
NÓS SOMOS UMA 
MISSÃO

"A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um
ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou um momento entre
tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não
me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste
mundo. É preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta
missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto uma
pessoa se revela enfermeira no espírito, professor no espírito, político no
espírito..., ou seja, pessoas que decidiram, no mais íntimo de si mesmas, estar
com os outros e ser para os outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa dum
lado e a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá continuamente à
procura de reconhecimentos ou de defender as suas próprias exigências.

Deixará de ser povo". (Evangelii Gaudium n. 273) 

A missão é algo que se radica no meu própro ser como humano, como cristão,

como palotino. A vida em si, em meu ser, é uma missão. Os meus trabalhos
derivam do meu estar em uma missão, ou seja, tudo o que faço deve ser feito
com a alma, deve brotar das minhas profundas convicções, como a própria
vida de Jesus foi o seu apostolado, conforme dizia São Vicente Pallotti. 

Como pessoas individuais, como cristãos e como palotinos, também é correto
dizer: "Nós somos uma missão", uma vez que nossa missão pode ser realizada
de maneira mais eficaz como comunidade e na comunidade. Somos uma
missão nesta terra "trazendo luz, bênção, avivamento, encorajamento, cura e
libertação". 
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MEDITAÇÃO COM 
SÃO VICENTE 

PALLOTTI 

seja santo

"Eu quero ver você rico e
rico com os tesouros da
Divindade, eu quero ver

você totalmente
transformado em Deus, a
fim de torná-lo o mais útil
ministro do Evangelho"



Pallotti e a missão de Jesus nas periferias16 de maio de 2018

Este site surgiu a partir de uma iniciativa pessoal, mas,

contaremos com a ajuda de outras pessoas, para que possa ser
enriquecido com os aspectos da vida e da obra de São Vicente
Pallotti, visto que ele próprio procurou sempre viver em
contínuo estado de missão, juntamente com os seus filhos e
filhas espirituais, espalhados pelo mundo. Pallotti, tocado pela
graça de Deus, foi profundamente transformado na vida de
Jesus, e sua missão esteve sempre sintonizada com o Cristo
Apóstolo do Pai eterno. Por isso, refletir sobre suas obras nos
ajuda a absorver a sua atuação apostólica, vivida em espírito
de comunhão e de colaboração. 

A finalidade deste site é de partilhar as informações sobre a
intensa atividade evangélica e apostólica de inúmeros
palotinos espalhados pelo mundo. Como tive o privilégio de
conhecer o mundo palotino, presente em 56 países, espero
poder partilhar os testemunhos colhidos nas várias realidades
missionárias. 

Enfim, cabe-me lamentar a precoce morte do Pe. Jean
Bertrand Eteoundi, Consultor Geral e Secretário para as
Missões, falecido no dia 27 de abril de 2018. Ele possuía tantos
sonhos e era uma pessoa apaixonada pelas missões. A
segunda edição do seu projeto "Fé e caridade", um Boletim
Missionário, estava pronto para ser publicado, no mometo de
sua morte. Por meio deste site, desejo preservar a sua memória
e levar adiante, o mais possível, os seus amáveis sonhos
missionários. 

Espero que esta humilde iniciativa seja uma outra gota d'àgua
no oceano, para que vivamos o Evangelho de modo alegre e
apaixonado, como o Papa Francisco nos convida,

continuamente, a fazer. Ao mesmo tempo, pode ajudar-nos a
conhecer e amar o nosso Santo Fundador, São Vicente Pallotti,
Místico, Apóstolo e Profeta de Comunhão. "Nós somos missão"

é um convite a ser e realizar a nossa vocação de discípulos
missionários de Jesus, seguindo a espiritualidade e o carisma
de São Vicente Pallotti. Em suma, significa ser e fazer tudo
com a alma de Jesus, o Apóstolo do Pai, que é amor e
misericórdia infinita.  

"Nós somos missão". Deus em tudo e sempre! 

www.WeAreAMission.org

PAPA FRANCISCO
Para um cristão, não é possível
imaginar a própria missão na

terra, sem a conceber como um
caminho de santidade, porque

«esta é, na verdade, a vontade de
Deus: a [nossa] santificação»

Guadete et Exsultate, 19


