Pallotti foi uma figura e um sinal luminoso de Cristo, 

particularmente do Cristo Apóstolo do Pai. Deus quis expressar em Pallotti o espírito 

apostólico de Cristo num modo todo particular. Quis utilizá-lo para despertar, alimentar e 

 
55 OOCC III, 138. 
56 J. B. QUAINI, “A espiritualidade palotina”, in A. Lôndero, Horizontes palotinos, p. 616. 
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difundir o espírito apostólico, como algo que está fundado no ser cristão e dele decorre. Deus 

quis que tomasse forma viva em Pallotti a figura de Cristo Apóstolo»57. 

A espiritualidade palotina é essencialmente apostólica porque não está apenas 

interessada na salvação da própria alma, o que poderia ser também uma espécie de egoísmo 

espiritual, mas ao contrário, ela está sempre aberta e ordenada para a maior glória de Deus e 

para salvação das almas. Ela se empenha em promover a obra da redenção de Cristo, a 

espalhar a fé e a caridade e a realizar a salvação entre os homens. A espiritualidade palotina 

se apresenta de uma maneira dinâmica e olha sempre para a frente. Não repousa em si 

mesma, mas reclama a todos engajamento e atividade58. 

No seu contato pessoal com Deus, Pallotti descobriu que é amado e querido de modo 

particular pelo Deus Uno e Trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Descobriu que o amor de Deus 

para com ele se expressa na criação, na santificação e sobretudo na salvação, provocando nele 

um grande impacto. Sentiu ainda que o seu amor é ilimitado, a ponto de dar ao mundo o seu 

Filho Unigênito para que através dele a humanidade inteira fosse salva. Percebe de uma 

maneira extraordinária a ação de Deus em sua vida apesar de todo o seu limite, imperfeição, 

ingratidão, pecados e misérias, mas, mesmo assim, Deus continua a cobri-lo com copiosas 

graças. Com esta sua tomada de consciência, surge nele o desejo de reparar a ofensa que não 

só ele cometeu contra o amor misericordioso de Deus, mas a ofensa de toda criação: 

«presente, passado e futuro». «Em Cristo sente-se especialmente unido com Deus Pai e o 

Espírito Santo, com a Igreja toda do céu, da terra, do purgatório e com todos os homens, e 

com todas as coisas. Sente-se solidário da comunidade divina e também da comunidade dos 

pecadores»59.  

4.1.1 A imitação de Cristo e de Maria 

Pallotti alimenta dentro de si um profundo desejo de imitar e de identificar-se sempre 

mais com Cristo Apóstolo do Pai que veio ao mundo para salvá-lo. Quer ver o mundo e as 

coisas como Cristo os viu. Por isso deseja profundamente que todos os seus pensamentos e 

sentimentos, as suas ações, o seu espírito de sacrifício, a sua bondade e humildade, castidade, 

sejam iguais às ações de Cristo que amou o Pai e o homens de maneira perfeitíssima60.  

 
57 J. B. QUAINI, “A espiritualidade palotina”, in A. Lôndero, Horizontes palotinos, p. 617. 
58 Cf. OOCC IV, 305, 313, 324. 
59 J. B. QUAINI, “A espiritualidade palotina”, in A. Lôndero, Horizontes palotinos, p. 617. 
60 Cf. J. B. QUAINI, “A espiritualidade palotina”, in A. Lôndero, Horizontes palotinos, p. 618. 
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Pallotti não só percebeu o amor de Cristo para com a humanidade, como também o amor 

solícito de sua Mãe na obra da redenção, daí também o motivo de dirigi-se à Maria para 

elevar-lhe os seus mais altos louvores. Via nela a figura da Rainha dos Apóstolos, porque foi 

a Mãe e Mestra, Educadora, Missionária, Medianeira. Deseja amá-la infinitamente como 

Cristo a amou; quer também amar a Cristo como Maria o amou e dedicar-se à obra da 

salvação e da santificação como Maria o fez61. Para ele, a visão de Maria, reunida com os 

apóstolos no Cenáculo, deveria ser também o modelo para todos aqueles que abraçam o 

apostolado de seu Filho Jesus Cristo. É ela que indica o caminho que conduz à união com 

Deus-Amor.  

Para Pallotti, a fonte da união com Deus está no amor e na oração. E para que a oração 

seja eficaz, é preciso rezar em união com a Rainha dos apóstolos para se tornar testemunhas e 

eficazes e instrumentos de salvação para o mundo. A oração do apóstolo, unido na oração 

com Maria no Cenáculo, não será só um sinal para aqueles que vivem a espiritualidade de 

Pallotti, mas será um dom para toda a espiritualidade cristã. Portanto, Maria não só foi 

modelo de confiança e perseverança nas promessas de Deus, mas, na verdade foi sinal de 

unidade entre os apóstolos reunidos em oração à espera da vinda do Espírito Santo, como 

também é sinal de unidade dos apóstolos de todos os tempos. Ela, sem ter nenhum encargo 

eclesiástico se tornou a Mãe e Mestra dos apóstolos e de toda a humanidade. Por isso cada 

pessoa, na realização de sua atividade apostólica, deve estar intimamente unida à ela para 

pedir a sua amorosa proteção. Em Maria, Mãe e Rainha, obtém-se do Espírito Santo o fogo 

do infinito amor necessário para realizar o apostolado de Jesus Cristo62.  

O conceito de apostolado de Pallotti não é apenas funcional e não se limita a uma 

determinada classe de atividades, mas se compreende e abrange toda a vida da pessoa que se 

consagra à obra divina da salvação. 

Existe, portanto, uma dependência recíproca entre vida apostólica e vida de imitação de 

Cristo. «Deus ordenou a todos que se preocupem pela eterna salvação do seu próximo, já que 

no cumprimento deste mandamento se deve imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo 

do Pai eterno. A vida de Jesus Cristo, que é o seu apostolado, deve ser o modelo do 

 
61 Cf. J. B. QUAINI, “A espiritualidade palotina”, in A. Lôndero, Horizontes palotinos, p. 619. 
62 Cf. S. HOLISZ, “Maria, Rainhas dos apóstolos”, in Informações palotinas, n. 2, jul./dez. 2002, pp. 189-190. 
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apostolado de cada um. E, como todos são chamados e obrigados a imitar a Jesus Cristo, 

então são também, na proporção de sua condição e estado, chamados ao apostolado»63. 

Por outro lado a participação no apostolado de Jesus Cristo é um novo argumento para 

seguí-lo mais de perto. Se todos os cristãos são obrigados a imitar a Nosso Senhor Jesus 

Cristo, quanto mais o devem fazer aqueles que querem cooperar na continuação de sua 

missão salvífica64. 

4.1.2 Radicada na fé e na caridade 

A Espiritualidade de Pallotti foi profundamente radicada sobre os conteúdos da fé e da 

caridade. E este é um dos motivos pelos quais pode ser estendida a todos os cristãos. Não se 

trata de uma piedade individualista, mas é totalmente aberta para o desígnio salvífico de Deus 

que, por sua vez, conduz a um engajamento apostólico. Para ele, a assistência aos doentes, o 

socorro aos pobres, o cuidado com os órfãos, viúvas, idosos, jovens em perigo, não é 

motivado por sentimentos filantrópicos, mas por um mais vasto exercício da caridade, pois se 

Deus é visível na criatura, o é também na obra de caridade65. E segundo ele, quem não ama 

de coração, não pode amar as obras espirituais que são endereçadas a Ele. É necessário que 

haja um forte amor a Deus para ser induzido a trabalhar sob o olhar amoroso de Deus. E 

quanto à pobreza que não tem nada de amável em si mesma, ninguém a pode amar se não for 

motivado pela fé66. 

A caridade de Cristo é o meio pelo qual se pode também amar o Pai através do amor ao 

próximo. A caridade de Cristo não deve só guiar, animar e sustentar toda a obra do 

apostolado, mas deve ser a própria regra de vida. Por isso Pallotti deixa como fundamento 

para toda a Sociedade: «Caritas Christi urget nos» (2Cor 5,14)67. Para ele, todos são 

obrigados a procurar a saúde eterna do próximo e para isso foi preciso formar uma Sociedade 

religiosa que tivesse por finalidade a multiplicação dos meios espirituais e temporais 

ordenados a reavivar a fé e a reacender a caridade entre os católicos, para propagá-la entre os 

cismáticos, heréticos, infiéis e toda espécie de descrentes68.  

 
63  OOCC III, 142. 
64 Cf. OOCC IX, 403. 
65 Cf. OOCC V, 319. 
66 Cf. OOCC VI, 490. 
67 Cf. H. SOCHA, Commentario giuridico alla legge della Società dell’Apostolato Cattolico, Roma 2002, n. 8, 

p. 74. 
68 Cf. OOCC III, 206. 
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Quando Pallotti apresentou pela primeira vez a idéia do apostolado católico, como 

também em muitas outras exposições feitas sobre a sua natureza, dizia que seus fundadores 

tinham a intenção de «se unirem pelo vínculo da caridade cristã, a fim de multiplicar os 

meios espirituais e materiais para a difusão da fé». Recomendava o Apostolado Católico  ao 

zelo cristão e ao amor apostólico de todos os fiéis69.  

A espiritualidade palotina, no que diz respeito à participação ativa do leigo na vida da 

Igreja, se torna bastante coerente e atual diante da proclamação do Concílio Vaticano II. A 

Igreja, a partir daí, deixa de ter um comportamento piramidal hierárquico e passa a ser uma 

Igreja concebida como povo de Deus. Pode-se dizer que Pallotti foi quase uma voz profética 

num período em que o clericalismo dominava todas as esferas da vida da Igreja. Ele tinha 

plena confiança na vinda de um novo tempo que trouxesse a plena transformação da Igreja. 

Assim afirma: «A Divina Providência está preparando, no silêncio, os meios para uma maior 

difusão do Evangelho e para a conversão do mundo»70. E cento e trinta anos mais tarde o 

Concílio Vaticano II veio proclamar que a Igreja é, na sua essência, missionária (LG 2), e que 

a vocação cristã inclui naturalmente a vocação para o apostolado (AA 2). 

Vicente Pallotti, no seu tempo, estava profundamente convencido de que cada cristão é 

chamado a ser apóstolo e a colaborar no apostolado da Igreja como continuação da obra 

redentora de Cristo. Se todos tem a vocação de serem perfeitos como o Pai celeste é perfeito, 

então, como cristão, todos tem a obrigação de imitar Nosso Senhor Jesus Cristo e de cumprir 

o mandamento de amar ao próximo como a si mesmos. Visto que ser enviado é uma 

característica essencial da identidade de Cristo. Todo aquele que se aproxima dele, é inserido 

na sua missão de salvador do mundo71. 

4.1.3 Uma espiritualidade universal 

Uma outra característica da espiritualidade apostólica de São Vicente Pallotti é a sua 

universalidade. Ela é universal, na medida em que se identifica com a espiritualidade 

verdadeiramente cristã e enquanto penetra na vida e no agir de cada cristão. Isto quer dizer 

que não são somente algumas atividades realizadas pelos cristãos que estejam em condições 

de receber o nome de apostolado, mas tudo o que um cristão faz deve ter um caráter 

apostólico. O apostolado católico, ou seja, o apostolado universal, como é comum a todas as 

 
69  OOCC IV, 2 e 218- 244. 
70 OOCC IV, 348. 
71 Cf. OOCC V, 396; XI, 256. 
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classes de pessoas, consiste em que cada um faça o que pode e deve para a maior glória de 

Deus e para a salvação da sua e da alma do seu próximo72.  

Pallotti era movido por um imenso desejo de inflamar todos os católicos do amor e do 

zelo pela salvação das almas a ponto de levá-los a formar uma sagrada competição, na qual 

cada um daria o máximo de si, ou seja, cada um devia procurar fazer a sua parte sempre da 

melhor e mais perfeita maneira possível. A concorrência deveria existir só para fazer o bem, 

pois, segundo ele, se houvesse na sociedade o espírito de domínio, ela perderia a sua razão de 

ser. 

O engajamento e a finalidade última de todo o empenho apostólico deve ser o amor, 

porém com o intuito de despertar e conduzir todos os católicos a cooperar no apostolado e 

uni-los nos seus empreendimentos apostólicos. 

4.1.4 A espiritualidade do infinito 

A mais genuína característica da oração de Vicente Pallotti está nos desejos do infinito: 

nos infinitos atos de amor a Deus, com perfeição infinita, multiplicadas a cada momento 

infinitamente, pela infinita eternidade, com a participação das infinitas criaturas. Parece ser 

um jogo de palavras, porém na sua alma é algo muito sério que acabava se aflorando em 

todos os atos de sua vida73. 

O emprego da palavra infinito em correlação ao tudo, faz entrever talvez a dimensão mais 

original da espiritualidade de Vicente Pallotti. Ele fala de infinita perfeição, infinita fé,  

infinita esperança, infinita caridade, infinita eternidade. Quer dar glória infinitamente 

grande a Deus. Está disposto a sofrer também infinitamente. Quer ver os seus desejos 

dilatados ao infinito, o desprezo a si deve ser infinito, porque da mesma forma vê as suas 

misérias também de uma maneira infinita, a sua ignorância e impiedade74. 

Vicente Pallotti é fascinado pela infinitude de Deus porque não é fechada em si mesma. 

É como que um oceano, um céu sem fim. Ele percebe Deus como sendo Amor infinito e que 

distribui da mesma forma riquezas infinitas. E o homem também se apresenta de uma 

maneira infinita, mas no sentido negativo das suas imperfeições. Por isso Pallotti confessa a 

sua infinita miséria e impiedade: «Mas eu nada! Pior do que o nada! Infinitamente inferior ao 

puro nada! Eu, aquele nada, que trago toda a deformidade do pecado como causa de todos os 

 
72 Cf. OOCC III, 143. 
73 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 257. 
74 OOCC X, 57-58; F. CIARDI, “Sei parole per la spiritualità di san Vincenzo Pallotti”, in Apostolato cattolico, 

n. 1/1999, p. 65. 
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males físicos e morais, passados, presentes, futuros e possíveis de todo o universo, e 

impedimentos de todos os bens físicos e morais de todo o universo»75! 

Esta consciência do tudo infinito de Deus e do nada infinito de si é a premissa necessária 

para que a pessoa possa ser usada por Deus para poder cumprir grandes obras na Igreja. Com 

tal grau de consciência e de humildade, ela distancia de si a possibilidade de orgulhar-se 

daquilo que faz pensando ser o autor das obras e das graças que vê florir em torno de si76.  

Portanto o conhecimento de Deus e o conhecimento de si caracterizam o início de todo 

autêntico caminho espiritual. Para Pallotti, a experiência do amor infinito de Deus deve 

conduzir ao exercício de todas as obras de misericórdia espiritual e corporal de modo que 

possa tornar Deus amor infinito, de alguma forma visível, através da obras de caridade77.  

«O seu grande desejo era de que as meditações do Amor Infinito entrassem nas famílias 

como oração da manhã e da noite»78.  

 

 
75 Cf. OOCC X, 63 e 458; F. CIARDI, “Sei parole per la spiritualità di san Vincenzo Pallotti”, p. 66. 
76 Cf. F. CIARDI, “Sei parole per la spiritualità di san Vincenzo Pallotti”, p. 66. 
77 Cf. OOCC X, 199; III, 165ss; IV, 319. 
78 F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 321. 



 

 

 

III CAPÍTULO 

SÃO VICENTE PALLOTTI, UM MÍSTICO APOSTÓLICO 

 

1 UMA ALMA ILUMINADA 

Foram muitas as vezes que Pallotti se retirou no mosteiro dos camaldolenses, na região 

de Frascati, para descanso e retiros. Como já foi mencionado no capítulo segundo sobre as 

três principais inspirações recebidas de Deus a respeito do apostolado universal1, aqui será 

apresentada a sua segunda experiência de Deus, ocorrida no Mosteiro de Camáldoli. Este fato 

ocorreu entre os dias 14 e 17 de julho de 1839, período em que esteve imergido em profunda 

meditação e contemplação2. Após a santa missa, refletindo que na comunhão a misericórdia 

de Deus e o próprio Deus se faz alimento da alma, repentinamente lhe veio à mente uma 

iluminação muito forte. Ele escreve:  

Senti que a infinita justiça de Deus é infinitamente misericordiosa. Senti que o prodígio da 

misericórdia que a infinita misericórdia operou em mim, devo desejar para todos. Meu 

Deus, na íntima persuasão de minha incapacidade de vos glorificar, recomendo a vós, Pai, 

Filho e Espírito Santo, a glorificação infinita que mereceis receber de todas as criaturas. 

Sim, meu Deus, glorificai-vos a vós mesmo com a vossa glória eterna e infinita e cobri-me 

de vergonha e de sofrimentos e ficarei satisfeito. A sua oração se estende a todo o universo 

como também à Maria Santíssima, anjos, santos, pela libertação das almas do purgatório, a 

santificação e a difusão da Igreja Católica, o papa, os bispos, o clero, os sacramentos, os 

governos, nações, cidades, famílias, para que por todos os lados resplandeçam os fins 

adoráveis da divina caridade3. 

1.1 Um tempo de graça 

No período em que Vicente Pallotti esteve no ermo de Camáldoli em Frascati, para 

recuperar-se de uma hemoptise4, ele recebeu uma grande iluminação mística que em seus 

 
1 Cf. nota n. 44, p. 48. 
2 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 158. 
3 OOCC X, 353-355; F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 155. 
4 A hemoptise é uma doença ligada aos pulmões, com expectoração sanguínea ou sanguinolenta. 
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apontamentos está escrito como sendo «Triunfo incompreensível dos divinos atributos sobre 

o incompreensível abismo da indignidade. Vicente Pallotti causa de todos os males»5.  

Um mês após este acontecimento, no dia 21 de agosto de 1839, ele escreveu uma carta 

ao Pe. Francesco Virili declarando ter escrito a regra da «Pia Casa di Carità»6. Segundo 

Amoroso, este foi o primeiro fruto da ação divina, obtido por Pallotti, depois da experiência 

mística ocorrida em Camáldoli7. 

Encerrando o seu período de convalescença, ao retornar à Roma, mostra suas anotações 

para o seu diretor espiritual, o capuchinho Serafino da Monti San Giovanni, para que fizesse 

a sua apreciação. Serafino declarou que tudo foi escrito sob a ação do Espírito Santo8. 

Vicente Pallotti, ao comentar sobre as provações pelas quais passaram a obra do 

Apostolado Católico no que concernia à sua atividade e finalidade, descreveu-a gravemente 

combatida por algumas mentes que queriam impedir a obra de Deus e que em um dado 

momento chegou apresentar sintomas de morte. Este combatimento vindo das próprias 

autoridades eclesiásticas, foi para ele um golpe muito profundo a ponto de ter passado um 

ano sem que escrevesse algo a respeito da natureza, das obras e dos objetivos da Pia 

Sociedade. Somente em Camáldoli sente impulsionado a retomar com muito vigor aquilo que 

Deus colocara em seu coração: «devo confessar que eu não o fizera por causa do meu 

desordenado modo de viver»9. Acrescenta ainda que Deus teve compaixão dele e fez com que 

ficasse doente e assim fosse obrigado submeter-se a tratamentos e a um longo período de 

repouso entre os camaldolenses. Ele percebe que Deus estava dispondo as coisas para dar-lhe, 

naquele sagrado eremitério, as luzes de que precisava para escrever quanto se referisse à Pia 

Sociedade do Apostolado Católico. «Minha confiança fortalecia-se pelo sentimento e mérito 

 
5 OOCC X, 289; cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 256-266; “O 

santo chegou em Camáldoli no dia 10 de julho e permaneceu lá até a primeira metade de outubro. Os seus 

apontamentos pessoais põem em especial evidência a contraposição entre o seu abismal nada e o todo ilimitado 

de Deus que o invade, e a sua arrebatadora comparação com a Mãe de Deus”, cf. F. AMOROSO, “O itinerário 

espiritual de S. V. Pallotti”, (Tradução de Dorvalino Rubin) in Informações palotinas, 1 (jan./jun. 2002) p. 35-

36. 
6 Na Pia Casa de Caridade, fundada por S. Vicente Pallotti, em 1838, teve início a fundação da Congregação das 

Irmãs do Apostolado Católico (Irmãs Palotinas), que tinham como incumbência a educação de meninas órfãs, 

cf. B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 334-338; B. BAYER, ed., 

Vicente Pallotti, Opere complete lettere, (OCL), III (1839-1841), Roma 1999, n. 600, pp. 122-126; cf. OOCC II, 

555-559; cf. D. RUBIN, “Vicente Pallotti: carisma e institucionalização”, in A. LÔNDERO, ed., Horizontes 

palotinos, p. 246. 
7 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 158. 
8 Cf. OOCC X, 289-358; F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 157. 
9 OOCC III, 25. 
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de obediência que me vinha do meu confessor, no qual Deus, por sua misericórdia, deu-me 

sempre sentir a certeza de escutar Deus que fala»10. 

