
NÓS SOMOS UMA MISSÃO 
S E J A  S A N T O

V O L U M E  1  |  I S S U E   9   | 6  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 8

PAPA FRANCISCO: 
“O CAMINHO DA SANTIDADE NÃO É PARA OS PREGUIÇOSOS!” 
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Pe. Jacob Nampudakam SAC
A santidade é, realmente, uma glória estendida a todos! Porém, não requer
grandes triunfos, mas, como nos ensina o nosso fundador: “Basta que se faça a
vontade de Deus, sempre e em toda parte”. É na cotidianidade da vida, quando
se faz as coisas corriqueiras, que se alcança a pura caridade. Santa Teresa de
Lisieux dizia: “Nosso Senhor não olha tanto para a grandeza das nossas ações,
nem para a sua dificuldade, mas para o amor com o qual a vivenciamos”. 
 
Assim, estas palavras do Papa Francisco, dirigidas a setenta mil coroinhas,
fazem uma perfeita harmonia ao nosso carisma. Por isso, eu me pergunto,
quantos irão empreender esta missão que Cristo nos oferece tão claramente?
Tudo isso requer que a nossa vela seja guiada pelo vento do Espírito e nos faça
sair do porto, mesmo quando o vento é contrário ao da sociedade, mas
aproveitando a eterna corrente do que Jesus nos pede. Não é fácil desatar as
cordas que nos afastam da segurança dos nossos portos, mas o próprio Deus
não escolheu uma vida de conforto para o Seu único Filho. Então, como São
Vicente nos lembra, “deixe que a coragem alivie seus passos e apresse seu ritmo
no caminho para a glória eterna”. 
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para que os nossos irmãos reconheçam que Jesus Cristo é o único salvador e a esperança do mundo. 
 
Talvez você se pergunte: “Como posso fazer isso? Não é uma tarefa muito fácil?” É verdade, é uma grande missão, mas
é possível. Quanto a isso, São Paulo nos encoraja: “Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo”. Sim, podemos viver
esta missão imitando Jesus, como o apóstolo Paulo e todos os santos. Olhemos para os santos, que são o Evangelho
vivo, porque eles foram capazes de traduzir a mensagem de Cristo em suas vidas. O santo de hoje, Inácio de Loyola,
que quando jovem soldado pensou em sua glória e, no momento certo, foi atraído pela glória de Deus, e descobriu que
existe o centro e o sentido da vida. Sejamos imitadores dos santos; fazemos tudo pela glória de Deus e pela salvação de
nossos irmãos. Mas, tenha cuidado e lembre-se: desta forma de seguir os santos, neste caminho de santidade, não há
lugar para os jovens preguiçosos. Obrigado.  

HOMILIA DO SANTO PADRE
 www.Vatican.va

“Faça tudo pela glória de Deus”: é assim que São Paulo nos
exorta na leitura que acabamos de ouvir. Servir a glória de
Deus, em tudo o que fazemos, é o critério decisivo para as
nossas ações, é a síntese última do que significa viver a
amizade com Jesus, é a indicação que nos guia quando não
temos certeza de qual é a coisa certa a ser feita; nos ajuda a
reconhecer a voz de Deus dentro de nós, que nos fala na
consciência, para que possamos discernir a sua vontade. A
glória de Deus é a agulha da bússola de nossa consciência. 
 
São Paulo apresenta-nos, também, outro critério: esforçai-
vos por agradar a todos, em tudo, para que alcancem a
salvação. Somos todos filhos de Deus, temos os mesmos
desejos, sonhos e ideais. Às vezes, alguém fica
desapontado, e somos nós que podemos reacender a luz e
transmitir um pouco de bom humor. Assim, é mais fácil se dar
bem e testemunhar, na vida cotidiana, o amor de Deus e
a  alegria da fé. Porém, depende de nossa consistência,  

