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1. Jesus passou 40 dias no deserto (Mt 4, 1-3): Quais foram as maiores provações nestes 40 anos? 

Em primeiro lugar, sou sempre a favor da vida. Segundo Deuteronômio 30, 19-20, eu tive que escolher entre
bênção ou maldição, vida ou morte. Deus nos desafia a escolher a vida. 

Na vida encontramos esperança; a capacidade de viver maravilhado, nutrir-se de amor e não desesperar.
Assim, quando os membros mostram um espírito de derrotismo e negatividade - sem fazer esforços para
criar vida - é um desafio. Nada é alcançado por ser cronicamente negativo. “Antes, aquele que ama a Cristo é
cheio de alegria e irradia alegria”, como o Papa Francisco nos lembra. 

Segundo, quando os membros se tornam instrumentos de desunião em vez de unidade; permitindo-se ser
guiado pelo mundanismo em vez do Espírito. Esta é a antítese de Jesus Cristo, que nos diz que o Seu Reino
não é deste mundo. Seguir qualquer outra coisa além do Espírito levará a confusão e destruição; um  
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que então cria raízes no coração da pessoa afligida. Assim, problemas internos tornam-se situações externas, que
são muito difíceis de lidar. 

2. Os israelitas andaram 40 anos no deserto (Js 5, 6): Qual foi o seu maior momento de confiar no Senhor? 

"Abandonem-se a Deus", diz São Vicente Pallotti, "com perfeita confiança e não temam". Ao respirar estas palavras,

somos agraciados com a bravura que Deus voluntariamente dá para ir adiante e proclamar o Evangelho a toda a
criação. Também podemos usar essas palavras para explicar duas das nossas missões, Peru e Vietnã. Se vivêssemos
no mundo, diríamos que tais ambições eram impossíveis, pois foram adotadas por entidades com poucos
membros. No entanto, elas estão florescendo; pois em nossa inabalável coragem e fé, o Senhor nos abençoou em
cem vezes. 

A moral da história é esta: confie no Evangelho. Não pegue bolsa, nem mochila. Ele está com você. 

Outro elemento de surpresa foi a minha eleição como Reitor Geral. Não é fácil quebrar as fronteiras e os limites
estabelecidos pelas Congregações Internacionais, mas quando o ar fresco do Espírito soprar através das janelas, a
tua vontade será feita. 

www.WeAreAMission.org

3. Jesus permaneceu na Terra 40 dias após a sua
ressurreição: Qual é a sua esperança e missão, pelo
restante do seu mandato como Reitor Geral, assim
como o restante de seu tempo como o ungido de
Jesus em sua peregrinação terrena? 

Primeiro objetivo: tornar nosso santo fundador
conhecido e amado pelo maior número possível;
oferecer o seu carisma da União do Apostolado Católico
a serviço da missão da Igreja. 

Segundo objetivo: Dar a bússola a Deus, ouvir os gritos
de Seu povo e "ser conduzido com paz" (Is 55,12) para as
periferias. Possamos nós ser a alma que Deus traz a
seus pés, para que eles tenham a vida em abundância
que Ele prometeu. 

Em todas as minhas jornadas, o que meus olhos viram
não pode me deixar indiferente. Mas em cada uma
delas, a ferida aberta do meu coração permanece a
mesma: para as crianças inocentes que são privadas de
amor, sorriso, família, medicina, educação, dignidade
humana que a nenhuma pessoa nesta terra deve ser
negada. Todos nós temos direitos iguais para as
bênçãos dadas a nós pelo Criador. Viver no luxo
desconsiderando os pobres ao nosso redor - como a
parábola do homem rico e Lázaro - seria o maior
pecado de um cristão. 

Somos todos pobres diante de Deus. 

Malawi

República Democrática do Congo 
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4. 40 é visto como uma geração na Bíblia. O que mudou na sociedade e nas missões? O que foi feito melhor / pior? 