1.2 Impelido para a ação 

No ano de 1837, Roma foi assolada pelo cólera, causondo um grande problema social, 

com um crescente número de pessoas em absoluta pobreza e um grande número de crianças 

órfãs e abandonadas. Diante desta situação catastrófica, Pallotti criou uma instituição de 

caridade chamada «Pia Casa di Carità», no ano de 1838, para acolher as meninas órfãs ou em 

extrema pobreza, para oferecer-lhes uma vida digna, tirá-las do mau caminho e proporcionar-

lhes um futuro mais promissor. Os mantenedores desta instituição de caridade eram todos 

leigos. Segundo o fundador, a finalidade da mesma, como a da Sociedade do Apostolado 

Católico, era convidar todos os fiéis de ambos os sexos, de qualquer estado, grau e condição, 

para que vivessem a mais perfeita observância do preceito da caridade. Portanto, a base sobre 

a qual deve ser apoiada o governo e a administração da Pia Casa é a caridade e se essa viesse 

a faltar, todo trabalho seria inútil11.  

Todos aqueles que trabalham para a Pia Casa devem sempre procurar a glória de Deus e 

a salvação das almas, por isso deve prevalecer sempre a caridade. Até mesmo aqueles que 

tem um posto de responsabilidade na Pia Casa devem assumi-lo somente pela glória de Deus 

e pela salvação das almas. O superior deve ser o primeiro a dar o exemplo de fortaleza em 

todas as contradições que normalmente encontram as obras santas, pois não pode amar as 

obras espirituais quem não ama verdadeiramente a Deus e não aceita o trabalho e a pobreza, 

quem não se coloca à disposição por um motivo divino12. 

Para Pallotti, a Pia Casa não era apenas um local para dar a devida formação às moças 

necessitadas, mas, sim, um meio de exercer o apostolado católico, uma trombeta evangélica 

que fosse capaz de sacudir e de chamar todas as pessoas em seus diversos estados para um 

centro motor capaz de despertar e incentivar pessoas às obras de misericórdia e para 

reacender a caridade em todo o mundo. Vicente pede às moças e a seus dirigentes a santidade 

de vida, pois a santidade consiste em amar a Deus e ao próximo e à imitação de Jesus 

Cristo13. 

 
10 OOCC III, 26; B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, pp. 256-258. 
11 Cf. OOCC VI, 253-255. 
12 Cf. OOCC VI, 266-404. 
13 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 161. Pallotti procurou sempre transmitir a seus filhos espirituais que 

“a vida de Cristo deve ser o modelo do apostolado de cada membro da Sociedade”, OOCC III, 142. 
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1.3 A missão apostólica 

Vicente Pallotti quer que todos os cristãos sejam apóstolos, mas tem consciência de que 

o verdadeiro apostolado nasce da santidade, por isso falou sempre de reavivar a fé e de 

reacender a caridade14. Era exatamente esta a sua finalidade, introduzir na Igreja, através do 

apostolado católico, uma força de santificação.  

Com a sua Congregação sem votos, ele não quis menosprezar a vida religiosa, mas 

elevá-la com o exercício de um amor sempre vivo e novo. Com o apostolado católico, não 

quis igualar os religiosos à vida laical, comum, mas ousou pensar em conduzir todos os fiéis a 

um nível de vida eminentemente santa e apostólica15. «Deus confia a Pallotti a missão de 

convocar todos os fiéis para à santidade de vida e ao apostolado, pois os batizados tem uma 

distinta vocação à santidade e ao apostolado»16. 

No seu ideal apostólico, todos são convidados a viver o perfeito sacrifício de Cristo e 

aqueles que o rejeitam não possuem o seu Espírito17. Aqueles que estão empenhados no 

apostolado devem adquirir uma santidade apostólica, sem excessos, sem atenuantes, mas  

sempre voltados para o vértice. A sua regra é baseada no princípio de que é o apostolado que 

santifica a si mesmo para santificar e salvar as almas. A regra é, na sua estrutura, um 

monumento à vida religiosa e um hino à glória de Deus18. 

Toda esta proposta de Pallotti é um ideal a ser atingido, visto que a santificação é uma 

obra de Deus e não algo elaborado estrategicamente pelo homem. 

Pallotti cunhou um binômio: glória de Deus e santificação das almas. Tal binômio não é 

somente uma casual formulação literária, mas é um programa de apostolado, isto é, ele vê a 

santificação das almas como o mais eficaz contributo para a glória de Deus. Pallotti se 

pergunta. O que é verdadeiramente glorificar o nome de Deus? Seria apenas a construção de 

catedrais, hospitais, escolas católicas, manifestações religiosas públicas, Igrejas cheias? Não. 

Tudo isso são coisas boas e louváveis, mas não são necessariamente elementos que 

glorifiquem a Deus, pois nem todos aqueles que colaboram na construção de uma catedral, 

nem mesmo uma Igreja cheia de gente, têm a intenção de glorificar a Deus. A glória de Deus 

 
14 Cf. OOCC II, 165, 205, 555; III, 2, 16, 97, 157-159, 164-166, 170, 173, 189, 206, 381, 401; IV, 5, 44, 224, 

234, 317-319. 
15 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 260. 
16 F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 162. 
17 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 164. 
18 Cf. OOCC II, 30 e 36. 
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consiste na realização do seu Reino sobre a terra, no fazer a sua vontade, no santificar o seu 

nome. O maior hino para cantar a glória de Deus e a santificação própria e do próximo, é a 

adesão da mente, do coração e de todas as ações para Deus, porque esta é proveniente da fé, 

esperança e caridade19. 

1.4 Recomendações 

Para que o trabalho apostólico possa produzir frutos, cada membro deve, antes de tudo, 

ter um contato pessoal com Deus. Precisa respirar Deus, assim exorta o santo, «procurai-o e o 

encontrareis. Procurai-o em todas as coisas e o encontrareis em tudo. Procurai-o sempre e o 

encontrareis sempre»20. 

Pallotti não tem dúvida de que o apostolado é como um rio que vem de Deus e o espírito 

que deve animar todo aquele que entrar na Sociedade deve ser o verdadeiro amor de Deus21. 

«A alma de toda a Sociedade é e deve ser a caridade»22. «A escolha de Deus se torna a 

escolha do homem e o apostolado do homem se torna o apostolado de Deus. Isto porque o 

homem em união com Deus se torna verdadeiramente como Jesus, Apóstolo do Eterno 

Pai»23. 

Segundo Vicente Pallotti, pensar em imitar Cristo é algo fascinante, mas poucos o 

praticam, porque poucos pensam nisso. Aqueles que pensam nele, quanto mais se 

aprofundam neste pensamento, tanto mais terão o desejo de imitá-lo e quanto mais cresce o 

amor por Jesus, tanto maior será a fé e a graça de Deus. A imitação de Jesus tem como objeto 

o espírito de sacrifício de Jesus Cristo, a sua disponibilidade para cumprir a vontade do Pai 

celeste, a sua humildade e mansidão, seu amor à pobreza, o seu desejo da glória do Pai e da 

salvação das almas24. Por isso diz: «Se uma alma se coloca verdadeiramente a imitar Cristo 

com humildade e fé, Jesus em pessoa destrói e corrige naquela alma tudo o que há para ser 

destruído e corrigido. E quando tudo é limpo e ordenado, é ele mesmo que entra e toma posse 

 
19 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, pp. 171-172. 
20 OCL II, n. 382, p. 126. 
21 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 173. 
22 OOCC I, 8. 
23 F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 173. “Dobbiamo imitare Gesù Cristo che è l'Apostolo dell'eterno Padre, 

perciò la vita di Gesù Cristo che è il suo Apostolato deve essere il modello dell'Apostolato di ognuno: e come 

tutti sono chiamati, anzi obbligati ad imitare Gesù Cristo così tutti in proporzione della loro condizione e stato 

sono chiamati all'Apostolato”, OOCC III, 139-142.  
24 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 175. 
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daquela alma, preenche as suas faculdades, vive e opera nela, e as suas emoções adquirem o 

valor e o mérito das ações santíssimas de Jesus Cristo»25. 

A santidade e o apostolado têm uma estreita relação entre si, porque apóstolo é aquele 

que difunde e faz crescer a santidade. Se o apostolado não for eficaz, a culpa não deve ser 

atribuída à ineficiência das técnicas que foram usadas, mas à escassa santidade do apóstolo. 

Pois o amor de Deus e a santificação pessoal é, antes de tudo, a condição essencial para quem 

se propõe verdadeiramente dar glória a Deus e salvar as almas. E sintetiza dizendo: «quanto 

maior for a santidade dos congregados, tanto maior e eficaz será o apostolado»26. 

2 SOB O IMPULSO DE TRÊS LEMAS 

2.1 Tudo para a infinita glória de Deus  

A vida de Vicente Pallotti consiste em uma contínua busca de Deus, para assim poder 

glorificar o seu nome da maneira mais perfeita e sublime possível. Ele não se limita em 

apenas cumprir os seus afazeres de sacerdote de uma maneira zelosa e piedosa, mas dentro de 

si há um ardente desejo de fazer coisas grandiosas para glória de Deus. Ele reconhece, no 

entanto, que suas forças são insuficientes para atingir tal grandeza; todavia seria possível, «se 

tivesse a plenitude da graça de Deus e um perfeito conhecimento da Sagrada Escritura e de 

todos os livros que existam e que possam existir, e, ainda, se tivesse como diretor espiritual o 

próprio Jesus Cristo e Maria Santíssima, e como companheiros S. José, São João, os Anjos e 

todos os Santos»27. Por isso ele procura esforçar-se para render a devida homenagem e amor 

a Deus de maneira que seja verdadeiramente infinito, como Ele é infinito e como tudo nele é 

infinito. «Porém será possível através de gestos de amor e de humilhação, oferecendo a Deus 

os méritos infinitos de Jesus Cristo, de Maria, dos Anjos e de todos os Santos»28. 

Pallotti deseja glorificar infinitamente a Deus para fazer tudo aquilo que o Senhor quer 

que seja feito no mundo. Porém mesmo sentindo que não tenha recebido tal incumbência, não 

deixará jamais de alimentar tal desejo29. Ele justifica seu desejo dizendo que existem muitas 

almas simples e justas que têm desejos muito maiores do que os dele e por isso quer fazer 

tudo aquilo que elas fazem através de suas ações30. Afirma ainda que rezará ao Altíssimo, 

 
25 OOCC III, 37. 
26 OOCC II, 57. 
27 OOCC X, 72. 
28 OOCC X, 74-75. 
29 Cf. OOCC X, 525. 
30 Cf. OOCC X, 73-74. 
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para que através dos méritos de Jesus e de Maria, dos Anjos e Santos, se digne fazer com que 

ele possa exercitar as virtudes no grau mais sublime31. E quer fazer tudo e em todos os 

momentos de sua vida de maneira perfeitíssima32. Com a mesma perfeição de Jesus e de 

Maria; por isso, antes de agir se perguntará sempre, como eles teriam agido nesta situação33. 

Continuando o seu discurso com um desejo quase que obstinado por querer fazer a 

vontade de Deus, em tudo aquilo que pode ser feito no mundo, para glorificar o seu nome e 

para a salvação das almas; ele afirma ter muita confiança de que o Senhor amorosíssimo e 

amabilíssimo Pai, possa conceder-lhe tal graça. Ao mesmo tempo, já até parece tê-la recebida 

e por isso gostaria de sofrer os maiores tormentos e prefere morrer do que perder tal 

confiança, que para ele já é certeza34.  

O amor que ele quer manifestar a Deus, é um amor de profunda entrega e muito 

particular. Por isso afirma: «Desejo amar Deus, mas que somente Ele o saiba. Desejo sofrer 

para aumentar a glória de Deus; e que chamando-me a habitar com Ele no céu, que eu seja 

conhecido só por Ele; porém, gostaria de que fosse eu a razão do engrandecimento de sua 

glória»35. 

2.2 Tudo para a destruição do pecado  

Uma das marcas características de Vicente Pallotti é a sua luta implacável contra o 

pecado não apenas pessoal, mas também o pecado que impiedosamente atinge o mundo todo. 

Ele próprio fez sempre o propósito de não cometer sequer um pecado36, para que pudesse 

glorificar o nome Deus através de sua vida e de seus atos, mas ele percebeu que o pecado não 

podia ser evitado só com bons propósitos. É necessário que a misericórdia de Deus 

intervenha com a sua graça em nosso favor. Assim escreve: «Eu disse tantas vezes que não 

pecaria nunca mais e sempre tornei a pecar! Agora me coloco em suas mãos»37. 

Ele reza a Deus preferindo o castigo do que cometer qualquer tipo de pecado, deseja até 

mesmo «que venha logo o fim do mundo para que cesse a possibilidade de pecar»38. 

 
31 Cf. OOCC X, 75. 
32 Cf. OOCC X, 75-76. 
33 Cf. OOCC X, 80-81. 
34 Cf. OOCC X, 84. 
35 OOCC X, 71. 
36 Cf. OOCC X, 115 e 337. 
37 OOCC X, 122. 
38 OOCC X, 555 e 557. Se Deus ama infinitamente as pessoas a ponto de nem mesmo levar em conta os seus 

pecados, então, em contrapartida o homem tem o dever de corresponder ao amor infinito de Deus abominando 
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2.2.1 Ódio ao pecado  

A concepção que Pallotti tem a respeito do pecado é proporcional ao amor que uma 

pessoa nutre por Deus. Quem ama imensamente a Deus não pode tolerar o pecado, que é a 

negação de Deus. A verdadeira medida do pecado está na morte de Cristo. O Filho de Deus 

teve que derramar o seu sangue para que houvesse a remissão dos pecados. 

Esta teologia da gravidade do pecado e da superabundância da graça que purifica 

também aqueles que caíram nos abismos mais profundos, teve em Pallotti um acento muito 

distinto, porque a sociedade de seu tempo se colocava em uma vasta indiferença moral. Daí 

surgem as expressões de condenação ao pecado de uma maneira bastante insistente39. 

O pecado entrou no mundo porque houve, da parte do homem, a recusa da ordem criada 

por Deus, com o intuito de querer pautar a sua vida conforme os caprichos e normas pessoais. 

Para que se possa compreender a atitude drástica de Pallotti contra o pecado, é preciso 

recorrer à narração bíblica que fala da origem e da reparação do pecado. O escritor sagrado 

vê no primeiro pecado uma evidente recusa de Deus. Deus proibira o homem de tocar em 

uma das árvores do jardim do Éden e a não observância desta ordem incorreria na morte. A 

serpente insinuara que nada disso aconteceria, colocando dúvida a própria palavra de Deus, 

afirmando que tal fruto levaria ao verdadeiro conhecimento e oferecendo ao homem a 

possibilidade de ser como Deus. Os primeiros pais aceitaram a insinuação diabólica e assim 

desobedeceram à ordem de Deus de não se aproximar do fruto proibido (Gen 3,1-8)40. 

O pecado em si mesmo é a antítese de Deus: Deus cria a vida e a ordena. O pecado, por 

sua vez, semeia a morte e a desordem. Com o pecado o homem perdeu o equilíbrio do 

espírito, equilíbrio esse necessário para distinguir com segurança o bem do mal e a partir daí 

escolher, decisivamente e sempre, só o bem. 

Após o pecado, a imagem de Deus impressa no homem, no ato da criação, continuava 

tênue e deturpada. Deus chamou, então, Abraão, suscitou Moisés, iluminou os profetas com 

sua sabedoria, mas o pecado continuou a devastar a obra do Criador. Quando chegou a 

plenitude dos tempos, jogou a sua última carta: Ele mesmo assumiu a natureza humana, lavou 

com o seu sangue a mancha que não fora possível lavar com a água do dilúvio, e pela sua 

obediência até a cruz, compensou a desobediência mortal do primeiro homem. Deus foi 

 
aquilo que impede a plena realização da graça divina. Para Pallotti “il peccato è un male infinito, perché 

oltraggia Voi, che siete infinito”, OOCC X, 296. 
39 Cf. OOCC X, 180. 
40 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 95. 
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zombado, flagelado, crucificado, morreu entre os insultos da plebe, para compensar a ofensa 

do pecado que tinha chamado Deus de ciumento e mentiroso. Porém a história não termina 

aqui. No terceiro dia, como havia dito, Jesus ressuscitou dando a prova decisiva de que Ele 

era verdadeiramente Deus e que seu sangue tinha lavado a mancha deixada pelo pecado41. 

Esta é a razão teológica pela qual São Vicente Pallotti declara o seu ódio contra o pecado42 e 

inicia uma cruzada não só para combatê-lo, mas para erradicá-lo da face da terra. Ele se acusa 

de ser o maior pecador, por causa de sua ingratidão, soberba e orgulho, «nada e pecado»43, «a 

causa de todos os males físicos e morais da humanidade»44. 

São Vicente Pallotti, no seu encontro místico com Deus, percebera o quanto ele merece 

ser amado e naturalmente toda a sua gratidão era insignificante diante do amor que Ele tem 

para com a humanidade pecadora. O não corresponder com a graça de Deus levou-o a viver 

em uma grande tensão, pois gostaria de reparar o amor infinito de Deus também com um 

igual amor infinito45.  

2.2.2 Destruição e transformação  

Os escritos de Vicente Pallotti trazem abundantes expressões que, à primeira vista, 

parecem ser contraditórias. Em se tratando do pecado e da busca de perfeição, ele usa com 

muita freqüência os verbos destruir e transformar. 

A destruição, que o santo faz de si mesmo, não é a demolição da obra de Deus, mas da 

sua incorrespondência à graça, incorrespondência que ele considera acumulada, porque mede 

o amor infinito de Deus e a sua tardia e escassa correspondência. Ele não pensa tanto naquilo 

que fez ou que deixou de fazer, sobretudo porque acredita ter recebido de Deus mais do 

qualquer outra criatura. Sente-se inferior às criaturas irracionais, porque estes seguem com 

precisão os desejos do criador, enquanto ele, que recebeu o dom da inteligência e do amor, 

serve-se disto para distanciar-se do seu Deus e deturpar a harmonia do criado46. 

 
41 Cf. OOCC X, 478-479; cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 95. 
42 Cf. OOCC X, 525.  
43 OOCC X, 111-112, 155, 160, 227, 279, 579, 620- 624, 700-701 .“Mio Dio, confesso innanzi a Voi e a tutte le 

creature che, nel mio amor proprio, cerco sempre la gloria mia, ma intendo di rinunziarvi per sempre; e sono 

sicuro che la vostra Misericordia infinita distruggerà in me, per sempre, tutto il mio amor proprio e, d’ora in poi, 

per tutta l’eternità, cercherò solo Voi in tutte le cose”, OOCC X, 206; cf. nota n. 23, p. 14. 
44 OOCC X, 228. 
45 Cf. OOCC X, 607 e 118-120. 
46 Cf. OOCC X, 180. Esta alusão aos animais que instintivamente obedecem à ordem da natureza está em 

estreita sintonia com o profeta Jeremias que compara Israel com os animais migratórios que conhecem o seu 

tempo de retorno, ao passo que Israel, o povo eleito, está insensível à voz do seu Deus (cf. Jer 8,4-7). 
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Penetrar no universo místico de Pallotti é um trabalho que exige muito sacrifício, 

perseverança e paciência, porque a sua linguagem é um tanto enigmática, exagerada, quase 

irreal. Certamente seria perigoso fazer qualquer tipo de julgamento somente por aquilo que se 

lê, pois nem sempre existe uma certa lógica, ou melhor, ele não segue uma lógica que a 

maioria das pessoas está habituada a encontrar nos livros. Porém esta ausência de lógica tem 

uma razão de ser. Primeiramente o seu intuito não foi de escrever algo para ser publicado, 

mas era simplesmente a maneira encontrada por ele para poder expressar a sua oração e os 

seus sentimentos a Deus através do diário espiritual. Um outro motivo era para ser vigilante 

consigo mesmo, para poder avaliar o seu crescimento espiritual, a sua vida de perfeição. Era 

uma maneira genial de poder fazer uma auto-análise de tudo aquilo que ele estava vivendo. 