PERGUNTAS DOS JOVENS E RESPOSTAS DO SANTO PADRE

Obrigado! Você disse muito bem: a paz e a santa missa caminham juntas. Antes do
sinal da paz, nós pedimos ao Senhor que dê a paz e a unidade à comunidade da
Igreja. A paz é o dom que nos transforma de modo que nós, como membros de seu
corpo, podemos experimentar os mesmos sentimentos de Jesus, podemos pensar
como Ele pensa, e amar como Ele ama. E isso dá paz. Somente no final da missa,
os fiéis são enviados com a palavra: “Ide em paz”, isto é: levar a paz com você, para
oferecer aos outros, dar-lhes com sua vida, com um sorriso, com as obras de
caridade. O compromisso concreto com a paz é a prova do fato de que somos,
verdadeiramente, discípulos de Jesus: a busca da paz começa com as pequenas
coisas. Por exemplo, em casa, depois de uma briga entre irmãos, eu me fecho
ofendido ou tento dar um passo em direção ao outro? Posso fazer as pazes com
pequenos gestos? Estou pronto para me perguntar em todas as situações: “O que
Jesus faria em meu lugar?” Se fizermos isso e tentarmos colocá-la em prática
decisivamente, traremos a paz de Cristo à vida cotidiana e seremos construtores e
instrumentos de paz. Missões Palotinas, Moçambique

Santo Padre, como ministros e também como fiéis, damos a paz uns aos outros, estendendo as nossas mãos durante
a Santa Missa. Como é possível fazer com que esta paz possa ir além das fronteiras das nossas Igrejas e, assim,

sermos construtores de paz em nossas comunidades, em nossos países, em nossas famílias e no mundo? 
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Como ministro você faz, de fato, um pouco da experiência de
Marta e Maria. É belo que, além das atividades litúrgicas, você
saiba, por um lado, ocupar-se da vida paroquial e, por outro
lado, calar-se na presença do Senhor: fazendo as duas coisas.
E assim, neste entrelaçamento de ação e contemplação,
também reconhecemos o plano de Deus para nós: podemos
ver quais são os talentos e interesses que Deus coloca em
nosso coração e como desenvolvê-los; mas, acima de tudo,
nós nos colocamos humildemente diante de Deus, tal como
somos, sem máscaras, com os méritos e os limites,
perguntando-lhe como podemos servi-Lo melhor e também ao
próximo. Não tenha medo de pedir-lhe bons conselhos,
quando se perguntar sobre o modo de servir a Deus e às
pessoas que precisam de ajuda no mundo. 

Hoje, você como jovem pode ser um apóstolo capaz de atrair outros para Jesus. Mas, isso só será possível se você mesmo
estiver cheio de entusiasmo por Ele, e se O tiver encontrado, pessoalmente, e envolto em seu amor. Por isso, digo a você,
tente sempre conhecer e amar mais o Senhor Jesus. Repito, tente conhecer e amar cada vez mais o Senhor Jesus e
encontrá-Lo por meio da oração, da missa, na leitura do Evangelho, no rosto dos pequenos e dos pobres. Procure ser
amigo, com gratuidade, dos que estão ao seu redor, para que um raio da luz de Jesus possa alcançá-los, através de seu
coração apaixonado por Ele. Queridos rapazes e moças, não há necessidade de tantas palavras. O mais importante é a
proximidade, o serviço, o olhar silencioso diante do Santíssimo Sacramento. Os jovens, como todos os outros, precisam de
amigos que deem um bom exemplo, que façam sem pretensão e sem esperar algo em troca. E assim você também fará a
comunidade dos fiéis se sentir bem, porque o Senhor habita no meio deles. Como é bonito fazer parte da família da Igreja.
Obrigado. 

Pallottine Teenage Federation, New York Missões Palotinas,Peru

Missões Palotinas,Malawi

Santo Padre, somos ministros, servimos ao Senhor no altar e o
contemplamos na Eucaristia. Como podemos viver a contemplação
espiritual, seguindo o exemplo de Maria, e o serviço prático sobre o
exemplo de Marta, de uma maneira concreta, tentando reconhecer

o que Jesus quer de nós em nossa vida?

Lembre-se de que, quanto mais você se doa aos outros, mais pleno e feliz você será!  