Tudo muda. Nós tentamos discernir e responder aos sinais dos tempos. Sim, a sociedade cresceu. Chegamos a 56 países
ao redor do mundo. Há cerca de 2400 membros na Sociedade e, é claro, toda a Família Palotina. 

O cenário da Igreja e de todas as Congregações religiosas está mudando; e está indo para o sul. 

Embora isso não faça diferença; Acredito que pouco importa onde estamos crescendo ou diminuindo em qualquer
parte do mundo. A igreja é um corpo de Cristo. Através da consagração que fazemos nos tornamos membros da
Sociedade. Como costumam dizer comigo nas visitas, podemos ser italianos, alemães, poloneses, brasileiros, indianos
etc., mas somos todos palotinos e uma família. 

Eu não acredito em lamentar o declínio em uma parte do mundo ou me regozijar muito com o crescimento em outro
lugar. Tais coisas aconteceram no passado e continuam acontecendo hoje. O amanhã ainda não chegou. O Espírito se
move onde quer! Sucesso ou fracasso - deixe a história nos julgar. 

5. Quando esta geração termina, Deus faz outra nova, assim como o papado de Francisco está sempre no alvo com os
ensinamentos de Pallotti em Gaudete. Como você nos conduzirá segundo a missão papal? 

A grandeza de qualquer cristão deve ser medida por sua fidelidade à vida de Jesus quando o encontramos no
evangelho. Para mim, o Papa Francisco é alguém que vive o Evangelho em sua radicalidade. A vontade de Deus é nossa
santificação. 

Existem três semelhanças entre o nosso santo fundador e Francisco: 

1. A vida de Jesus como regra fundamental de vida e apostolado; 

2. Uma igreja pobre para os pobres; 

3. Vá para as periferias da vida humana. 

Estes três passos só são possíveis quando o primeiro é alcançado: Encontre a pessoa de Jesus no Evangelho
diariamente. 
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6. Índia: Você é o primeiro Reitor Geral não europeu. Quais foram as mudanças ao longo de 40 anos que você viu em
seu país? 

Enquanto a Índia como um país está amadurecendo lentamente, o que me impressiona é a tremenda contribuição que
a Igreja minoritária - 2% da população católica - está fazendo para a Igreja Universal. Na nossa sociedade e na família
palotina como um todo, o crescimento na Índia é enorme. Sem dúvida, não estamos falando de uma situação perfeita
em todas as áreas, como em qualquer outra parte do mundo. 

As contribuições únicas dos palotinos indianos são mais frutíferas, onde podemos ser fiéis às nossas tradições espirituais
e trabalhar com zelo para ser instrumentos de paz e harmonia comunal. As 58 escolas dirigidas pelos Palotinos, com
milhares de professores e estudantes de todas as religiões, poderiam servir como o melhor instrumento para promover
a unidade e a paz em um mundo dividido pela desarmonia religiosa. 

O Todo Poderoso e Amoroso Deus é o Criador de toda pessoa humana criada à Sua imagem e semelhança. A
capacidade de respeitar e amar cada ser humano, independentemente de sua nacionalidade, cultura ou crença, e ser
capaz de ver a face de Deus em cada pessoa, nos tornará seres humanos universais. O futuro da Sociedade, da Igreja e
do próprio mundo dependerá muito dessa capacidade de ir ao mais profundo nível ontológico e existencial e ser
pessoas universais. 

Construir muros é um sinal de medo e insegurança inatos. Tendo crescido em um contexto multi-religioso na Índia,

onde tocamos e crescemos com jovens hindus, muçulmanos e sikhs, não me assusta lidar com um tipo de fé diferente.

Experiências nos moldam. Vamos nos abrir como uma sociedade e trabalhar pelo bem comum. Mas primeiro, vamos
abrir nossos corações. Essa é exatamente a obra do Espírito Santo; que abriu a recém fundada Igreja no dia de
Pentecostes. 

Arunachal Pradash, India

Kutela, India