Ele não precisou esperar que os críticos apresentassem as suas falhas ou projetos não 

realizados. Porque ele próprio, diante de Deus, se auto-analisava e se comprometia, a cada 

dia, de fazer as coisas sempre da maneira mais justa e perfeita47.  

Os seus escritos retratam com muita fidelidade qual era a sua personalidade e como ele 

enfrentava os desafios de cada dia, qual era a sua visão de Igreja e de mundo. Praticamente 

ele expressa em seus escritos toda a sua interioridade de místico, de alguém que fez uma 

profunda experiência de Deus e esta experiência era como que palpável, real. Aliás, a sua 

santidade não era algo oculta, mas algo que podia ser tocada com as mãos. Todos que o 

conheceram davam testemunho de sua santidade. E pelo visto, ele tinha plena consciência 

desta realidade, tanto é verdade que, ao longo de sua vida, teve que lutar com muita 

tenacidade contra o pecado do orgulho e da soberba48. Ele tinha plena consciência de suas 

privilegiadas capacidades e potencialidades. Por isso sempre pediu a Deus que lhe desse o 

dom da humildade49. Era um santo que conhecia profundamente que dentro do ser humano 

 
47 Cf. OOCC X, 415-417. 
48 Cf. OOCC X, 234-235 e 128. A fama de santidade de Vicente Pallotti foi muito difusa não somente no meio 

do povo que muito o estimava, mas até mesmo entre os sacerdotes que o conheceram e que o confessaram 

confirmam que nele não existia a mínima culpabilidade em seus atos conscientes. Muitos foram os fenômenos 

que o acompanharam: o da levitação em momentos de oração, o fato de não se molhar quando saía em dias 

chuvosos, não somente a si, mas também aqueles que o acompanhavam, curas de pessoas enfermas. Tinha a 

capacidade de ler os pensamentos das pessoas mesmo à distância e tantos outros fenômenos. Segundo Pe. 

Amoroso, ele tinha um verdadeiro pavor de que fosse visto pelas pessoas como sendo alguém dotado de algo 

excepcional, e sobre isto deixou claramente expresso no ano de 1839, quando ouviu dizer que estava se 

difundindo um comentário a respeito de suas curas, se apressa em escrever a Nicola Siani para reprovar tal 

comentário dizendo: “você me conhece bem e pode dizer que não fui, não sou e nunca poderei ser um profeta, 

porque Deus conhece como sou o mais soberbo de todo o gênero humano e mais soberbo do que o próprio 

Lúcifer, pois acredito que não me exporá ao perigo de um maior crescimento de minha soberba através de seus 

dons”, OCL III, n. 572 II, pp. 71-73; cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 396-402. 
49 Cf. OOCC VIII, 200. 
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existe uma marca profunda da desobediência, de querer fazer aquilo que é apreciável aos 

olhos e ao paladar (Gen 3,5), mas ele optou por seguir o caminho indicado por Deus, que é o 

caminho da cruz e do sofrimento e da obediência. Por isso pediu sempre a Deus que toda a 

sua vida fosse destruída50. Ao usar esta expressão, ele está se referindo ao homem velho, 

marcado pelo pecado. Realmente em toda sua obra, ele deixa muito transparente que qualquer 

tipo de pecado era intolerável, até mesmo os mais insignificantes51.  

Ele pede também, incessantemente, a Deus a graça de ser transformado, a cada dia, a 

cada momento, no próprio Deus52.  

O termo destruir, à primeira vista, dá a impressão de algo negativo. Porém esta 

destruição para ele não tinha uma conotação negativa. Também para São Paulo não era 

negativa a expressão «morte do velho homem», porque com ela o cristão se torna uma 

«criatura nova» (2Cor 5, 17).  

Para Pallotti expressão «seja destruída toda a minha vida»53, faz parte de sua experiência 

mística, pois tal palavra é rica de significado, de coisas vistas e ouvidas, que por sua vez, não 

são familiares às pessoas comuns e também não podem ser expressas por palavras. São João 

da Cruz fala de união transformante, através da qual as coisas divinas e a alma humana se 

tornam toda una, mas a alma se conserva distinta daquela de Deus. Santa Teresa fala da união 

e de plenitude de união com Deus e nunca de transformação. Os três santos traduzem diversas 

experiências ou diversas reflexões da mesma experiência. Uma coisa é certa, não se trata de 

uma transformação da substância humana. O homem permanece homem na sua essência. A 

transformação acontece no campo operativo, através da graça. Em São Vicente Pallotti, a 

transformação atinge plenamente a pessoa, de tal modo que a inteligência e a vontade da 

criatura estão muito próximas da obra divina, ou seja, a fantasia, a memória, os afetos do 

 
50 Cf. OOCC X, 150-158. 
51 Cf. OOCC X, 260 e 674-675. “Dio mio distruggete per sempre il peccato anche veniale, e per quanto è 

possibile anche l'imperfezione più piccola, e promovete in tutte le creature la vostra gloria. Dio ascoltatemi, 

esauditemi per carità, e soccorrete a tutti i bisogni di tutti i prossimi miei fratelli, e opere delle vostre mani. Dio 

mio, esaudite le preghiere de vostri servi, Dio mio, Padre mio esauditele, mio Creatore esauditele per i meriti di 

Gesù, di Maria, degli Angeli, dei Santi, dei Giusti”, OOCC X, 113. 
52 A santidade não é só fruto da graça de Deus, mas é também o resultado do esforço diário de querer atingir  

sempre mais a plenitude, e este mérito se recebe através da oração. E assim rezava Pallotti: “prego tutti gli 

Angeli e Santi perché, insieme alla mia più che innamoratissima Madre Maria, mi ottengano che la mia volontà 

sia immedesimata con la volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e sia trasformata interamente in 

Dio”, OOCC X, 384-386 e 154. 
53 OOCC X, 646 e 660. 
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santo são transportados sob as asas de Deus como ao Paraíso54. Na Pátria beata, os homens 

permanecem homens, mas seus olhares e os seus afetos são purificados e dilatados, a ponto 

de poder abraçar o Deus infinito55. 

A transformação dos místicos é a antecipação do Paraíso, é uma experiência antecipada 

da vitória definitiva. A via da transformação é a purificação da alma. A graça vai agindo 

gradativamente na pessoa, na medida em que ela se abre a Deus e se esforça para conquistá-

la, e a partir daí a alma se desprende das paixões e dos afetos terrenos e se transforma em 

Deus. Quanto mais se tornam tênues os véus da carne e dos sentidos, tanto mais 

profundamente e vastamente a luz de Deus penetra na alma. Quando os véus, pelo impulso do 

amor de Deus, se desligam de tudo, a alma se transforma no esplendor e no calor de Deus56. 

2.2.3 A ascese que transforma 

Na ascese de Pallotti, o elemento determinante para a transformação é a imitação de 

Jesus Cristo. Segundo ele, quando uma alma, dia após dia, se coloca verdadeiramente a 

procurar no seu íntimo os pensamentos, os afetos, as palavras e as obras de Jesus, Jesus entra 

naquela alma e a purifica, adorna, ilumina e aquece; faz dela sua morada e age nela. Porém a 

força que opera a transformação é o amor. O amor assimila sempre aquele que ama, ao objeto 

do seu amor. O amor de Deus transforma em Deus e quanto mais alguém ama Deus, tanto 

mais rapidamente e completamente se transforma em Deus57.  

Nesta tempestade de amor entre o espírito de Deus e o nosso espírito, Deus, por intermédio 

do Espírito Santo, se volta para nós e com isso somos tocados pelo seu amor. O nosso 

espírito, através da atividade de Deus e a potência do amor, se inclina e se prostra diante de 

Deus, por este motivo Deus é tocado. Através destes dois movimentos nasce a luta do amor, 

porque neste encontro profundo, íntimo e ardente, cada espírito é ferido pelo amor. Do 

Espírito de Deus e do nosso emanam mutuamente uma luz radiante e cada um revela ao 

outro a sua face [...]. Isto permite aos espíritos amantes de perder-se um no outro. O toque 

de Deus e o seu doar-se a si mesmo, juntamente com a nossa colaboração no amor e o doar-

nos a nós mesmos como troca, é o sólido fundamento imposto pelo amor. Apesar disso, a 

criatura não se transforma em Deus, porque esta união acontece pela graça e por meio de 

um amor que retorna a Deus. Por esta razão, a criatura prova, na sua visão interior, uma 

diferença e uma distinção entre si mesma e Deus [...]. Esta é a maior das distinções que uma 

pessoa pode experimentar58. 

 
54 Cf. OOCC X, 166-169; cf. F. AMOROSO, “O itinerário espiritual de San Vincenzo Pallotti”, p. 26. 
55 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 99. 
56 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 100, cf. nota n. 21, p. 14. 
57 Cf. OOCC X, 384-386. 
58 H. EGAN, I mistici e la mistica, p. 390. 
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Um dos efeitos mais vistosos da transformação é a aquisição de uma particular 

disposição à magnificência. A experiência da infinita beleza, da infinita misericórdia, da 

infinita potência e do infinito amor, deixa na alma uma impressão, uma atitude e um desejo 

de grandeza que depois vai se refletir na linguagem, nos juízos, nas idéias e em todas as 

iniciativas, e a partir daí tudo passa a ser visto em um plano divino e medido com o metro do 

infinito. «A vossa misericórdia, meu Deus, me transforma em Jesus Cristo e por toda a 

eternidade encontrar-me-ei transformado na vossa mesma misericórdia. Os anjos e santos e 

todas as criaturas, por toda eternidade, vendo a misericórdia que se realizou em mim, 

cantarão docemente: alegremo-nos todos no Senhor celebrando a festa eterna da misericórdia 

do Senhor e da Misericórdia de Maria»59. 

Um outro efeito da transformação em Deus é a audácia do santo. De fato, quem teve a 

sorte de pensar quase com o intelecto de Deus e de amar com o coração de Deus, ousa tudo, 

não tem limite nos seus desejos, não se assusta com mais nada, não se fecha diante dos 

obstáculos e não sabe renunciar a nenhum dos planos que Ele projetou para a Sua glória. O 

Cardeal Lustiger de Paris afirma que «O amor de Deus não ilumina o homem para acusá-lo, 

mas para mostrar-lhe que está sempre pronto para dar o seu perdão»60. 

2.3 Tudo para a salvação das almas 

Salvar as almas foi o desejo que acompanhou Vicente Pallotti durante toda a sua vida. 

Ele se sentia responsável pela salvação de todas as almas e de todas as Igrejas, como se 

tivesse sido confiado a ele o cuidado da Igreja universal61. Por isso reza a Deus pedindo a sua 

força para poder levar avante este seu desejo. «A prova do amor que quereis, meu Jesus, é 

que eu salve as almas. Então dai-me a vida e todas as vossas energias e todo vós, para que eu 

possa conduzir ao vosso coração as almas de todo o mundo e com toda vossa glória e 

perfeição. Quantas delas não teríeis recebido, se infinitas almas vos amassem com amor 

infinito»62. 

Vicente Pallotti se acusa como sendo culpado por aquelas almas que se perderam e vão 

se perder, e pelas obras que poderiam ter sido feitas e que não o foram por sua culpa63. Por 

isso pede a Deus a graça da salvação para todas as almas. «Meu Deus, fechai o inferno e abri 

 
59 OOCC X, 307. 
60 J. LUSTIGER, Soyez heureux, Paris 1997, p. 27. 
61 Cf. OOCC X, 151. 
62 OOCC X, 676. 
63 Cf. OOCC X, 299 e 301. 
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o Paraíso para todas as almas, ainda que custasse à minha alma a humilhação eterna, infinita, 

sem porém que eu perca a vossa graça e o vosso infinito amor»64. 

3 A DESCOBERTA DE DEUS INFINITAMENTE  AMOROSO E MISERICORDIOSO 

Toda a vida de Vicente Pallotti consistiu na busca de Deus para poder conhecer os seus 

desígnios de amor. E foi contemplando a cruz de Cristo que descobriu o quanto Deus ama a 

humanidade não obstante seus inúmeros pecados e resistências, e assim escreve: Um Deus 

ultrajado, ofendido, abandonado por nós, foi capaz de doar-nos o seu Unigênito feito homem 

no seio da Virgem Maria, de modo que Cristo, verdadeiro homem, é totalmente nosso e toda 

a sua vida e os seus méritos são também todos nossos. Então Cristo é meu, o Verbo Eterno é 

meu. Meu Deus, amor infinito, como podeis enamorar-vos tanto por mim? Meu Deus, 

perdoa-me por vos dizer isso. Vós vos enamorastes da miséria. Sim, Senhor, a vossa 

misericórdia olhou a nossa miséria e para destrui-la nos destes a verdadeira riqueza, o Senhor 

Jesus Cristo. O amor infinito nos deu Cristo como irmão primogênito. Então não somos só 

imagem viva de Deus, somos também seus filhos e legítimos herdeiros. A nossa herança é 

Deus, todo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Cristo é verdadeiramente irmão. Por isso, 

alegremo-nos com Ele, nossa herança, na manifestação da glória. Se Jesus é verdadeiramente 

meu irmão, Maria, sua Mãe, é também minha Mãe, isto é, a filha do Eterno Pai, a Mãe do 

eterno Verbo, a Esposa Puríssima do Espírito Santo, é minha Mãe e é uma Mãe que na 

santidade e na glória supera todos os anjos e santos65. 

O santo continua a sua reflexão dizendo que o plano do amor divino é surpreendente. Se 

Adão não tivesse pecado, não teríamos tido Jesus Cristo, e as nossas boas obras jamais teriam 

a santidade e perfeição que lhes são atribuídas aos méritos de Jesus. Então podemos dizer: a 

santidade, a perfeição, os méritos de Jesus Cristo são meus, e toda a sua vida é minha e toda a 

criação é para o homem. Também a encarnação do Verbo é para o homem. Deus coloca a sua 

obra de indistinta sabedoria e si mesmo à disposição do homem. Os anjos, puro espírito, 

nascido antes dos homens para serem os mensageiros dos homens. As estrelas, a terra e o mar 

foram feitos para o homem, antes mesmo que ele existisse. Mas na plenitude dos tempos, 

Deus colocou a coroa no ápice da criação e fez o homem igual a si, para que o criado fosse 

iluminado pela luz de Deus que já trazia dentro de si. O homem devia representar Deus sobre 

a terra. Era realmente imagem do Pai, Filho e Espírito Santo. A imagem da sapiência infinita, 

 
64 OOCC X, 719. 
65 Cf. OOCC XIII, 147-153. 
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mas mesmo assim o homem se rebelou contra seu criador e assim desencadeou a 

desintegração física e social. A criação era só o primeiro ato do plano de Deus. O homem 

teria o dever de amar, pensar, agir como Deus66. 

O prodígio da misericórdia67 que antes era visto como uma esperança que iluminava o 

futuro, aqui vê como certeza de algo realizado.  

Creio, meu Deus, que por tal prodígio que realizastes em mim, sereis glorificado como 

se não tivesse nunca cometido algum pecado, nem mortal, nem venial e jamais quero perder 

esta confiança. Sem nenhum mérito meu, mas pelos méritos dos anjos, dos santos, de Maria, 

de toda a Igreja e pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, a vossa misericórdia destrói em 

mim, agora e sempre e por toda a eternidade a deformidade, miséria e todas as impiedades de 

minha vida, e Jesus com toda a sua vida santíssima se doa a mim, e eu, na minha indigência, 

aceito tudo; assim a mesma misericórdia de Deus enquanto me transforma em Jesus Cristo, 

me acolhe inteiramente hoje e sempre. Meu Deus, toda a minha vida, os pensamentos, 

palavras e obras que me acompanham até o último suspiro serão produtos da vossa 

misericórdia e isto não porque mereço, mas pelos méritos de Jesus Cristo e de Maria e de 

toda a corte celeste68. 

São Vicente ao contemplar a magnificência de Deus, sente-se como que inebriado pelo 

seu profundo amor. E mesmo se considerando como o pior dos pecadores, a graça de Deus 

nele foi abundante, mas tudo isso porque a misericórdia dele é infinita. «Meu Deus, creio 

firmemente que a vossa misericórdia infinita tornará fecundo todos os momentos da minha 

vida, com a comunicação dos méritos de Jesus Cristo»69. «Vivo ou morto, a vossa 

misericórdia é sempre infinita em mim»70. «Meu Deus, ainda que a vossa misericórdia me 

assegure um grande prêmio, mas gostaria de permanecer por toda a eternidade na condição de 

objeto das invenções amorosas da vossa infinita misericórdia. Meu Deus, misericórdia minha, 

como vos sinto em mim. Perdoai-me se digo pouco. Perdoai-me se não digo quase nada, 

ainda que nas expressões possa dizer-me exagerado»71.  

 
66 Cf. OOCC XIII, 133-136. 
67 Cf. OOCC X, 354 e 193-194. 
68 Cf. OOCC X, 303-309. 
69 OOCC X, 311 e 312 
70 OOCC X, 314. 
71 OOCC X, 318. 
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Diante destas suas afirmações é possível dizer que a experiência que ele fez da união 

íntima com Cristo, mediante a Palavra e os sacramentos da Igreja, não pertence ao gênero das 

experiências feitas pelas pessoas no seu caminho de fé. Pois somente a um místico são 

concedidas graças especiais ou sinais extraordinários para que possa confirmar os fiéis na fé. 

Os fiéis fazem uma experiência espiritual de Deus, enquanto que os místicos são profetas que 

manifestam o dom gratuito de Deus feito a todos72. 

Em Pallotti, todo o seu contato com Deus está projetado sobre o infinito amor de Deus. 

A glória de Deus deve ser infinita, a perfeição da criatura deve ser infinita, o amor deve ser 

infinito e até mesmo a humilhação e o sofrimento devem ser infinitos, para servir de 

reparação ao Amor infinito. Enfim, tudo deve ser elevado ao infinito, ou seja, quem ama 

infinitamente deve aceitar também, para reparar seus erros, verdadeiros ou presumíveis, 

expiação ou reparação também de uma maneira infinita. A humilhação externa com a 

mortificação física não só é meio eficaz de expiação dos pecados do orgulho e de 

concupiscência, mas é também uma ótima disciplina para conservar a castidade e o equilíbrio 

humano73. Esta é a maneira pela qual expressa a sua plena confiança na bondade de Deus: «se 

considero infinita a bondade de meu Deus, é porque estou convencido de que ele me 

enriquece com a abundância da graça santificante para que eu possa desejar o Paraíso, se é 

que se pode desejar algo naquela Pátria beata. Tenho certeza de que Deus, pela sua bondade, 

se pudesse fazer-me verdadeiro Deus, o faria»74. 

3.1 O que é o amor? 

A palavra amor entrou no linguajar cotidiano das pessoas e muitas vezes é utilizada para 

expressar sentimentos de apreciação e admiração de um objeto, ou até mesmo para expressar 

o contato sexual entre duas pessoas. O uso desvirtuado desta palavra pode provocar um certo 

empobrecimento do seu real significado. A Sagrada Escritura quando fala do amor se refere 

ao plano salvífico de Deus que intervém na história humana de maneira prodigiosa para 

proporcionar às pessoas uma vida plena da graça e da misericórdia de Deus. 

Do ponto de vista bíblico-religioso, o amor tem o sentido de ágape, ou seja, de uma 

doação sem limites e totalmente livre de qualquer interesse que não seja o bem do outro. Em 

outras palavras, o amor pode ser concebido como um selo de garantia que expressa a 

 
72 Cf. Catechismo della chiesa cattolica, Testo integrale e commento teologico, in R. FISICHELLA, ed., Città 

del Vaticano 1994, n. 2014, p. 378. 
73 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 50. 
74 OOCC X, 143. 
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veracidade de que o ser humano participa da vida divina, pois ele foi criado à imagem e 

semelhança daquele que se doou sem limites e totalmente, para que a humanidade 

participasse de sua vida divina. E como imagem de Deus, não pode agir diferentemente dele. 

Segundo S. Vicente Pallotti, o amor é difusivo75, não consegue viver aprisionado em si 

mesmo, ele conduz as pessoas à liberdade. O amor também é dinâmico, impulsiona à 

realização de boas obras. Enfim, o amor só pode ser entendido dentro de uma ação coerente 

de vida e que leve a pessoa a um progresso espiritual. 

Analogamente se usa a imagem do coração para expressar a existência do amor (símbolo 

do amor). Do ponto de vista fisiológico, o coração não tem a finalidade de medir o nível 

emocional das pessoas, mas tem simplesmente a função de irrigar, com o sangue, todas as 

células do corpo humano, levando oxigênio e os nutrientes necessários para que haja vida. Na 

verdade o coração é a bomba responsável pela irrigação de todos os tecidos do corpo 

humano. Se ele parar de bater, sem demora, vem a falência dos órgãos, a começar pelos mais 

nobres, o cérebro, e conseqüentemente todo o corpo sentirá os seus efeitos. O coração não 

para e nem pode parar. O seu dinamismo natural é sinal de vida. Assim como o coração, o 

amor é o motor da alma. Quanto mais uma pessoa ama, mais está aberta à vida. 