Santo Padre, atuando como ministros na Igreja, o que nos entristece é constatar que poucas pessoas participam da Santa
Missa e da vida paroquial. A Igreja, em algumas localidades, está perdendo rapidamente, por diferentes razões, muitos

jovens. Como podemos nós e nossas comunidades atingir essas pessoas e trazê-las de volta a Cristo e ao ceio da Igreja?
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A fé é essencial, a fé me faz viver. Eu diria que a fé é como o
ar que respiramos. Nós não pensamos em cada respiração, o
quanto o ar é necessário, mas quando está faltando ou não
está limpo, percebemos o quão importante ele é! A fé nos
ajuda a compreender o sentido da vida: há alguém que nos
ama infinitamente, e esse alguém é Deus. Podemos
reconhecer Deus como nosso Criador e Salvador; ame a
Deus e dê as boas-vindas à nossa vida como um presente.
Deus quer entrar em um relacionamento vital conosco; Ele
quer criar relacionamentos e somos chamados a fazer o
mesmo. Nós não podemos acreditar em Deus e pensar que
somos filhos únicos! O Único Filho de Deus, é Jesus. Ele é
único porque Ele é Deus, mas entre os seres humanos não
há filhos únicos de Deus, pense nisso! Somos todos filhos de
Deus, somos chamados a formar a família de Deus, isto é, a
Igreja, a comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, somos
“familiares a Deus”, como diz São Paulo (Ef 2, 19). E nesta
família da Igreja, o Senhor nutre seus filhos com sua Palavra
e seus Sacramentos. 

Sim, é preciso muito esforço para fazer sempre o bem e tornar-se santos... Você sabe, o caminho para a santidade não é
para os preguiçosos: é preciso esforço. Eu vejo que vocês ministros estão comprometidos com esta jornada. O Senhor
Jesus nos deu um programa simples para caminhar no caminho da santidade: o mandamento do amor a Deus e ao
próximo. Tentamos estar firmemente enraizados na amizade com Deus, agradecidos pelo seu amor e dispostos a servi-Lo
em tudo, e por isso não podemos fazer nada além de compartilhar o dom do seu amor com os outros. E para concretizar o
mandamento do amor, Jesus nos mostrou as obras de misericórdia. Eu gostaria de perguntar aqui se todos vocês
conhecem as obras de misericórdia. Tenho certeza que seus bispos os ensinaram, e vocês os conhecem bem. Quais são
as obras de misericórdia? Se vocês não as conhecem, como vocês poderão fazê-las? As obras de misericórdia são
importantes. Elas são, para todos, um caminho exigente. Para fazer uma obra de misericórdia, não é necessário se formar
em uma universidade. Todos nós podemos fazê-las. Elas estão ao alcance de cada pessoa. Assim, cada um de nós deve
se perguntar: “O que eu posso fazer, hoje, para satisfazer as necessidades do meu próximo”, dos meus irmãos, do meu
pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus amigos, dos pobres, dos doentes...; mas, fazê-la uma por vez. O que eu
posso fazer para satisfazer as necessidades do meu próximo? Não importa se ele é um amigo ou um estranho, um
companheiro ou um estrangeiro, ele é meu próximo. Acredite em mim, ao fazer isso, você pode se tornar verdadeiramente
santo, homens e mulheres que transformam o mundo, vivendo o amor de Cristo. É verdade, não é fácil, é muito exigente.
Mas, lembre-se, eu digo de novo: o caminho para a santidade não é para os preguiçosos. 
 
 

Escola São Vicente Pallotti, Nova Deli, India
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Santo Padre, muitas pessoas dizem que não precisam de Deus, da religião e da Igreja
em suas vidas. Por que alguém deveria decidir, precisamente, pela fé católica? Qual é

a coisa mais importante? E por que a fé é tão importante para você?

Santo Padre, é linda a nossa missão como ministros; gostamos muito. Queremos servir ao Senhor e ao próximo. Mas fazer
o bem nem sempre é fácil, porque ainda não somos santos. Como podemos traduzir o nosso serviço, na vida cotidiana, em

obras concretas de caridade e um caminho em direção à santidade?

Missões Palotinas, Malawi