O amor, no seu verdadeiro sentido, provoca na pessoa amada a paz, a harmonia interior e 

o gosto pela vida. O amor conduz à luz. O contrário do amor é o ódio, o egoísmo e a sua 

conseqüência é aterrorizadora, pois conduz as pessoas ao fechamento, à obscuridade, à 

incerteza, ao medo, à raiva, à vingança, à falta de liberdade e de espontaneidade. 

O egoísmo impõe medidas e o amor não conhece limites. Quem ama tem uma mente 

aberta, clara e criativa. Consegue encontrar respostas e alternativas às dificuldades ou 

provações, mesmo quando os caminhos são tortuosos e obscuros. É capaz de assinalar novas 

pistas de ação para que todos caminhem em uma mesma direção, sem atropelos e 

inseguranças. Quem ama não tem medo da estreiteza do caminho, porque sabe que este é o 

único meio que pode conduzir a um lugar seguro e cheio de gratificações. 

O amor, na verdade, é um dos tesouros mais preciosos que Deus colocou no coração 

humano. E este tesouro deve ser encontrado no âmago do ser. Ele pode ser comparado com a 

parábola do tesouro escondido, do qual fala Jesus no Evangelho de São Mateus (Mt 13, 44-

46). A pessoa que o encontra, vende tudo o que possui para adquiri-lo. Tal tesouro jamais 

 
75 Cf. OOCC  X, 269. 
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será encontrado em um descampado, mas em um lugar seguro e de difícil acesso, e somente 

aqueles aficionado pelo seu valor conseguem suportar as agruras do caminho. Assim também 

acontece na vida do fiel que descobriu a riqueza do seguimento evangélico. Ele abandona 

tudo aquilo que a vida lhe oferece de bom para seguir a aspereza do caminho que conduz a 

Cristo. 

3.2 O amor provoca uma reação positiva e negativa 

São Vicente Pallotti, ao confrontar a sua vida diante de Deus, apresenta ao mesmo tempo 

uma reação negativa e uma outra positiva. Primeiramente se declara eterno traidor do amor 

de Deus e causa de todo pecado. Em seguida mostra um Deus louco de amor e que não pode 

abandoná-lo, pois o pecado do homem não pode destruir o amor de Deus, apesar de que Deus 

quer destruir o pecado do homem76. É desta certeza que nasce uma reação positiva. O pecado 

é grande, mas a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o pecado humano. 

A reação positiva de Pallotti em relação ao mistério do amor de Deus é inquietante, 

envolvente e fora de qualquer limite, pois estamos acostumados a ver e a descrever o amor 

como uma chama que nasce, cresce e que se propaga lentamente até tomar proporções 

incontroláveis. Em são Vicente Pallotti acontece de maneira extraordinária, pois desde seus 

primeiros testemunhos, ele já apresenta o amor como um incêndio que invade tudo. Para 

poder compreender o que isto significa é preciso recorrer ao inebriamento dos místicos; mas 

nele, isto não aparece em apenas alguns momentos de graça, é uma ebriedade estável, é um 

modo constante de vida. Para ele, se o amor não for infinito, é melhor morrer, pois «quem 

não ama não pode viver»77. 

A sua doação ao amor infinito de Deus é radical no tempo e na eternidade. Não quer 

nada para si, mas deseja somente aquilo que agrada a Deus. Quer destruir o pecado porque 

ele ofende a Deus; quer salvar as almas para as quais Jesus morreu; quer dar glória a Deus e a 

todos os seus atributos78. 

Segundo ele, a melhor maneira para sentir o apelo do amor de Deus é estar atento à sua 

criação, porque através dela é possível detectar o seu plano amoroso de libertação. «Vós, 

 
76 Cf. OOCC X, 271, 356, 371; “Voi che siete Amore infinito, Misericordia infinita, e perdonatemi se per 

espressione ardisco dire siete l'Impazzito di Amore, e di Misericordia verso di me poiché ad ogni momento, e 

sempre da tutta la Eternità pensate a me, e versate sopra di me infiniti diluvii di grazie, di favori, di doni e di 

misericordie”, OOCC X, 235, 236, 237.  
77 OOCC X, 226 e 614; cf. SAN VINCENZO PALLOTTI, Una santità per l’apostolato, scritti scelti, in F. 

AMOROSO, Roma 1992, p. 26. 
78 Cf. SAN VINCENZO PALLOTTI, Una santità per l’apostolato, pp. 25-26. 
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através de todas as criaturas, continuais a bater à porta do meu coração porque quereis 

comunicar-se sempre mais largamente em minha alma; mas eu, sempre duro e surdo, não 

faço que impedir as operações do vosso amor infinito [...]. Ó Jesus, enamoradíssimo esposo 

da minha pobre alma, devo agradecer-vos porque me fizestes compreender que sou eu quem 

faz todo tipo de mal e o bem sois vós quem o fazeis»79. 

Contemplando a santa humanidade de Jesus, descobre a grandeza do amor de Deus que o 

fez à imagem do seu Filho. «Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então, 

meu Deus, fazei viver em mim Jesus Cristo, para que fale Ele em mim, pense e opere Ele em 

mim, com todas as suas virtudes, com todas as suas obras»80. 

3.3 O jogo do amor 

O místico, no seu contato amoroso com Deus, se sente inteiramente à vontade e fala com 

Deus de amigo para amigo, não tem medo de expressar todos os seus medos, debilidades e 

sentimentos81; às vezes, deixa a impressão de ter uma convivência muito descontraída e 

jocosa com Deus, e Ele sendo Pai o corrige para que possa amadurecer na fé, no amor, na 

confiança, e o estimula a viver no mais profundo amor, impondo correções desafiadoras. O 

místico reage, mas num clima de profunda amizade e confiança82. Ele clama por Deus, grita 

para que possa 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 graças83. 

Assim Vicente Pallotti exclama a Deus a sua oração: «Afastai-vos de mim, Senhor, 

porque sou pecador (Lc 5,8) e, ao mesmo tempo vos digo, vinde, Senhor, sem demora, correi 

como uma gazela ou um gamo novo ao meu encontro (Ct 2, 17), porque não posso, em 

nenhum momento,  ficar sem a vossa presença»84. 

3.4 O homem do pecado sob o olhar misericordioso de Deus  

São Vicente Pallotti sempre se sentiu como sendo o último na ordem da criação, porque 

sempre ofendeu a Deus com seus pecados e omissões. E em vez de procurar sempre a glória 

de Deus, o seu amor próprio sempre procura a glória pessoal, mas ele tem certeza de que 

 
79 OOCC X, 255-256. 
80 OOCC X, 261. 
81 Cf. OOCC X, 191 e 270. 
82 Cf. OOCC X, 188 e 273-274. 
83 Cf. OOCC X, 607 e 185. 
84 OOCC X, 277. 
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Deus destruirá nele, para sempre, todos estes estímulos e pretensões85. Ele reconhece também 

que, apesar de seus inúmeros pecados, Deus nunca o abandonou, pelo contrário, a sua 

misericórdia sempre lhe deu muita confiança e certeza disso. Quanto mais se vê pobre, tanto 

mais quer multiplicar nele a difusão da sua graça. Que coisa é então o homem diante de 

Deus? É uma coisa inefável, uma fonte de ternura. O homem diante de Deus é como a ovelha 

perdida que se obstina em se perder e o pastor que se obstina em procurá-la, ou é o filho que 

se obstina em estar doente e a mãe que se obstina em fazer de tudo para que o encontre e o 

cure86. 

Pallotti reconhece que a cada instante de sua vida é nutrido com a Natureza e a 

substância divina que destrói nele toda a deformidade 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 

trevas. Que Deus o nutra com a sua Perfeição infinita para que seja destruída nele toda a 

monstruosidade de suas imperfeições. Que Deus o nutra com o seu ser infinito para que 

destrua toda a sua vida brutal e abominável de homem do pecado. Ele que mereceu perder 

Deus para sempre, foi agraciado pelo próprio Deus com toda a sua Natureza, Pessoa, 

Atributos, se fazendo todo seu. Ele se faz seu alimento e o nutre sempre para transformá-lo 

inteiramente nEle e fazer dele uma coisa só com Ele87. «Então, eu totalmente em Deus e Deus 

totalmente em mim [...] Oh Prodígio! Oh Misericórdia»88! 

A humilhação é para ele a chave que abre o céu. E quanto mais reconhece a sua 

insignificância, tanto mais abraça o tudo que é Deus. Quanto mais se sente pecado, tanto mais 

se imerge na misericórdia e se transforma em Deus89. 

3.4.1 O Deus misericordioso 

O ser humano não pode ser indiferente aos dons recebidos imerecidamente de Deus. 

Vicente Pallotti, porém, ao longo de sua vida, foi percebendo que o amor de Deus para com o 

 
85 Cf. OOCC X, 206. 
86 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 272. 
87 Cf. OOCC X, 694-696. Ele reconhece que o amor de Deus, nele, é abundantíssimo e por isso diz, “una cosa 

mi consola in questo vostro eccesso sempre antico, e sempre nuovo di tutti i momenti della vita mia, ed è questa 

la cosa che mi consola che per tutta la Eternità sarà per questo vostro Eccesso glorificato il vostro Amore 

infinito così infinitamente misericordioso sopra di me. Ah mio Dio come potrò corrispondere all'Eccesso del 

vostro Amore che ad ogni momento con Amore infinito operate sopra di me”? OOCC X, 278. 
88 OOCC X, 698. 
89 Cf. OOCC X, 191. 
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ser humano é algo de extraordinário, não dá nem mesmo para encontrar palavras que 

consigam expressar tal grandeza.  

Olhando para sua vida, ele percebeu que era merecedor do inferno, e no entanto Deus o 

conservou em sua casa90. Esta atitude de Deus provocou nele um grande estupor, a ponto de 

dizer: «meu Deus, somente vós sabeis o quanto fui infiel no administrar os talentos que me 

confiastes. Meu Deus, mereço infinitamente que me privais deles; além disso, me fizestes 

ainda um Prodígio de Misericórdia, como se os talentos que me destes tivessem frutificados 

abundantemente segundo os desígnios amorosos da vossa infinita Misericórdia»91.  

Prossegue ainda dizendo que a misericórdia de Deus o cumulou com multiplicados e 

perpetuados dons, graças e misericórdias, com plenitudes maiores do que aquelas que 

receberam todas as criaturas. E a Misericórdia de Deus o assegura que por um verdadeiro 

prodígio de Misericórdia, destrói agora e sempre toda a sua indisposição e lhe comunica os 

seus dons com a abundância que é própria da sua Caridade infinita, Clemência e 

Misericórdia92. Pleno de confiança em Deus, eleva a sua súplica dizendo: «Meu Deus, agi em 

mim à vossa maneira; dilatai os meus desejos, e dai-me a graça de agir como quereis. Fazei 

com que estejais inteiramente em mim, sem que reste nenhuma marca minha. Deus, meu 

tudo, agora e sempre, infinitamente, infinitas vezes, no mais alto sofrimento, no infinito amar, 

na vossa graça sem saborear, mas saboreando somente a vós infinitamente glorificado e eu 

infinitamente desprezado. Que isto seja o meu Paraíso»93. 

A vida de Vicente Pallotti foi uma contínua ação de graças a Deus porque operou em sua 

vida dons elevadíssimos, mais do que em todas as outras criaturas e por isso se questiona: «O 

que é que Deus viu em mim, que sou a causa de todos os males? Eu sei, meu Deus, se não 

cheguei a cometer todos os pecados e delitos que foram cometidos e que se poderiam 

cometer, se deve à vossa puríssima e infinita Misericórdia. Por isso glorificai, Senhor, vós 

mesmo, com a vossa glória eterna, e cobri-me de ignomínia94. 

 
90 Cf. OOCC X, 719. 
91 OOCC  X, 716. 
92 Cf. OOCC X, 732-733. Vicente Pallotti olhando para a sua história pessoal descobre que Deus realizou nele 

grandes coisas, e assim comenta: “tutta la vita mia è tutta un continuo e crescente Miracolo della divina 

Misericordia; ma il Miracolo dei Miracoli di tutti i vostri infiniti attributi, tutti infinitamente misericordiosi, è 

appunto quello che, ora e sempre, operate in me, trasformandomi sempre più interamente in tutto Voi, come 

volete Voi, sebbene io sia la causa di tutti i mali e l’impedimento di ogni bene”, OOCC X, 230. 
93 OOCC X, 727-728. 
94 Cf. OOCC X, 224. 
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3.5 A eucaristia como fonte de transformação 

Vicente Pallotti procurou fazer de sua vida um contínuo ato de louvor à Santíssima 

Trindade. Ele sempre se sentiu profundamente envolvido neste tão grande mistério de amor. 

Era na Eucaristia que isto se tornava mais claro e evidente, pois Deus, no seu infinito amor, 

se fez alimento para fortalecer a alma debilitada por causa do pecado. Muitos foram os 

momentos de particular graça, que o santo relatou em seu diário espiritual, expressando os 

abundantes frutos espirituais conquistados por este inefável sacramento.  

É no contexto da contemplação dos mistérios eucarísticos que Pallotti descreve a terceira 

iluminação sobre o apostolado católico. 

No dia 10 de outubro de 1840, estando em recolhimento após a santa missa, Nosso Senhor 

Jesus Cristo me fez sentir que Ele, no Santíssimo Sacramento Eucarístico é meu alimento e 

nutrimento, não só no que concerne à Comunicação da sua santidade e perfeição, ainda que 

comunique-me a sua vida, a sua fortaleza [...] e eu, pelos meus pecados mereci a morte, o 

inferno, mas vós me concedestes viver como e quanto quereis para a vossa misericórdia, 

ainda que eu seja infinitamente indigno dos dons de Deus e de receber os efeitos das 

operações divinas que Deus, Pai das Misericórdias e Misericórdia infinita quer fazer nas 

almas e na minha alma; sinto e tenho a firme confiança de que Deus quer triunfar 

misericordiosamente na minha alma e sobre minha infinita indignidade, e como Deus feito 

homem se fez ainda alimento da minha alma, assim quer nutrir-me com todo ele mesmo, 

com sua Essência e Natureza divina; mas na Eucaristia, pela unidade da divina Essência, 

não existe só o Verbo Encarnado, mas existem também o Pai e o Espírito Santo. E o Pai me 

nutre com a sua eterna contemplação, e com tal nutrimento, destrói o meu culpável 

esquecimento de Deus e da minha alma, e prende suavemente e fortemente a minha alma 

em Deus, e me enche de misericórdia. Oh prodígio da divina Misericórdia95. 

O homem por si só não consegue chegar até Deus para contemplar a sua magnificência, 

mas Ele, pela sua infinita misericórdia, se fez conhecer e manifestou gratuitamente os seus 

desígnios, preparados desde toda a eternidade, para que o homem pudesse ser elevado à 

condição de filho adotivo. Pallotti na sua experiência mística com o Cristo Eucarístico, deixa 

bem claro que, para ele, isto não era só uma promessa, mas uma realidade. Assim escreve. 

Deus é justiça por essência e embora eu seja todo o oposto, injustiça por essência, Ele me 

nutre na Santíssima Eucaristia com a sua justiça e destrói em mim todas as minhas 

injustiças, e tão perfeitamente que em mim não permaneça senão a sua justiça. Assim ele, 

infinitamente justo, cumpre em mim todas as obras de justiça em relação a Ele e ao 

próximo, e à minha pobre alma. Portanto, não eu justo, mas Deus justo em mim, justiça 

universal, justiça eterna, infinita, imensa, incompreensível96. 

Vicente Pallotti sente que Deus na sua grandeza infinita o nutre com a sua imensidade 

incompreensível e destrói toda a sua pequenez, e destruindo tudo nele, a sua grandeza age 

 
95 OOCC X, 451-452. 
96 OOCC X, 456. 
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nele, como se ele agisse no mundo inteiro, pela sua maior glória e pela maior santificação de 

todas as almas. Porém ele diante de tudo isso se sente um nada. Pior do que nada. Um nada 

como causa de todos os males e impedimento de todo o bem a ser realizado no universo97. 

Somente através da Eucaristia é possível entender a razão pela qual Pallotti repetiu 

exaustivamente a expressão: «nada e pecado» e tantos outros adjetivos que expressam a sua 

profunda humildade e o seu reconhecimento do poder glorioso de Deus. O seu anulamento 

diante de Deus e de todas as coisas criadas seria como que um ato de contínuo louvor e de 

agradecimento por ter recebido de Deus tão grande e maravilhoso dom, que é Jesus Cristo em 

nosso meio, e ainda mais, alimento para a alma98. E ele com a sua insignificância e 

miserabilidade não é capaz de apresentar a Deus senão a sua nulidade e o seu pecado99. 

Ele reconhece que a misericórdia de Deus, não obstante à grave ofensa do pecado, 

encontrou sabiamente uma maneira de atrair todos os seus filhos dispersos em torno da mesa 

sagrada. É o próprio Deus que destrói o pecado no interior do homem, para poder novamente 

fazer morada em seu coração. Por isso ele diz: «Na Eucaristia, Deus me nutre com a sua 

mesma santidade infinita e destrói toda a minha vida, maldade, e destruindo todo o meu eu, 

permanece somente Deus, santidade infinita, imensa, eterna, incompreensível, e por isso não 

eu santo, mas Deus santo, Deus santidade por essência em mim, me absorve totalmente, me 

destrói totalmente, para habitar em mim. Oh bondade! Oh invenção amorosa do infinito 

Amor! Meu Deus, minha misericórdia»100! 

3.6 A vida de oração 

A oração de Pallotti é sempre um ato de fé na comunhão dos santos, na qual vive 

conscientemente, mas ele apresenta sempre em nome da misericórdia infinita de Deus, dos 

méritos infinitos de Jesus Cristo, dos méritos e intercessão de Maria, de todos os anjos e 

santos. A finalidade da sua oração é a glória de Deus, de Maria, dos santos, pela conversão 

dos pecadores, pela destruição de todo o pecado e imperfeição, da libertação imediata e 

simultânea de todas as almas do purgatório, pela salvação e perfeição infinita de todas as 

 
97 Cf. OOCC X, 458. 
98 Cf. A Eucaristia para Pallotti é a continuação da vida de Jesus Cristo e da obra da redenção. Nela se encontra 

o antídoto que preserva a pessoa dos pecados mortais, e é também o cume de todo empenho apostólico. É o 

mistério da fé que supera a inteligência humana, cf. J. KUPKA, “Eucarestia negli scritti del Pallotti”, in 

Apostolato universale, continuità e sviluppo, n. 4/2000, pp. 39-42 e 45; cf. OOCC XII, 193. Ele revivia na santa 

missa a paixão de Jesus Cristo. Por muitas vezes foi visto levitando acima do estrado do altar, por ocasião da 

elevação da Santa Hóstia, cf. F. AMOROSO, “O itinerário espiritual de são Vicente Pallotti”, p. 20. 
99 Cf. J. KUPKA, “Eucarestia negli scritti del Pallotti”, p. 44. 
100 OOCC X, 459. 
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criaturas, pela multiplicação de todas as obras de caridade, o alívio de todos os aflitos e 

indigentes, a formação de um só rebanho sob um só Pastor, pela sua transformação e a de 

todos os homens em Cristo101. 

3.6.1 Modos de oração 

Pallotti reza em todos os lugares. Na rua caminhava sem o chapéu por respeito à 

presença de Deus. Adorava a presença de Deus de joelhos quando entrava em seu quarto e 

quando saía. Rezava enquanto comia. O seu pouco tempo de descanso era uma oração. 

Quando podia rezava diante do tabernáculo de joelhos, prostrado com o rosto por terra. 

Preferia a oração litânica, ou seja, uma oração que o levava à contemplação. Usava muito a 

oração vocal, mas a verdadeira oração era composta por ele mesmo. Seu diário espiritual é 

um verdadeiro rio de orações, é uma oração que inicia em 1816 e que termina em 1850 com 

sua morte. Sua contínua oração se estende ao longo das 700 páginas de seu diário espiritual. 

Quase sempre a sua oração termina em um duro exame de consciência e uma invocação 

ancorada no perdão. A sua vida se tornou uma verdadeira oração e toda a sua ação é uma 

consciente e deliberada glorificação a Deus102. 

3.6.2 Caminhos de santificação 

Em 1816, aos 21 anos, Pallotti faz o propósito de tomar sistematicamente o caminho da 

perfeição, para santificar-se a qualquer custo e no modo mais perfeito possível. Toma a vida 

de João Berchmans, então venerável, como exemplo a ser seguido. Formulou várias ações 

programáticas, uma das quais a intitulou «Protesta Generale» e fez dela uma meta de vida103. 

Vicente Pallotti não elaborou, em seus escritos espirituais, uma doutrina espiritual 

sistematizada que inaugurasse uma nova escola espiritual. Ele faz somente alguns acenos aos 

exercícios de virtudes e às práticas de mortificação. Nos seus escritos sobre os exercícios 

espirituais se encontram sobretudo elevações pessoais a Deus. Ele voa além das fragilidades 

humanas. A tentação não o perturba, e ele nunca apresenta sinal de cansaço ou desânimo. O 

 
101 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 196. 
102 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 197. 
103 Cf. OOCC X, 57, 520, 550. Vicente Pallotti, na ocasião do seu retiro espiritual, para receber a ordem do 

subdiaconato, fez um propósito de procuar a cada dia a vida de perfeição. A partir daí, começou a escrever o seu 

diário espiritual que teve como título “Protesta Generale”. Ele apresenta neste diário, todos os seus desejos, 

propósitos, aspirações e o seu diálogo com o criador. Ele começou a escrevê-lo em setembro de 1816 até 01 de 

dezembro de 1849; cf. J. ZARO, “São Vicente Pallotti, um exemplo de vida e apostolado”, in Horizontes 

palotinos, p. 107; cf. F. AMOROSO, La via dell’infinito, Autobiografia spirituale di san Vincenzo Pallotti, 

Roma 1999, pp. 10-12. 
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seu diário se tornou um hino, cujo tema principal é a misericórdia de Deus que preenche o 

abismo do seu nada e transforma a sua incapacidade e ingratidão em plenitude da virtude104. 

Para ele, a confiança em Deus deveria estar acima de tudo, pois «quem confia em Deus não 

fica confuso»105. 

A pedagogia de santidade usada por Pallotti é aquela do amor do Deus vivo e verdadeiro 

e para isso diz: «se quiserdes fazer grandes progressos na vida, fazei que cresça sempre mais 

em vós a chama do amor de Deus»106. 

A presença ativa e constante do amor de Deus na vida quotidiana de Pallotti é a razão 

psicológica e teológica da sua partida velocíssima no caminho de perfeição e da conquista de 

metas muito raras. Portanto, mesmo não sistematizando uma doutrina espiritual, é possível 

encontrar os meios que ele usou, ao longo de sua vida, para atingir a perfeição, a santificação, 

o cultivo das virtudes e a eliminação dos vícios. Na sua obra aparecem os seguintes 

elementos: 

a. a direção espiritual, os exercícios de piedade, as práticas de penitência, o exame de 

consciência, as meditações, o recolhimento, o confronto com a palavra de Deus, as 

leis da Igreja e o exemplo dos santos; mas a vastidão ou a decisão de seus propósitos é 

a profundidade da fé, esperança e caridade. Elas dão um ritmo privilegiado à sua 

marcha; 

b. a tradução quase que automática do amor a Deus em amor ao próximo. A prova da 

autenticidade do amor a Deus é a sinceridade do amor ao próximo. Quem não dá nada 

ao homem do qual vê a sua necessidade, como pode comover-se por Deus ao qual não 

vê? Ele dava seu alimento, sapatos, meias, blusas, guarda-chuva, cama, dinheiro; 

c. a sua profunda e cordial insatisfação por aquilo que ele é e o que faz. Esta é também 

uma das marcas da sua espiritualidade, pois, segundo ele, um homem satisfeito 

consigo mesmo não pode ser santo. Olhando para si mesmo, Pallotti fica espantado 

por aquilo que ele é107, porque se julga como alguém que foi feito à imagem de 

Deus108, pois a santidade de Deus é a medida para que o homem também possa tornar-

se santo109. 

 
104 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 119. 
105 OCL III, n. 601, p. 126. 
106 OOCC X, 55. 
107 Cf. OOCC X, 751, 748, 482-483. 
108 Cf. OOCC X, 245 e 470. 
109 Cf. OOCC X, 51 e 112; cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 71. 
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3.6.3 Aproximar-se de Deus para aproximar-se dos homens 

O amor de Pallotti expresso a Deus teve uma repercussão imediata e visível na pessoa do 

próximo, independentemente do seu estado ou condição. São João afirma que quem diz que 

ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso (1Jo 4, 19-21). Portanto a autenticidade 

do amor a Deus tem a sua medida no amor manifestado ao próximo. Assim Pallotti escreve 

no «I Lumi» (As Luzes). 

Ao ver os pobres ou ao pensar neles, procurarei socorrê-los na maneira a mim possível e 

como mais requer a maior glória de Deus. E procurarei conceber uma grande compaixão 

pelo seu estado de miséria, de forma que quisera que todas as partes do meu corpo e a 

própria alma exalassem compaixão e misericórdia. Quisera tornar-me comida, bebida, licor, 

vestuário, posses para socorrer as suas misérias. E assim quisera transformar-me em luz 

para os cegos, fala para os mudos, ouvido para os surdos, saúde para os enfermos110. 

Após alguns meses ele retoma este seu propósito e agora apresenta um amor ainda mais 

refinado. «Gostaria de tornar-me bebida para o alívio dos sedentos, licor para fortalecer o 

estômago dos débeis, pluma macia para fazer repousar os membros cansados dos afadigados, 

vida para ressuscitar todas as criaturas mortas à graça de Deus ou à vida temporal, a fim de 

que, retomando a vida nesta terra, possam, até o dia do juízo, realizar grandes coisas que 

fariam para a glória de meu Deus, meu Pai, meu bem, meu tudo»111. 

Este seu propósito não foi somente um artifício de linguagem utilizado em momentos de 

oração, mas foi algo que estava cravado no seu coração e fazia parte de sua vida. O seu 

grande desejo era amar Deus de maneira infinita e com perfeição infinita. Queria estar 

infinitamente no céu e na terra: no céu para amá-lo sumamente e, na terra, para sofrer 

sumamente por Ele112. 

Não me darei paz enquanto não tiver alcançado um amor infinitamente perfeito para com 

Deus, para com o meu mais que diletíssimo esposo Jesus e para com  minha mais que 

docíssima Mãe Maria. Oh, se me fosse dado amar infinitamente com infinito amor, eu o 

peço e imploro. Oh se me fosse dado! Eu morro porque não amo! Sou miserabilíssimo e 

ainda mais. Quero fazer tudo pela glória de Deus e pela libertação das almas do purgatório, 

para que elas declarem guerra decidida ao pecado, rezem pela conversão de todos os infiéis 

e pecadores e para que todas as criaturas se convertam com perfeição altíssima e seja 

liberadas das suas misérias temporais113. 

 
110 OOCC X, 15-16. 
111 OOCC X, 115. 
112 Cf. OOCC X, 69. 
113 Cf. OOCC X, 101-102; F. AMOROSO, “O itinerário espiritual de São Vicente Pallotti”, p. 13. 



 

 

 

IV CAPÍTULO 

A EXPERIÊNCIA MÍSTICA COM MARIA 

 

1 OS PRIMEIROS PASSOS COM MARIA 

A vida de Vicente Pallotti foi profundamente marcada por um ambiente familiar 

permeado de muita fé e de muita oração. Foi justamente no aconchego do seu lar que ele 

aprendeu a confiar plenamente na Providência divina e na materna intercessão da Virgem 

Maria. Para a família Pallotti, a religião ia além da simples participação dos sacramentos e da 

obediência aos preceitos da Igreja. Toda a família cultivava uma verdadeira busca sincera da 

vivência cotidiana da fé. Isto era também transmitido para os filhos. Vicente Pallotti, desde 

tenra idade, se destacou dentre os seus irmãos, no que se referia à vida de oração, de 

sacrifícios, de verdadeira busca de Deus e de entrega à Maria. Na medida em que crescia nele 

o conhecimento acerca de Maria, crescia também o seu desejo de amá-la e de torná-la sempre 

mais conhecida e amada de todos1. A graça de Deus encontrou nele uma verdadeira 

sensibilidade para as coisas do alto e, graças à sua família, pode cultivar isso com muita 

diligência.  

Os seus pais eram pessoas piedosas e tementes a Deus, mas quem teve muita influência 

na vida espiritual de Vicente Pallotti foi a sua mãe Maria Madalena. A devoção a Maria era 

muito cara a ela e a toda a família. Rezavam quotidianamente, em casa, o santo rosário e 

todos os dias o casal Pallotti levava também os filhos para rezarem diante do Santíssimo 

Sacramento e diante de um altar dedicado a Maria. Na casa da família Pallotti, o nome de 

Maria era pronunciado com grande amor e respeito. Lá se celebravam também todas as festas 

populares marianas com muita fé e devoção2. 

 
1 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 692. 
2 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 5-6. 
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A mãe de Vicente Pallotti venerava a maternidade de Maria Imaculada e era fascinada 

pelo título de Maria como Mãe de Deus e Mãe dos homens. Gostava de repetir as antífonas 

marianas: «Bem-aventuradas as entranhas da Virgem Maria que carregaram o Filho de Deus. 

Bem-aventurados os seios que amamentaram o Cristo Senhor». Com muita freqüência pedia 

a Maria Imaculada que conservasse puros os seus filhos. Entre os seus irmãos, Vicente 

Pallotti era quem mais se sentia atraído por Maria e, ainda bem pequeno, pedia a Maria que o 

fizesse santo3. 

Vicente Pallotti sempre agradeceu a Deus por lhe ter dado uma mãe santa. Após a sua 

morte, no dia 19 de julho de 1827, a pedido do seu confessor, ele traçou, numa carta, o perfil 

moral desta grande mulher que o conduziu à descoberta do amor a Deus e à Maria. Assim ele 

escreve: «a minha boa mãe foi abençoada e enriquecida por Deus, inclusive com atrozes 

sofrimentos que parecia viver crucifixa. Ela que sempre venerou as chagas de Jesus, no final 

de sua vida, parece ter tido sempre mais a graça da crucifixão»4. Acrescenta ainda a herança 

espiritual que ela deixou em sua vida como: o amor a Deus, o amor à Palavra de Deus, o 

amor à Eucaristia, a Nossa Senhora das Dores, aos anjos e santos do céu e às almas do 

purgatório, o amor à pobreza e à virgindade, o santo temor a Deus e o horror ao pecado, o 

amor à cruz e a paciência no sofrimento, a perfeita conformidade à vontade divina, o 

reconhecimento da bondade de Deus5. 

Além do ambiente familiar, o clima mariano da cidade de Roma, com suas tantas 

celebrações dedicadas a Maria, nas muitas igrejas e santuários marianos, nas imagens de 

Maria nas casas, nas ruas e nas praças, exerceu uma influência muito grande em Vicente 

Pallotti. Era quase impossível ignorar toda esta realidade. 

Vicente Pallotti não só esteve imerso neste clima religioso de Roma, como também teve 

uma ótima orientação de sábios diretores espirituais que o ajudaram a crescer na fé e na 

descoberta do Deus amoroso e misericordioso. Porém é aos 21 anos de idade que ele deixou 

transparecer o que mais o movia, o alegrava, o fazia sofrer, bem como as suas incontidas 

aspirações de doação a Deus e ao próximo. Demonstrou que queria amar infinitamente a 

Deus e a todas as suas criaturas, particularmente Maria6. Queria destruir todo pecado, salvar 

 
3 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 262. 
4 OOCC XIII, 929. 
5 Cf. OOCC XIII, 917-929 e 947-950. 
6 Cf. OOCC X, 538 e 577. 
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todos os homens e consumir toda sua vida à infinita glória de Deus7. Suas aspirações 

marianas podem  ser assim sintetizadas: 

a. o desejo de imitar Jesus Cristo, Maria, os anjos e santos;  

b. por meio de Maria conquistar uma singular pureza em todo o seu ser; 

c. ter um amor infinitamente terno para com Maria; 

d. falar muitas vezes de Maria; 

e. estar sempre no cenáculo com Maria e todas as criaturas; 

f. fazer tudo em obséquio de Maria e fazer também o que fez Maria;  

g. venerar Maria, nossa Senhora e Mãe afetuosíssima; 

h. fazer todas as coisas com a perfeição com que as fez Maria; 

i. ter a pobreza de Cristo e de Maria; 

j. confessar e defender publicamente o privilégio da Imaculada Conceição; 

k. em 1816 fez o voto de crer na Imaculada Conceição; 

l. o propósito de dedicar todas as obras literárias à Imaculada Conceição de Maria 

Santíssima. Fez a intenção de que todas as criaturas dedicassem todas as suas ações e 

obras à Imaculada Conceição, sua mais que afeiçoadíssima Mestra, Mãe, Advogada, 

não deixando, porém, de dedicá-las ao mesmo tempo à sua maternidade divina, à sua 

virgindade incomparável, às suas dores; 

m. estar agasalhado no seio de Maria; 

n. aprender de Maria a imitar Jesus Cristo; 

o. valer-se da intercessão de Maria, Advogada;  

p. ver Maria como Mestra; 

q. praticar as virtudes com Maria;  

r. ter a modéstia de Maria8. 

Pe. Virili ao depor no processo de beatificação de Vicente Pallotti, dizia: «No seu 

espírito e no seu coração estava sempre presente aquele grande dom que o divino Salvador 

fez na cruz, ao dar-lhe Maria como Mãe: ‘Eis aí tua Mãe’! Ele utilizava estas palavras de 

Jesus para seu consolo e para consolo dos seus. Lembro-me muito de como ele, em diversas 

 
7 Cf. OOCC X, 198, 200-2001, 280-281, 238, 448. 
8 Cf. OOCC X, 75, 534, 538, 86-87, 33, 80, 104, 83, 521, 262, 110, 99-100, 40, 22 e 24, 40, 79, 80, 91; cf. J. B. 

QUAINI, Maria na vida e na obra de são Vicente Pallotti. Texto apresentado no Curso do Instituto Sul-

americano de Estudos Palotinos – ISEP (Apostila), p. 4-5. 
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ocasiões, dada a oportunidade, invocava Maria e apontava para a sua imagem, dizendo: ‘Eis 

aí tua Mãe’»9. 

Virili testemunhou também as diversas maneiras de Vicente Pallotti expressar a sua 

devoção a Maria. Assim afirmou:  

Vicente Pallotti manifestava seu amor através da oração e do seu empenho em imitar-lhe as 

virtudes e em valer-se da sua poderosa intercessão junto a Deus [...]. Desde o alvorecer 

oferecia-lhe todo o seu dia de trabalho e implorava sua maternal ajuda. À noite ele lhe 

agradecia e renovava-lhe suas orações e sua consagração. Tudo o que fazia no dia fazia-o 

em honra de Maria: terços, visitas às Igrejas, orações, jaculatórias e outras devoções. 

Quando andávamos pelas ruas da cidade, o servo de Deus me convidava a orar. Rezemos, 

dizia ele, por tudo o que agrada a Deus. Rezemos para que tudo se faça para a glória de 

Deus e a glória de Maria. Nós dizemos e fazemos isso para glorificar Maria e para 

agradecer à Santíssima Trindade pelas graças, dons e privilégios que ela concedeu a nossa 

Mãe comum e para agradecer-lhe pelo infinito amor com que nos deu uma Mãe cheia de 

amor. Estas e outras expressões revelavam o que lhe ia no interior10. 

Vicente Pallotti sempre viu Maria Santíssima como sendo o maior dom de Deus feito ao 

homem, depois de Jesus Cristo11. Por isso ele quis, ao longo de sua vida, conhecê-la e amá-la, 

com o mesmo amor com que Deus, os anjos e santos a conhecem e a amam. Ele a viu como 

sua mãe e a si mesmo como filho, apesar de sentir-se indigno de tal merecimento12. Para 

manifestar o seu amor e reconhecimento à grandeza de Maria, ele se propõe pronunciar 

sempre os títulos mais sublimes à Mãe de Deus. Ela era para ele como que a sua mais que 

enamoradíssima e diletíssima mãe. Usa também os títulos de: «minha Senhora Mãe Maria», 

«minha mais que puríssima e amadíssima Mãe Maria», «minha mais que enamoradíssima 

Mãe imaculada», «minha mais que enamoradíssima imaculada e humilíssima Mãe Maria» 

etc13. 

Pallotti quando falava de Maria usava sempre o superlativo e destacava suas qualidades. 

Ele via nela a pessoa ideal para aproximar-se de Cristo, porque ela foi a agraciada por Deus 

para gerar o seu Filho e permitiu que a salvação entrasse no mundo. Esta era a razão pela qual 

Pallotti tinha sempre viva e presente a imagem de Maria como corredentora14. Por onde ele 

passava, saudava com devoção e respeito as imagens de Maria. Andando pelas ruas da cidade 

 
9 J. FRANK, Vincenz Pallotti, Friedberg bei Augsburg 1952, pp. 332-333. Traduzido por J. B. QUAINI, Maria 

na vida e na obra de são Vicente Pallotti, p. 7.  
10 J. FRANK, Vincenz Pallotti, p. 333. Traduzido por J. B. QUAINI, Maria na vida e na obra de são Vicente 

Pallotti, p. 7.  
11 OOCC XIII, 152ss. 
12 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, pp. 693-694. 
13 OOCC VIII, 48; X, 95, 157, 478, 526; XI, 94, 382; XIII, 1425, 1446; J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente 

Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 694. 
14 OOCC III, 21, 157, 171, 429; IV, 331; V, 14, 213, 775; X, 289; XI, 50; XIII, 234. 
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e pelas vielas, tirava o chapéu, rezava uma jaculatória e muitas vezes se ajoelhava diante das 

imagens marianas. Quando saía do seu quarto, implorava a bênção de Maria, jejuava em sua 

honra todas as quartas e sábados, celebrava com especial devoção as festas marianas para as 

quais se preparava com jejuns, novenas e outros exercícios de piedade. Implorava sempre os 

dons e graças relacionados com cada uma das celebrações marianas. Na festa da Mãe do Bom 

Conselho, pedia o dom do conselho. Na festa de Nossa Senhora do Carmo, pedia a graça de 

ser levado por Maria ao monte santo de Deus15. 

2 MARIA NA ASCÉTICA PALOTINA 

Maria ocupa um lugar muito importante na obra e na doutrina de Vicente Pallotti. Para 

ele, Maria é a cheia de graça, a filha predileta do eterno Pai, a Mãe que Deus Filho escolheu 

entre todas as mulheres para tornar-se homem, a Esposa única na qual o Espírito Santo 

infundiu a mais pura virgindade e exuberante maternidade. Nenhuma criatura, pela sua 

pessoal excelência, pode ser amada e honrada como foi amada e honrada Maria, porque ela 

foi infinitamente amada e honrada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o homem 

à sua imagem e Maria, Mãe de Jesus, fez Deus à sua imagem. Não existe uma criatura 

comparável à Maria, porque sua beleza é irrepetível. Por esta admirável excelência, Maria 

merece admiração, louvor, amor, mais do que todas as coisas criadas. Maria é também a 

corredentora16.  

O sangue derramado de Cristo é o sangue de Maria, a carne de Jesus, flagelada e coroada 

de espinhos, seus membros perfurados pelos pregos e lanças é carne de Maria. Maria aceitou 

a profecia de Simeão que anunciou tais sofrimentos com o símbolo da espada que traspassará 

seu coração. Esta Senhora bendita foi constituída por Jesus, no momento mais solene da 

redenção, Mãe do novo povo de Deus17. 

2.1 Uma nova descoberta 

A vida e a atuação de Vicente Pallotti teve uma marca profundamente mariana. Maria 

aparece na oração, na pregação, no ensinamento e nos escritos de Vicente Pallotti. Da mesma 

maneira que queria imitar nosso Senhor Jesus Cristo, queria também imitar Maria. Da mesma 

 
15 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 266-267. 
16 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 114. Pallotti diz ser indigno de ter o dom do perfeito amor para com 

Maria, mas Deus, pela sua infinita misericórdia o concedeu, cf. OOCC VIII, 224. 
17 Cf. OOCC XIII, 725; cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 115. 
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forma que pedia que a vida de Cristo fosse a sua vida, também pedia que a vida de Maria 

fosse a sua vida18. 

Quem ama verdadeiramente é capaz de ver na pessoa amada todas as suas qualidades e 

virtudes que uma outra mais distante não estaria em grau de perceber. Assim aconteceu com 

Pallotti em relação à Maria. No seu contínuo contato filial com a Mãe de Deus, descobriu 

nela algo muito significativo, a sua presença no Cenáculo como Mãe e Rainha dos apóstolos. 

Ela que não tinha nenhuma jurisdição e nenhuma participação no sacerdócio ministerial e, 

contudo, foi tão grande apóstola que mereceu o título de Rainha dos Apóstolos. Isto prova 

claramente que não é necessário ter um poder de jurisdição ou de ministério para se tornar 

apóstolo de Jesus. Maria não ocupou nenhum cargo e no entanto superou, em méritos, todos 

os Papas, Bispos e sacerdotes19. 

Maria cooperou na propagação da santa Fé mais que os apóstolos. Ela sustentou, com 

sua oração o ânimo dos apóstolos e fez com que superassem as suas fadigas. Assim escreve 

Pallotti: «A santa Igreja, não por um simples título de honra, mas por motivo de plenitude de 

méritos, saúda Maria com o augusto título de Rainha dos Apóstolos e, com isto, todos, 

sacerdotes e leigos, todos, de ambos os sexos, de todo estado, posição e condição social, se 

animarão a imitar a nossa Imaculada Mãe Maria Santíssima, em todos os empreendimentos 

da maior glória de Deus e em todas as obras de misericórdia corporal e espiritual para o bem 

dos próximos»20.  

Durante toda a sua vida, Vicente Pallotti viu Maria como sendo o maior dom de Deus 

feito à humanidade. Ele não só tinha uma especial devoção pela Mãe de Deus, como entregou 

toda a vida de seu ministério sacerdotal nas mãos de Deus e de Maria. Ele fez também um 

voto: «se eu tivesse de escrever uma obra, gostaria de dedicá-la totalmente à Imaculada 

Conceição de Maria Santíssima, minha mais que enamoradíssima Mãe. Pretendo, porém, com 

todas as criaturas, dedicar todas as nossas ações, obras, ainda que fosse um pequeno escrito, à 

Imaculada Conceição de Maria Santíssima, minha mais que afetuosíssima Mãe, Mestra e 

Advogada [...]»21. Vicente Pallotti procurou valorizar este dom divino, valendo-se do seu 

 
18 Cf. OOCC X, 154; OCL I, n. 115, p. 190. 
19 Cf. OOCC III, 141-142, 144-150; IV, 180-186; cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 269; cf. 

B. BAYER - J. ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p. 97. 
20 OOCC III, 6, 182, 188, 195, 209; IV, 208, 246, 293, 325, 333, 378, 417ss, 454, 475; VII, 7; B. BAYER - J. 

ZWEIFEL, ed., Vicente Pallotti, Documentos da fundação, p.  184. 
21 OOCC X, 110. 
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exemplo, dos seus ensinamentos e da sua intercessão, não só na sua vida pessoal e 

ministerial, como também na sua atividade de fundador da União do Apostolado Católico. 

O amor que Vicente Pallotti alimentava dentro de si, em relação a Jesus e Maria, era 

como uma chama viva que ardia em seu peito22. O seu desejo era que todos os batizados 

tivessem também um profundo amor a Cristo e à sua Mãe Santíssima. Ao fundar o 

«Apostolado Católico», queria que todos, motivados pela mesma fé e confiança, 

proclamassem pelo mundo as maravilhas que Deus realizou na história humana, através de 

Jesus e de Maria. Assim escreve: «Gostaria que todas as criaturas respeitassem, venerassem e 

adorassem profundamente os nomes de Jesus e de Maria. Se a Igreja não estabelecesse 

nenhuma lei contrária, gostaria que todas as criaturas fizessem, com perfeição infinita, um 

soleníssimo voto de professar e de defender a Imaculada Conceição de Maria sempre 

virgem»23.  

Apesar de ter deixado a Rainha dos Apóstolo como padroeira da sua fundação e de fazer 

um voto de professar e defender o título de Maria Imaculada, Pallotti tinha como devoção 

pessoal, Maria Mãe do Divino Amor. Ele trazia esta imagem sempre em suas mãos para que 

aquelas pessoas que dele se aproximassem para beijar as mãos, beijassem a pequena imagem 

da Mãe do divino Amor24. 

2.2 Maria, padroeira da União do Apostolado Católico 

Vicente Pallotti foi mariano como pessoa, como sacerdote e como fundador. Ele tinha 

uma grande admiração por Maria, porque ela é um exemplo e modelo da mais perfeita 

contemplação dos mistérios de Deus e de abertura ao seu amor misericordioso. Ela, ao 

contemplar os mistérios de Deus, recebeu copiosas bênçãos e foi fecunda no seu apostolado.  

Pallotti queria também que seus seguidores tivessem um profundo amor e devoção à 

Mãe de Deus. Queria que todos fossem fervorosíssimos apóstolos de Maria. Queria que todos 

fossem transformados em Maria, de sorte que, depois de Jesus Cristo, o seu coração, os seus 

movimentos internos, as suas palavras e os seus olhares, seus passos e ações fossem de 

Maria, porque um verdadeiro devoto de Maria não só se salvará, como se tornará um grande 

 
22 Cf. OOCC VI, 125 e 152; X, 55, 727; XI, 21 e 203; XIII, 87, 389,506, 682, 1467. 
23 Cf. OOCC X, 99. Obs.: Quatro anos após a morte de Pallotti, o Papa Pio IX, em 8 de dezembro 1854, 

proclamou definitivamente, através da Bula “Ineffabilis Deus”, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, cf. 

DZ 2800-2804. 
24 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, pp. 262-264. Obs.: Esta imagem da Mãe do Divino Amor 

se conserva ainda hoje no pequeno museu da Casa Geral da SAC, juntamente com outros objetos pessoais do 

Santo. 
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santo25. Por isso, a fundação da «União do Apostolado Católico» foi totalmente colocada sob 

a materna proteção de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos26. Para ele, Maria era quem 

melhor representava a idéia do apostolado católico, porque foi quem fortaleceu a fé dos 

apóstolos, no Cenáculo, enquanto esperavam a vinda do Espírito Santo27. Ela é, depois de 

Cristo, o modelo mais perfeito de apostolado28. 

Vicente Pallotti desde o início de seu ministério sacerdotal, procurou resgatar e cultivar o 

espírito dos primeiros cristãos. Ele tinha uma atração e um fascínio muito grande pela 

comunidade cristã do Cenáculo. Antes de ser ordenado sacerdote, fez o propósito de viver 

sempre espiritualmente no Cenáculo de Jerusalém, junto com Jesus, com Maria e com todas 

as criaturas, para nele receber a abundância e a plenitude do Espírito Santo29. 

A imagem de Maria no Cenáculo, com os discípulos em oração, iluminou a mente e o 

coração de Pallotti30. Ele percebeu que a presença materna de Maria, entre os discípulos, era 

motivo de estímulo e de perseverança na oração e no louvor a Deus. Maria, a serva do 

Senhor, se tornou a mestra de todos pela sua obediência e escuta da Palavra de Deus. Ela 

conduziu os discípulos a um verdadeiro abandono na Providência divina. A prova maior está 

nas bodas de Caná, na qual recomendou: «Fazei tudo o que Ele vos disser» (Jo 2, 5). 

3 O  MATRIMÔNIO ESPIRITUAL 

A devoção de Pallotti a Maria Santíssima tem uma característica peculiar, fruto de uma 

experiência pessoal que é identificada como a experiência do «esponsalício espiritual», 

segundo suas próprias palavras. 

Quando se fala de matrimônio, o primeiro pensamento que vem à mente é o da união 

entre duas pessoas sexualmente diferentes. Segundo a doutrina cristã, o matrimônio humano é 

um consentimento dado reciprocamente entre um homem e uma mulher que constitui uma 

união total, exclusiva e definitiva. É fruto de duas liberdades mutuamente enamoradas, que se 

dão, se aceitam e se comprometem reciprocamente. O matrimônio humano tem como raiz o 

amor mútuo dos cônjuges. Dessa mútua doação e aceitação surge uma comunhão interpessoal 

 
25 OOCC V, 447. 
26 Cf. OOCC I, 6; III, 6; cf. H. SOCHA, Commento giuridico alla legge della Società dell’Apostolato Cattolico, 

n. 9, pp. 78-83. 
27 Cf. OOCC III, 27; IV, 50; X, 86-87; XIII, 195, 365, 440. 
28 Cf. OOCC I, 7. 
29 OOCC X, 86-87. 
30 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 700. 
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singular, pois marido e mulher se tornam uma só carne, isto é, uma só vida (Gen 2, 24; Mt 19, 

5; Ef 5, 31.32; 1Cor 6, 16.17). O eu e o tu fundem-se em um nós31. 

O matrimônio ou esponsalício espiritual, apesar de ter o envolvimento de duas pessoas, 

Deus e a alma humana, não possui as mesmas características do matrimônio humano. No 

matrimônio entre um homem e uma mulher existe uma união de corpos entre as pessoas. No 

matrimônio espiritual, a pessoa recebe uma graça especial a qual Deus toma a iniciativa de 

selar uma união de transformação espiritual. Essa união leva a pessoa a uma profunda 

percepção da presença de Deus no mistério do próprio eu32. O matrimônio espiritual consiste 

em uma total transformação no amado, ou seja, ambas as partes se entregam mutuamente em 

total possessão um do outro para consumir na união de amor, na qual a alma se diviniza e se 

torna Deus por participação33. 

A união entre a pessoa divina e a alma humana não envolve nem visa a união sexual, 

como acontece normalmente no matrimônio humano. É um relacionamento profundo de Deus 

com a sua criatura, no qual se comporta como um esposo frente a sua esposa e vice-versa. 

Não há espaço para a mútua doação corporal sexual, pois a união acontece no plano 

espiritual, ou seja, no plano do conhecimento e do amor. No matrimônio espiritual, a alma 

humana, como esposa, sente-se atraída, conquistada e possuída por Deus. Goza da sua 

presença e é especialmente enriquecida pelos seus dons, como uma esposa é enriquecida 

pelos dons do esposo34. 

3.1 A experiência dos místicos 

O matrimônio espiritual é uma linguagem utilizada pelos místicos para ilustrar a união 

espiritual de amor entre Deus e a alma humana. Esta linguagem não é uma invenção dos 

místicos, mas está profundamente radicada na Escritura. A imagem do matrimônio espiritual 

é largamente explorada pelos profetas do Antigo Testamento, principalmente quando se 

referem à infidelidade de Israel para com a Aliança firmada entre Deus e seu povo (Os 1,1-9; 

2,14-21; 4,16; Is 49,18; 54,5; 62,5; Jer 2,1-7; 3,1-15; 5,7; 31,22; 51,5; Ez 5,13; 8,7; 16,8; 

23,5.32-38). O Novo Testamento também apresenta a figura das núpcias de Deus com seu 

 
31 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 722. 
32 Cf. F. RUIZ, “Matrimonio espiritual”, in E. ANCILLI, Diccionario de espiritualidad, II, Barcelona 1987, p. 

572. 
33 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, 22, 3; cf. F. RUIZ, “Matrimonio espiritual”, in 

Diccionario de espiritualidad, p. 572. 
34 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, pp. 722-723. 
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povo, através da nova e eterna aliança realizada na pessoa de Jesus Cristo. São Paulo 

apresenta esta temática quando se refere às Igrejas por ele fundadas. Falando da Igreja de 

Corinto, diz que ela foi desposada por ele em Cristo, ou seja, Paulo, amigo do esposo, 

apresenta a Ele a sua noiva (2Cor 11,2). Toda a Igreja, em relação a Cristo, é como a mulher 

casada em relação ao seu marido (Ef 5,21-24; Gal 4,21-31). A imagem nupcial aparece 

também nas parábolas de Jesus (Mt 9,15; 25,1-12)35.  

Ao longo da história da Igreja, muitos foram os santos que receberam uma graça especial 

de Deus para poder celebrar com ele as núpcias espirituais. Muitos deles também procuraram 

explicitar em palavras o que, realmente, sente uma alma, quando é profundamente tocada 

pelo amor misericordioso de Deus.  

3.1.1 A sistematização da experiência mística 

Uns dos mestres espirituais que procuraram sistematizar a experiência ascética e mística 

cristã, foram: São Bernardo de Claraval (1090-1153) e sobretudo Hugo de São Victor (1096-

1141), com seu discípulo Ricardo de São Victor (1173)36. Quatro séculos mais tarde as suas 

contribuições serão suplantadas pelas sínteses de santa Teresa de Jesus (1515-1582) e de são 

João da Cruz (1542-1591), que apresentaram uma doutrina substancialmente homogênea. 

Santa Teresa e são João da Cruz ao sistematizar a experiência mística, consagraram 

definitivamente o símbolo nupcial como sendo o ápice do encontro amoroso entre Deus e a 

criatura humana. Eles revalorizaram o seu conteúdo real de amor espiritual e fixaram sua 

correspondência como fazendo parte das últimas etapas do itinerário místico. A partir deles, a 

interpretação nupcial da vida cristã individual se converte em patrimônio pacífico da teologia 

espiritual37. 

 Santa Teresa, no seu livro Castelo Interior ou Moradas, apresenta sete etapas que a 

pessoa deverá percorrer para atingir o ápice da vida espiritual. Este crescimento espiritual é 

representado pela figura de um castelo com sete moradas. O conhecimento de Deus é lento e 

deve passar por um processo de purificação até atingir a sétima morada. Nesta última morada 

acontecerá a experiência mais profunda, denominada matrimônio espiritual. Ela usou também 

muitos outros símbolos, como por exemplo o casulo do bicho-da-seda que, depois de passar 

por um processo de metamorfose, deve morrer para se tornar uma bela borboleta, plena de 

 
35 Cf. F. RUIZ, “Matrimonio espiritual”, in Diccionario de espiritualidad, p. 569. 
36 Cf. A. R. MARÍN, Los grandes maestros de la vida espiritual, Madrid 2002, p. 158ss. 
37 Cf. F. RUIZ, “Matrimonio espiritual”, in Diccionario de espiritualidad, pp. 569-570. 
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liberdade. Ela usa também a simbologia da fonte de água para representar o que realmente 

acontece com a alma humana, quando é atingida no seu âmago por uma graça especial de 

Deus. Eis alguns exemplos:  

Digamos que a união é como se duas velas de cera se juntassem em tal extremo, que toda 

luz fosse uma, ou que o pavio, a luz e a cera fosse tudo um; mas depois pode-se apartar 

muito bem uma vela da outra, e ficam duas velas, e o pavio da cera. Aqui, é como se caísse 

água do céu num rio ou numa fonte, onde fica tudo feito água e não se poderá já dividir 

nem apartar o que é água do rio e a que caiu do céu […]; ou como se num aposento 

houvesse duas janelas por onde entrasse muita luz; ainda que entra dividida, se faz toda 

uma luz38. 

Segundo santa Teresa, neste estado profundo de amor entre Deus e a criatura, a pessoa 

fica extremamente imersa no amor de Deus, a ponto de a alma se unir com seu amado, 

formando, assim, uma só vida. A maneira mais adaptada para expressar a realidade dinâmica 

de comunicação que existe entre as duas pessoas é o símbolo nupcial. Acontece, entre ambos, 

uma comunhão de disponibilidade e de entrega total, em que a iniciativa do Amor soberano 

cria as condições da resposta. Assim santa Teresa comenta o matrimônio espiritual: 

O que acontece no matrimônio espiritual é bem diferente. O Senhor aparece no centro da 

alma, sem uma visão imaginária, mas intelectual [...]. É um segredo tão grande e uma graça 

tão sublime que Deus comunica em um instante na alma, e é totalmente extraordinário o 

deleite que a alma sente, que eu não sei com que coisa compará-lo. Posso só dizer que 

naquele momento, o Senhor quer manifestar a beatitude que reina no céu […]. Tudo o que 

se pode dizer […] é que a alma, isto é, o espírito desta alma, se torna uma coisa só com 

Deus, o qual, sendo ele também espírito, quer mostrar-nos o amor que tem por nós39. 

Segundo são João da Cruz, a consumação da união amorosa não é completa aqui na 

terra. A sua perfeição completa acontecerá na vida eterna. Todavia, se fala de consumação 

para indicar o máximo que se pode chegar aqui neste mundo. O Esposo, Filho de Deus, 

coloca a alma esposa na possessão da paz e da tranqüilidade, tornando conforme a parte 

inferior àquela superior, purificando-a de todas as suas imperfeições, reduzindo nela as 

potências e as forças naturais, tranqüilizando todos os seus apetites. O esposo coloca um freio 

em todas as suas potências naturais, àquelas irascíveis e àquelas concupiscíveis, que antes 

causavam grandes aflições à alma. Deus a transforma em si a alma e todas as suas potências e 

apetites. Perdoa todas as suas imperfeições naturais40. São João da Cruz, para expressar a 

união de Deus com a alma humana, usa também a imagem nupcial. Ele traça o caminho da 

 
38 SANTA TERESA DE JESUS, 7 Moradas, 2, 4. 
39 SANTA TERESA DE JESUS, 7 Moradas, 2, 3. 
40 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, 20-21,4; F. RUIZ, Introduccion a San Juan de la 

Cruz, El ombre, los escritos, el sistema, Madrid 1968, p. 483; F. RUIZ, Místico e mestre, São João da Cruz, 

Petrópolis 1995, p. 151-154. 
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alma esposa à maturidade do amor, até a união com o esposo, passando pelas etapas do 

noivado e do matrimônio41. 

3.2 O esponsalício espiritual com Maria 

Vicente Pallotti durante toda a sua vida teve uma profunda veneração para com Maria 

Santíssima. Porém, somente com a idade de trinta e sete anos, ele recebeu uma particular 

graça, na qual Maria, como Esposa do Espírito Santo, se dignou fazer com ele um 

matrimônio espiritual. Pallotti escreveu no seu diário espiritual que, no dia 31 de dezembro 

de 1832, Maria quis celebrar com ele o matrimônio espiritual. Este acontecimento parece ser 

algo novo na literatura espiritual cristã, pois o que se encontra nos escritos místicos é o 

matrimônio espiritual de Cristo com a alma humana, por uma graça especial vinda do próprio 

Cristo. A pessoa no processo amoroso do crescimento espiritual com Deus atinge o mais alto 

grau de perfeição através da experiência de união mística entre Deus e a criatura humana42. 

Em todos os seus escritos, Pallotti nunca deixou transparecer que quisesse celebrar o 

matrimônio espiritual com Maria e nem mesmo a chamou de sua esposa. O que se pode 

encontrar é a referência de Cristo como esposo da sua alma e Maria como sua mais que 

enamoradíssima Mãe43. Nos anos que sucederam a este acontecimento místico com Maria, 

jamais ele fez qualquer menção afirmando que ele fosse o esposo de Maria. Ele apenas 

registrou o que aconteceu no ano de 1832, porém sem dar muitas explicações. Assim 

descreve: 

No último dia do ano de 1832, a grande Mãe da Misericórdia, para triunfar com o Milagre 

de Misericórdia sobre a ingratidão e inconcebível indignidade do mais miserável que jamais 

se viu ou possa existir entre os súditos do seu Reino de Misericórdia, se dignou 

misericordiosissimamente fazer o matrimônio espiritual com tal súdito e lhe dá como dote 

quanto possui e lhe faz reconhecer o próprio Filho divino e, sendo ela Esposa do Espírito 

Santo, se empenha para que seja todo internamente transformado no Espírito Santo. Ó 

Misericórdia de Jesus que, em favor de um ingrato, de um miserável, indigno, sacrílego, 

criminoso, o mais criminoso de todos, que existiu e possa existir, escuta sem demora as 

instâncias da Mãe! Ó Misericórdia de Maria imaculada Rainha que tão piedosamente é 

levada a rezar, a interceder e a obter para o mais miserável, ingrato, sacrílego pecador que 

jamais houve ou haverá entre os súditos do Seu Reino no império Celeste da Misericórdia! 

Misericórdia! Misericórdia! Misericórdia, Misericórdia etc... Misericórdia, Misericórdia, 

Misericórdia; o céu está cheio das misericórdias de Maria. Cantarei para sempre as 

 
41 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale B, 26; cf. F. RUIZ, Introduccion a San Juan de la 

Cruz, p. 483; F. RUIZ, Místico e mestre, nota n. 2, p. 160. 
42 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 265. 
43 Cf. OOCC X, 9, 12, 14, 17, 27, 33, 83, 85, 97, 101, 105, 107, 109, 114, 115, 117. 
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misericórdias do Senhor. Cantarei para sempre as misericórdias de Maria, etc. Meu Deus e 

meu tudo44. 

O texto da experiência mística de Pallotti com Maria pode ser dividido em três partes: 

a. primeira: fala do matrimônio espiritual desejado por Maria, a data, os contraentes, o 

objetivo e o respectivo dote. O texto destaca a iniciativa gratuita e inesperada de 

Maria, pois o matrimônio espiritual não foi uma resposta a um desejo de Pallotti. 

Oferece a ele como dote, tudo o que Ela possui e o seu compromisso de empenhar-

se, como Esposa do Espírito Santo, para que Pallotti seja todo internamente 

transformado em Jesus Cristo; 

b. segunda: expressa a reação de Pallotti ao dom recebido. Ele reconhece que o 

matrimônio espiritual se deve à causa da misericórdia de Maria e à misericórdia de 

Cristo. Destaca a intercessão misericordiosa de Maria Imaculada Rainha em favor do 

seu súdito mais miserável, ingrato, sacrílego e pecador; 

c. terceira: contém o propósito de Pallotti que é de cantar para sempre as misericórdias 

do Senhor e as misericórdias de Maria45. 

O esponsalício espiritual de Pallotti com Maria é emblemático, ou seja, Maria abriu-lhe a 

porta da graça e lhe propiciou a comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Ele 

reconhece que em Maria há um Abismo de Graça, e nele resplandece aquele da Misericórdia, 

de todos os atributos de Deus, todos infinitamente misericordiosos. «Por toda a eternidade se 

verá que a misericórdia infinita me fez Milagre, Troféu, Abismo da sua Onipotência 

infinitamente misericordiosa, da sua caridade infinitamente misericordiosa, da sua pureza 

infinitamente misericordiosa, da sua clemência infinitamente misericordiosa»46. 

Pallotti, como Maria, ficou abismado com a abundante graça que recebeu de Deus, por 

isso disse: «Meu Deus, Misericórdia minha. Creio ter compreendido pouco. Creio ter dito 

pouquíssimo diante daquilo que me destes e me quisestes dar por toda a eternidade, da 

maneira mais perfeita e infinitamente multiplicada, porém não compreendo nada e nunca 

compreenderei»47. Ele afirmou também ter firme confiança que Deus quis triunfar 

misericordiosamente em sua alma. Deus quis nutri-lo com todo Ele mesmo: Uno e Trino, 

 
44 OOCC X, 195-196; J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 724-725. 
45 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 725. 
46 OOCC X, 356. 
47 OOCC X, 357. 
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com a sua Essência, Natureza e com todos os seus infinitos atributos48. Ele percebeu, ainda, 

que Deus contempla eternamente a si mesmo e o nutre com a sua Eterna e Infinita 

Contemplação. Com tal nutrimento, cheio de misericórdia, destrói nele todo o seu culpável 

esquecimento de Deus e o cumula de dons, como se vivesse em perfeitíssima contemplação, 

para o aperfeiçoamento da sua alma, segundo a vontade do próprio Deus49.  

Vicente Pallotti, ao comentar sobre a autocontemplação de Deus, concluiu que Deus 

contemplando a si mesmo, gera o Filho que é a viva e perfeita imagem da substância do Pai. 

Ele, olhando para si, percebe que é incapaz de ser igual a Deus, porém, Deus o nutre como 

imagem viva da sua Substância, e com tal nutrição, destrói toda a sua indignidade e todas as 

suas obras que são indignas de estar na Sua presença. Deus vive e age nele. Ele, porém, nada, 

como se nunca tivesse existido. É Deus quem faz tudo e realiza tudo nele. O Amor do Pai e 

do Filho é eterno e infinito, é subsistente. Por sua vez, ele, infinitamente indigno, é nutrido 

pelo Espírito Santo com o amor do Pai e do Filho. Destrói também nele todo o amor profano 

e terreno e faz com que o Amor de Deus viva nele, de modo que já não é mais ele que ama 

Deus, mas Deus que ama a si mesmo, eternamente, infinitamente nele, que é abismo de amor 

profano e terreno50. Somente por causa disso ele poderá cantar as misericórdias do Senhor, 

como Maria cantou as misericórdias do Senhor porque fez nela grandes maravilhas: «[...] 

porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão 

de bem-aventurada, pois o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é 

santo [...]» (Lc 1, 48-49). 

Pallotti, a exemplo de Maria no Magnificat, reconhece que a misericórdia de Deus nele 

também foi imensa, diante do abismo da sua insignificância. Ele diz: «a vossa misericórdia, 

meu Deus, me transforma em Jesus Cristo e por toda a eternidade encontrar-me-ei 

transformado na vossa misericórdia. Os anjos e santos e todas as criaturas, por toda 

eternidade, vendo a misericórdia que se realizou em mim, cantarão docemente: alegremo-nos 

todos no Senhor celebrando a festa eterna da Misericórdia do Senhor e da Misericórdia de 

Maria»51.  

 
48 Cf. OOCC X, 451. 
49 Cf. OOCC X, 452. 
50 Cf. OOCC X, 453. 
51 OOCC X, 307; SAN VINCENZO PALLOTTI, Una santità per l’apostolato, scritti scelti, in F. AMOROSO, 

ed., Roma 1992, p. 69. 
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Pallotti agradece, do fundo do seu coração, a Deus porque iluminou a sua mente para 

que pudesse compreender as maravilhas realizadas em sua vida. «Ó Jesus, enamoradíssimo 

esposo da minha pobre alma, vos agradeço porque me fizestes compreender que sou eu quem 

faz todo tipo de mal e o bem sois vós quem o fazeis»52. Continua dizendo: «Meu Deus, fazei 

que todos me digam como sou réu e causa de todos os males, passados, presentes e possíveis 

de qualquer espécie, em todo o universo [...]. Mas vós, meu Deus, sois a Misericórdia 

infinita. A vossa Misericórdia mais se difunde e irradia onde se encontra maior miséria»53. 

Pallotti afirma crer firmemente que pelos méritos infinitos de Jesus e pelos méritos e 

intercessão de Maria, sua enamoradíssima e misericordiosíssima Mãe, Deus pode destruir 

nele toda a sua miséria e cobri-lo com todos os seus dons. Acredita que pode receber até mais 

que os anjos e santos e todas as criaturas passadas, presentes e futuras. Porque se em Maria, 

todas as gerações admirarão o prodígio da Graça de Deus, nele todos admirarão o prodígio da 

Misericórdia de Deus e de Maria54. 

3.3 O mistério da intervenção divina 

A carta aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes e de muitos modos nos tempos 

antigos e ultimamente falou a nós através de seu próprio Filho (cf. Heb 1,1-5). São Paulo, na 

carta aos Gálatas, também afirma que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou o 

seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a 

lei, para que recebessem a adoção de filhos (cf. Gal 4, 4-5). 

Deus, teve um amor especial pelo ser humano e, ao pensar nele, já pensava desde toda a 

eternidade em seu próprio Filho que deveria vir ao mundo. Ele não só quis compartilhar com 

o ser humano a sua beleza e a sua riqueza, como Ele próprio quis fazer-se carne para habitar 

em nosso meio (cf. Jo 1,14). A realização do eterno plano de Deus se concretizou no anúncio 

do Anjo Gabriel a Maria que anunciava o nascimento do Messias. Deus sempre interveio no 

Antigo Testamento através de sinais estupendos e de chamadas especiais para uma missão 

especial, porém o anúncio do Anjo a Maria foi a maior e a mais genial intervenção que Deus 

poderia fazer na vida humana. Maria, ao ouvir a saudação do Anjo, ficou estupefata, porque 

estava diante de uma realidade impossível aos olhos humanos. «Como é que vai ser isso se eu 

não conheço homem algum? O Anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder 

 
52 OOCC X, 256. 
53 OOCC X, 301. 
54 Cf. OOCC X, 303. 
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do altíssimo vai te cobrir com a sua sombra» (Lc 1, 34-35). Ninguém poderia imaginar que 

Deus fosse capaz de descer cá embaixo na terra para assumir um estilo de vida normal de 

todos os viventes, inclusive com todas as suas vicissitudes. Mesmo diante de algo 

aparentemente absurdo, Maria acreditou na mensagem do Anjo e assim se cumpriu a 

promessa de Deus. E Isabel confirma: «Feliz aquela que creu, pois o que foi dito da parte do 

Senhor será cumprido» (Lc 1, 45). 

Maria, ao receber a mensagem divina, se abriu à graça do Espírito Santo e se deixou 

guiar pelas mãos de Deus. A sua iluminação interior foi tão grande e tão profunda que ela não 

se conteve. Imediatamente saiu anunciar à sua prima Isabel, aquela que também recebera uma 

graça divina de poder gerar um filho na sua esterilidade e ancianidade. Assim que recebeu a 

mensagem de Maria, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou: «Bendita és tu entre 

as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me 

visite» (Lc 1, 39-43)? 

Se Maria tomou a iniciativa de compartilhar com a sua prima Isabel as maravilhas que 

Deus realizou em sua vida, certamente, no paraíso, ela continua sendo aquela mesma mãe 

amorosa que quer compartilhar com todos as maravilhas de seu Filho. Se com a presença de 

Maria Isabel ficou repleta do Espírito Santo, certamente não seria absurdo que Vicente 

Pallotti recebesse tal presente de Maria e fosse tocado pelo Espírito Santo para melhor 

conhecer e servir o seu Filho Jesus. O que Maria fez nada mais foi que confirmar as 

maravilhas de Deus na vida de Pallotti e ela se apresentou como a Mãe amável, a Esposa do 

Espírito Santo, aquela que está atenta aos rogos dos fiéis a Deus. Ela simplesmente, pela 

graça e permissão do Espírito Santo, quis selar um pacto, uma aliança de amor com aquele 

que deliberadamente havia decidido de viver só para Cristo e para Maria. Em outras palavras, 

pode-se dizer que o esponsalício de Pallotti foi uma união de amor, no qual o que está em 

jogo não é a comunhão dos corpos, mas a adesão ao projeto de Deus. Maria, como esposa, 

compartilha com Pallotti as graças que ela abundantemente recebeu do Espírito Santo. Como 

num matrimônio humano, não existe segredo entre os amantes, mas uma profunda entrega de 

si mesmo para que haja um intercâmbio das riquezas pessoais. Porém Pallotti afirma que da 

sua parte não tinha nada para entregar, senão a sua miséria e seu pecado. Por isso recebeu a 

graça da purificação. Pois como diz o Salmo, somente aqueles que têm um coração puro e 

mãos inocentes poderão subir à montanha santa do Senhor (Sl 24,3-4). Assim Maria 
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compartilhou com Pallotti os segredos do verdadeiro conhecimento de Deus para que ele 

pudesse viver como Jesus viveu, pleno do amor, da graça e do perdão de Deus. 

Padre Francesco Amoroso ao comentar o esponsalício de Maria com Pallotti diz que,  

o que é narrado supera os limites da experiência humana e não temos nenhum meio para 

fazer uma análise histórica do fato. O santo que o narra é a única testemunha: ou refuta-se 

ou aceita-se como está. Porém refutá-lo equivaleria a acusá-lo de falsário ou de maníaco. E 

não pode mentir um homem daquele quilate e nem há espaço para suspeita de mania e, por 

outro lado, em 1832, já havia ao redor de Vicente Pallotti uma atmosfera de um religioso 

respeito por causa das curas verificadas em circunstâncias inexplicáveis; certamente não era 

um homem a ser medido com o habitual metro dos mortais55. 

4 O MÊS DE MAIO 

Durante o ano litúrgico, muitas são as festas dedicadas a Maria. A Igreja reservou 

também o mês de maio para que fosse todo dedicado à Mãe de Deus. Pallotti não só celebrou 

o mês dedicado a Maria com terna devoção, como também foi o seu grande incentivador.  

Quando Pallotti era seminarista, ele fez o propósito de, se um dia viesse escrever um 

livro, dedica-lo-ia à sua mais que enamoradíssima Mãe, à Imaculada Conceição56. No ano de 

1833, ele cumpriu a sua promessa juvenil escrevendo o tríplice «Mês de maio»: para os que 

viviam nos claustros, para os eclesiásticos e para os leigos57. Através desta obra, Pallotti quis 

mostrar a atuação de Maria como Mestra, Mãe e Advogada dos que vivem nos claustros, dos 

ministros ordenados e de todos os batizados58. Esta, portanto, foi a única obra que Pallotti 

propositalmente escreveu para ser publicada. Segundo Francesco Amoroso, a pequena obra 

foi muito bem aceita pelo público. A primeira edição se esgotou nos primeiros meses de 

1833. Esta obra chegou a ter cinco edições59. Pode-se dizer também que este livro foi 

resultado da sua experiência mística com Maria. 

O motivo que levou Pallotti escrever e publicar estes pequenos livros marianos, foi o seu 

grande amor para com Maria. Queria ajudar as pessoas a celebrarem com dignidade e com 

criatividade o mês mariano. Era também uma maneira de renovar e fortalecer a vida cristã, 

visto que muitas eram as dificuldades das pessoas em relação ao verdadeiro conhecimento da 

fé. Muitas ordens religiosas estavam em crise, sem nenhuma motivação para exercer a sua 

missão. Esta foi a sua colaboração para que pudesse reavivar a fé e reacender a caridade em 

 
55 F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 105. 
56 Cf. OOCC X, 110. 
57 Cf. OOCC XIII, 185-699. 
58 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 731. 
59 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 318. 
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muitos ambientes da Igreja60. Além disso, ele queria que todos conhecessem, amassem e 

glorificassem o nome daquela que gerou o Filho de Deus, porque quem glorifica Maria, 

glorifica também aquele que por ela foi gerado, Jesus Cristo. Pallotti queria que todos 

experimentassem aquilo que Maria foi para ele: Mãe, Mestra e Advogada. Ele queria, 

também, que todos os religiosos, os ministros ordenados e todo o povo fiel glorificassem 

Maria como fizeram os santos e as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo61. 

O santo apresentou as três versões do «Mês de Maio» em uma linguagem clara, franca e 

precisa, sem deixar espaço para fantasias, ou seja, sem manipular emoção nas pessoas. O seu 

intuito era de conduzi-las a uma profunda e decisiva transformação de vida. As meditações 

são fáceis e giram quase sempre em torno de uma única idéia, viver a fé em Jesus Cristo. A 

parte mais longa é aquela que fala sobre  o exame de consciência e da transformação da 

própria vida. A obra tinha como finalidade não só de aumentar o conhecimento acerca da fé, 

mas de proporcionar uma verdadeira mudança de vida62. Nas três versões do Mês de Maio é 

Maria Imaculada que fala diretamente com a alma do leitor. No livro para os Fiéis quem fala 

é Maria da Misericórdia, para as pessoas dos Claustros é a Rainha dos Santos e para os 

Eclesiásticos é a Rainha dos Apóstolos. Enquanto que a Mãe de Misericórdia recorda aos 

filhos da Igreja Católica as suas obrigações religiosas, a Rainha dos Santos recorda os méritos 

da vida claustral e a Rainha dos Apóstolos recorda aos eclesiásticos revestidos de qualquer 

ordem, sobre as advertência que a Igreja lhes faz, após a ordenação, conforme o Pontifical 

Romano e o seu angélico ministério, segundo as palavras das Sagradas Escrituras63. 

4.1 O mês de maio para os que vivem nos claustros 

No livro mês de maio para as pessoas que vivem nos claustros, Pallotti reflete sobre o 

«Sermão da Montanha» e se apresenta de uma maneira encorajante, meigo e benévolo. O 

discurso da montanha oferece elementos também para a reflexão do Mês de Maio para os 

fiéis, porém as redações são completamente diferentes64. 

No início do livro, ele coloca nos lábios de Maria um discurso carregado de profundo 

amor materno da Mãe de Deus para com os religiosos. É como que um convite que Maria faz 

 
60 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 732. 
61 Cf. OOCC XIII, 186-189. 
62 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 319. 
63 Cf. OOCC XIII, 355-356; cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 318-319. 
64 Cf. F. AMOROSO, Dal nulla al tutto, p. 117. 
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a eles para que se aproximem de seu Filho Jesus, sem nenhum tipo de medo ou 

constrangimento. É como que uma preparação para vivência das bem-aventuranças. 

Maria, ao recordar os religiosos sobre o Sermão da Montanha, se concentra sobretudo na 

quarta bem-aventurança, na qual Jesus diz: «Bem-aventurados os que tem fome e sede de 

justiça, porque serão saciados» (Mt 5,6). Ele procura mostrar nesta sua reflexão que os que 

tem fome e sede de justiça são aqueles que têm um ardente desejo de ser justos com Deus, 

com o próximo e consigo mesmos. Assim Maria exorta os religiosos: «Vê, alma religiosa, 

que estás empenhada em viver a perfeição evangélica. Vê o meio mais indicado pelo mestre 

da vida, da santidade da perfeição: vivo desejo, fome vivíssima, ardentíssima, ardentíssima 

sede de perfeição. Agradece ao teu celeste Mestre e aproveita dos seus suaves e 

sapientíssimos ensinamentos»65. 

No tempo de Pallotti, o religioso era visto como aquele que estava em busca da santidade 

e da perfeição evangélica. Pallotti também comungava desta mesma idéia, por isso ele 

apresentou Maria, no Mês de Maio para os religiosos, como a Rainha dos Santos. Porém 

Jesus é o santo por excelência e o único modelo universal de santidade. A vida religiosa, 

porém, consiste no seguimento, na imitação radical do modo de ser, de viver e de trabalhar de 

Jesus Cristo66. 

Depois de Jesus, Maria é para os religiosos o modelo de obediência e de verdadeira 

entrega nas mãos de Deus. Assim Maria fala aos religiosos: «Eu sou a vossa Mestra, Mãe e 

Advogada. Como Mestra, eu vos convido a virdes, cada dia, a mim, a fim de escutardes as 

luzes celestes que vos darei. Confortar-vos-ei no caminho estreito da perfeição evangélica, 

com as doutrinas suaves do meu Filho e vosso Esposo Jesus. Como Mãe, terei compaixão de 

vós nas vossas misérias. Como Advogada, estou pronta para socorrer-vos em vossas 

necessidades, para remediar toda vossa incorrespondência»67. 

Maria, como Mãe do Eterno Verbo Encarnado, promete a todos os religiosos que a ela 

recorrem com fé, a potência espiritual, para que possam vencer todos os inimigos da alma 

que quisessem impedir as obras santas no mês a ela dedicado. Como Esposa do Espírito 

Santo, está pronta também para fazer vibrar de amor os corações, para que possam viver uma 

 
65 OOCC XIII, 208. 
66 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 733. 
67 OOCC XIII, 192. 
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vida de amor no Amor infinito68. Por isso recomenda àqueles que vivem nos claustros a 

buscarem a santidade dos eremitas, dos religiosos, dos ministros e sacerdotes, dos doutores, 

dos bispos e papas, dos mártires, dos santos inocentes, dos seguidores de Cristo, dos 

evangelistas, dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas, dos anjos e arcanjos do céu, das 

Virtudes, dos Poderes, dos Principados, das Dominações, dos Tronos, dos Querubins e 

Serafins69. 

Pallotti, no final do Livro Mês de Maio, apresenta Maria como modelo da vida 

consagrada e assim Maria exorta os religiosos: 

Agradarás ao meu Filho, ao Pai e ao Espírito Santo, se procurares imitar-me 1. na qualidade 

de Filha do Pai eterno, 2. de Mãe do Verbo encarnado, 3. de Esposa do Espírito Santo. 

Imitar-me-ás na qualidade de Filha obediente ao teu pai espiritual. Na qualidade de Mãe, 

com a multiplicação dos filhos para a Igreja, rezando assiduamente pela conversão dos 

hebreus, dos infiéis, dos hereges, dos cismáticos […] e também pela conversão dos 

pecadores. Finalmente, na qualidade de Esposa, com a perfeita fidelidade a Deus, mediante 

a exata observância dos santos votos, regras e constituições. [...]. Finalmente, como Filha 

do Eterno Pai, como Mãe do Eterno Verbo Encarnado e como Esposa do Espírito Santo, 

imploro sobre ti a bênção da Santíssima Trindade, para que o Pai te glorifique com o seu 

poder, o Filho te ilumine com a sua sabedoria e o Espírito Santo te inflame com a sua 

caridade70. 

4.2 O mês de maio para os eclesiásticos 

O Mês de maio para os eclesiásticos se distingue pela densidade da doutrina. Os temas 

são tirados das advertências do pontifical romano para os diversos graus do sacramento da 

ordem e dos ofícios dos coros angélicos. Cada um dos livretos tem, no final, uma apropriada 

oferta do coração à Maria71. 

A publicação do Mês de Maio para os eclesiásticos tinha como finalidade apresentar 

Maria como um grande dom de Deus, Mãe, Mestra e advogada, a todos aqueles que servem a 

Cristo através do ministério sagrado. Ele queria também que, além de se tornarem bons 

discípulos de Maria, se tornassem divulgadores da sua glória, como: Senhora, Mãe, 

Advogada, Rainha e Imperatriz, Senhora do universo72. 

Maria se apresenta como aquela que acompanha os passos de seus filhos espirituais e 

que está sempre disponível para acolhê-los em suas necessidades. Por isso recorda a todos os 

 
68 Cf. OOCC XIII, 192. 
69 Cf. OOCC XIII, 218-293; cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, pp. 

734. 
70 OOCC XIII, 310 e 312; cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, pp. 734-

735. 
71 Cf. F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti romano, p. 319. 
72 OOCC XIII, 356ss. 
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eclesiásticos a maneira com a qual se deve viver o ministério, conforme os ensinamentos do 

Pontifical Romano e da Sagrada Escritura. 

Pallotti, no livro Mês de Maio para os eclesiásticos, apresentou Maria como Rainha dos 

Apóstolos, porque ela, depois de Cristo, é o modelo mais perfeito de apostolado. Os 

sacerdotes que, por força do ministério, também participam do apostolado de Cristo, têm, em 

Maria, um modelo perfeito de fidelidade aos desígnios de Deus. Por isso, Maria recomenda:  

Vós, que já fostes iniciados no caminho eclesiástico ou que já sois ministros do meu Filho, 

acolhei, neste mês, os avisos salutares que vos darei e que são aqueles que a Igreja, assistida 

sempre pelo meu Esposo, o Espírito Santo, por meio do Bispo ordenante, dá após a sagrada 

ordenação a cada um dos ordinandos, também aqueles que receberam a primeira tonsura 

clerical; portanto, meus filhos e ministros do meu Filho, considerai bem que os avisos 

podem ser ditos do Espírito Santo; quando fostes ordenados, não ficaram, talvez, bem 

impressos no vosso coração e, depois da ordenação, não voltastes a considerá-los como 

convém. Agora, quero que, no mês que quereis consagrar-me, os aprendais como se cada 

dia eu vo-los recordasse, e não duvideis de que eu estou pronta a obter para vós todas 

aquelas graças que vos são necessárias para que produzais aquele fruto que esperam a Igreja 

e o seu Esposo e o meu Filho Jesus Cristo. Portanto, em cada dia deste mês, imaginai que 

estais vindo a mim como vossa Mestra, Mãe, Advogada. Como Mestra para iluminar-vos 

com as luzes que descem do meu Esposo, o Espírito Santo; como Mãe para compadecer-me 

de vós nas vossas misérias; como advogada para remediar toda desordem. Por último, como 

filha do eterno Pai, obter-vos-ei força para vencer todos os inimigos da vossa alma que 

queiram impedir-vos de considerar, neste mês, as vossas obrigações. Como Mãe do eterno 

Verbo Encarnado, que é o eterno e sumo sacerdote, estou pronta a obter-vos o espírito do 

sacerdócio evangélico. E, como Esposa do Espírito Santo, desejo ardentemente obter para 

vós a plenitude dos seus dons como a obtiveram os santos Apóstolos, para que, à imitação 

deles, possais cumprir a missão recebida de Jesus Cristo, que é a de procurar puramente a 

glória de Deus e a salvação das almas. Ah, ministros do meu Filho, recordai-vos de que por 

vosso intermédio quero ver sempre mais povoado o paraíso e limitado o inferno73. 

A visão que Pallotti tinha do sacerdócio era como que de anjos que estão a serviço de 

Deus em favor dos homens. Os presbíteros devem fazer na Igreja de Deus o que fazem os 

anjos, ou seja, os presbíteros devem possuir o espírito de serviço de todos os anjos. Durante 

nove dias, Maria recorda aos presbíteros o seu dever de imitar os anjos da Igreja triunfante74. 

4.3 O mês de maio para os fiéis 

Este pequeno livro é dedicado a todos os filhos da Igreja Católica. Ele segue o mesmo 

esquema dos demais, porém acrescenta, a cada dia, um exemplo para ilustrar a doutrina de 

Cristo. Para os filhos da Igreja, Maria se apresenta como Mestra celeste que com afeto 

materno lhes ensina o caminho do paraíso. Ela se apresenta também, todos os dias, como Mãe 

e Advogada. Como Mestra celeste Maria recorda a todos os fiéis a mensagem de seu Filho 

 
73 OOCC XIII, 361-363. 
74 Cf. J. B. QUAINI, “Maria em são Vicente Pallotti”, in Horizontes palotinos, p. 736. 
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contida no sermão da montanha. Esta mensagem tem como finalidade indicar a todos os fiéis 

o caminho pelo qual Cristo indica para conquistar a vida eterna (Mt 5, 5-10).  

No início de cada dia, Pallotti deu o seguinte aviso: «Eis Maria Santíssima Imaculada 

Rainha do Paraíso, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos pobres pecadores que vem como 

Mestra celeste e com afeto materno falar ao coração. Escutemo-la com confiança»75. 

Maria, como Mãe de Deus e Mãe da Igreja, está sempre atenta para conduzir a todos até 

o seu Filho Jesus. Ela se torna a conselheira dos fiéis para que eles não se desviem do 

caminho traçado pelo seu Filho. Por isso, ela lhes recorda a mensagem de seu Filho contida 

nos Evangelhos de Lucas: «Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação [...]» (Lc 6, 

24-26)76. Recorda-lhes também que Cristo deixou uma missão a todos os filhos da Igreja para 

que sejam sal da terra e luz do mundo (Mt 5, 12.14.16)77. Recorda-lhes, ainda, que Jesus não 

veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la (Mt 5, 17)78, que devem amar os inimigos e 

fazer o bem aos que os odeiam, abençoar os que maldizem e orar pelos que os injuriam (Lc 6, 

27.28)79 e ser mais justos que os escribas e os fariseus (Mt 5, 20)80. A seguir, Maria comenta-

lhes o Pai Nosso (Mt 6,9-13)81.  

Nos avisos cotidianos, Pallotti colocou nos lábios de Maria estas palavras: 

Filho, eu te advirto que, ao escutares de mim as doutrinas do meu Filho, se te reconheceres 

ingrato e pecador, quero que não percas jamais a coragem. Pensa, filho, que eu sou a tua 

Mãe, a tua advogada, o Refúgio dos pecadores e, ao mesmo tempo, sou a filha do eterno Pai 

e por isso cheia de poder para ajudar-te em todas as tuas necessidades; sou a Mãe do Verbo 

encarnado e por isso cheia de sabedoria para conhecer todas as tuas necessidades; sou 

Esposa do Espírito Santo e por isso toda abrasada de amor para fazer-te experimentar os 

efeitos da divina misericórdia. Ademais, eu te repito sempre: recorda-te de que eu sou a tua 

Mãe e Mãe de Misericórdia […]. Filho, o obséquio que te peço é este: não esqueças jamais 

de que eu sou a tua Mãe e Mãe de Misericórdia e por isso agradarás a mim e ao meu divino 

Filho, ao Pai e ao Espírito Santo, se, em toda tribulação e em todo perigo, e especialmente 

nas tentações, buscares coragem em Deus e disseres com confiança em teu coração: a filha 

do eterno Pai, a Mãe do Verbo encarnado, a Esposa do Espírito Santo é minha Mãe82. 

Maria não só recorda aos filhos da Igreja os ensinamentos de seu Filho, mas o coloca 

sempre como modelo a ser seguido. Exorta a todos para que possam aproveitar dos tesouros 

 
75 OOCC XIII, 550. 
76 OOCC XIII, 611-629. 
77 OOCC XIII, 630-634. 
78 OOCC XIII, 634-638. 
79 OOCC XIII, 638-642. 
80 OOCC XIII, 642-646. 
81 OOCC XIII, 647-678. 
82 OOCC XIII, 551-552. 
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da graça concedidos por Cristo. Maria apresenta Cristo como sendo o irmão primogênito dos 

filhos da Igreja e às vezes fala só de irmão83. 

É digno de nota que Maria introduziu Pallotti em relação diferenciada com as Pessoas da 

Trindade que se manifesta nos títulos que  usa para descrever a sua experiência mística com 

Maria, Esposa do Espírito Santo e Mãe do Filho de Deus. Esta doutrina se demonstra muito 

atual para a teologia e a espiritualidade. 

 
83 OOCC XIII, 565, 589, 613, 626-627, 635-636, 643, 648, 653, 656-657, 684. 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar esta modesta pesquisa científica a respeito da vida mística e apostólica de 

são Vicente Pallotti, pode-se dizer que aquilo que estava no projeto foi alcançado. Esta 

pesquisa não tinha a finalidade de exaurir o tema da mística de são Vicente Pallotti, mas de 

dar um passo concreto nesta direção. Com o evoluir da pesquisa percebeu-se que o assunto é 

muito vasto, complexo e ainda pouco tratado, por isso não foi possível aprofundar todas as 

questões, visto que o objetivo era encontrar elementos na vida e na obra de Vicente Pallotti 

que pudessem caracterizá-lo como um místico e apóstolo do século XIX.  

A pesquisa procurou desenvolver ao longo de quatro capítulos um caminho que pudesse 

esclarecer o que é a mística cristã e como ela se manifesta na vida cotidiana das pessoas. 

Procurou, ainda que de maneira sucinta, contextualizar o santo no seu período histórico, com 

todas as suas implicações para a vida espiritual da época. Procurou também encontrar, nos 

apontamentos espirituais de Vicente Pallotti, elementos que pudessem comprovar que ele, na 

sua trajetória espiritual, teve uma profunda experiência de Deus e que agora é patrimônio 

para a vida espiritual da Igreja. E finalmente mostrou Pallotti como um grande devoto de 

Maria Santíssima e a sua experiência mística com a Mãe de Deus. 

A mística sempre foi alvo de muitas especulações, tanto da parte de estudiosos como dos 

simples fiéis. Os estudiosos ligados às ciências humanas procuraram estudar a mística quase 

sempre do ponto de vista psicológico, procurando mostrar que os fenômenos nela contidos 

não passariam de simples distúrbios afetivos e psicológicos e que as pessoas encontram, na 

religião, um terreno propício para expressar suas neuroses e carências afetivas. Por outro 

lado, os fiéis sempre procuraram ver a vida mística com um olhar de fé e relacionando-a com 

uma realidade misteriosa muito distante da sua realidade e da sua compreensão.  

Para muitas pessoas, a mística é vista como algo reservado e impossível de ser atingida 

por um simples mortal. A mística é vista como algo já presente na vida da pessoa, sem que 

ela tenha a necessidade de passar por um longo caminho de purificação e de experiências. 
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Porém com o caminhar da pesquisa, descobriu-se que a vida mística, antes de ser uma 

recompensa de Deus pelos atos heróicos dos santos, é um dom gratuito que Deus concede a 

todos através do batismo, independentemente se ele é ou não um consagrado ou um 

sacerdote. Aliás, pelo batismo, todos se consagram a Deus, todo participam da vida de Jesus 

Cristo. No batismo todos recebem uma vocação especial, porém a diferença está na maneira 

como cada um vai viver a sua experiência de fé. Todos recebem o dom, mas nem todos dão 

espaço para que tal dom se desenvolva e atinja o seu mais alto grau de perfeição. Os dons que 

cada pessoa recebe no batismo são diferentes, mas todos são em vista do bem comum e da 

edificação da Igreja. 

Todos os cristãos são chamados também à vida mística como elemento necessário para a 

santidade cristã, porém nem todos são chamados à contemplação infusa. A experiência 

mística é resultado de uma relação de comunhão entre Deus e a pessoa. É uma maneira nova 

de entender a realidade escondida e misteriosa de Deus dentro de si mesmo. Aliás, a 

inspiração do cristão de ter um relacionamento místico com Deus vem do próprio Deus. Esta 

dependência amorosa surge a partir do momento em que Deus chamou o homem à vida. Com 

ela, o homem recebe a vocação de ser imagem e semelhança de Deus, para poder comunicar-

se com Ele.  

São Vicente Pallotti ao tomar consciência de que Deus criou o ser humano por amor e 

que o fez à sua imagem e semelhança, começou a ver as coisas e o mundo de uma maneira 

diferente. Ele passou a controlar a si mesmo, as suas obras, as suas palavras, as suas orações, 

para que elas também pudessem estar em sintonia com a vontade de Deus e que servissem 

para enaltecer o seu nome. Neste seu encontro com Deus pela contemplação, descobriu Deus 

como Amor infinito, um Deus que não mediu esforços para que o homem fosse resgatado do 

pecado e pudesse um dia participar da sua glória. Quanto mais Pallotti procurava mergulhar 

neste mistério tão profundo de Deus, tanto mais se encantava por este Deus misericordioso.  

A partir da experiência da misericordiosa de Deus, Pallotti se deparou com a sua 

insignificância. Percebeu que na sua vida não existia nada mais do que pecados, misérias, 

infidelidades, incompreensões e incorrespondências ao absoluto amor de Deus. Ele sentiu 

profundamente a marca do pecado dentro de seu ser, e se declarou sendo «nada e pecado». 

Por isso, durante toda a sua vida, travou uma guerra contra o pecado para aboli-lo do mundo. 

No seu relacionamento de amizade com Deus, descobriu que o que fazia não era nada daquilo 

que Deus tinha desejado para ele. Percebeu que a graça de Deus sobre a natureza humana era 
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algo maravilhoso e incompreensível. Porém, por causa do pecado, não podia usufruir 

plenamente desses bens sobrenaturais, por isso sentiu a necessidade de uma profunda 

conversão.  

Ao se perder em um mar de contemplação, Pallotti caía como que em devaneios, 

repetindo inúmeras vezes as mesmas palavras, às vezes quase que desconexas, como que uma 

jaculatória infinita de louvor ao amor misericordioso de Deus. Desejava pronunciar as 

palavras mais belas a Deus, a Jesus, a Maria, aos anjos e santos, porém não encontrava uma 

palavra que pudesse expressar tudo aquilo que experimentava no coração. Segundo Pe. 

Amoroso, o diário espiritual de Pallotti se tornou uma só oração do início ao fim. Pois queria 

cantar infinitamente as glórias de Jesus e de Maria. 

Neste seu vislumbre diante de Deus, Pallotti foi agraciado com inúmeros dons e graças 

especiais. Dentre elas podemos destacar o que ele chamou de «esponsalício espiritual» com 

Maria. No decorrer da pesquisa, foi percebido que o esponsalício espiritual é uma realidade 

decorrente da profunda união da pessoa com Deus. A criatura procura unir a sua vontade à 

vontade de Deus e por isso despoja-se de si mesma para ser iluminada e transformada por 

Deus, como que em um matrimônio espiritual. O amado vive no amante e o amante no 

amado. O amor produz uma tão grande semelhança na transformação dos amantes que é 

possível afirmar que ambos se tornam uma coisa só. Na união de transformação de amor, um 

se dá em posse do outro, um se abandona e se comunica com o outro. Assim encontramos na 

oração sacerdotal de Jesus: «Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, como nós 

somos um: Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade [...]. Eu lhes dei a 

conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste 

esteja neles e eu neles» (Jo 17, 22-23.26). 

Depois de Pallotti ter feito esta experiência com Maria em que ela lhe revela o amor 

misericordioso de Jesus, ele sentiu a necessidade de não conter todas estas riquezas somente 

para si, quis abri-la para o mundo. Quis que todos, igualmente, pudessem conhecer e amar 

Jesus como ele sentia o seu amor dentro de si. Surgiu nele o desejo da universalidade, de usar 

todos os meios possíveis para que Deus fosse amado, conhecido e servido. Ele intuiu também 

que para combater o mal reinante na terra deveria ter a união de todos os batizados. Por isso, 

fundou a Pia União do Apostolado Católico, que teve como missão espalhar por todo o 

mundo as obras de misericórdia e de caridade. E para tal encargo, convocou todos os 

batizados para que cumprissem o mandato de Jesus: «Ide, portanto, e fazei que todas as 
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nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 

ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei» (Mt 28, 19-20). Ele deixou como modelo a 

ser seguido e como padroeira da sua fundação, Maria Rainha dos Apóstolos. Aquela que no 

Cenáculo, em Jerusalém, foi a Mãe e Mestra dos apóstolos, enquanto aguardavam a vinda do 

Espírito Santo. 

Vicente Pallotti, ao longo de seus cinqüenta e cinco anos de vida, soube viver somente 

para a glória de Deus e a serviço dos irmãos. Ele não só viveu em profunda e contínua 

contemplação de Deus, através da sua Palavra, através dos sacramentos, em especial do 

sacramento da Eucaristia, como também procurou conciliar tudo isso com uma intensa vida 

apostólica. Aliás, a força encontrada por ele para que pudesse haver eficácia no apostolado, 

era através da Palavra e da Eucaristia. A Eucaristia não só foi o alimento para a sua vida 

espiritual, como foi também o centro de todas as suas iluminações místicas que modificaram 

para sempre o seu comportamento e a sua ação. 

Portanto, após percorrer esta trajetória de pesquisa científica sobre são Vicente Pallotti 

Apóstolo e Místico, tornou-se claro que alguns pontos levantados mereceriam, no futuro, 

maior aprofundamento, principalmente o que diz respeito ao «esponsalício» de Pallotti com 

Maria, visto que poucas são as pesquisas neste campo. Infelizmente os manuais de teologia 

que foram usados, em nenhum momento, fizeram menção da possibilidade de uma símile 

experiência com a Mãe de Deus. Vicente Pallotti parece ser um dos primeiros místicos a 

revelar a ação da Mãe de Deus na vida de uma pessoa, para que ela se aproximasse de seu 

Filho Jesus. Ele deixou claro que a iniciativa foi de Maria, para que ele pudesse ter um 

conhecimento sempre maior e mais profundo de seu Filho Jesus. E como disse Pe. Amoroso, 

pelo grau da experiência obtida por Vicente Pallotti em relação a Deus e pelo trabalho 

apostólico que desenvolveu, não há argumentos suficientes para refutá-lo ou contestá-lo, 

porém deve-se dar crédito na sua palavra. 

Um outro aspecto que mereceria um maior aprofundamento é a respeito da fundação do 

Apostolado Católico. A sua visão universal de Igreja merece particular atenção, porque, até 

então, não tinha nenhum modelo na Igreja para ser comparado. Ele que se demonstrou 

sempre humilde e obediente às normas da Igreja, não teve medo de ousar nem de contrariar 

as normas jurídicas do seu tempo, como também a muitos prelados. E ainda hoje, a sua idéia 

de vida apostólica precisa ser desenvolvida e entendida, para que o trabalho possa ser 

frutuoso e que os leigos possam ser protagonistas na evangelização. 
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Por isso, pode-se dizer que o místico é aquele que na normalidade da vida cotidiana 

conseguiu vivenciar uma realidade superior às suas próprias capacidades e expectativas. O 

seu testemunho de vida e de fé nos ajudam a continuar crendo, mesmo quando tudo aparece 

incerto e obscuro. Porém uma coisa é certa, quem não lê a própria experiência não conseguirá 

ler e entender a experiência do místico. O místico nos ajuda a fazer uma leitura da nossa 

própria experiência. 

O místico, pela sua experiência de fé, de confiança e de abandono nas mãos da 

misericórdia divina, ensina que se deve ter os olhos fixos em Jesus, pois Ele é a única fonte, é 

a Palavra viva do Pai que liberta e salva. O místico conseguiu ver, com os olhos da fé, que 

nós não somos menos filhos de Deus que Jesus. A diferença que há, é que Jesus é Filho de 

Deus por natureza, e nós por adoção, por complacência de Deus. Porém, o desejo de Deus é 

de dar-se a si mesmo para nós. Partindo desta certeza Pallotti exclamou: «se Deus pudesse, 

Ele me faria Deus». Porque Deus tem tanto interesse em derramar tantas graças sobre a 

humanidade pecadora? O místico, pela sua contemplação, descobriu os segredos de Deus, e 

por isso nos diz que é para que nos assemelhemos sempre mais com Jesus. Sendo assim, 

podemos dizer então que Pallotti não só foi um apostolo que antecipou em mais de cem anos 

as resoluções do Concílio Vaticano II, com a idéia do apostolado universal dos leigos, como 

também foi um místico que pode ser comparado a tantos outros que viveram uma intensa 

experiência do amor de Deus e que hoje servem de modelo para o crescimento espiritual dos 

cristãos. 
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