
NÓS SOMOS UMA 
MISSÃO

As celebrações eucarísticas que acontecem de forma secreta e às escondidas na China
não são casos do passado, mas pelo contrário são parte de uma realidade impossível de
ser percebida. Portanto, a evangelização desta potência mundial é um sonho não só da
maioria das congregações religiosas, mas da Igreja inteira. A Sociedade do Apostolado
católico faz parte do rebanho que partilha este grande desejo.   

Como diz o nosso Santo fundador, se "é Jesus que traz o amor para onde é desejado e as
pessoas precisam disso", então uma tal ambição a serviço de Deus vai encontrar a
própria realização.  Então, em 2010 nós estabelecemos a nossa missão em Taiwain. A raiz
de nossa gratidão decorre à província indiana da Assunção da bem-aventurada Virgem
Maria, cujos jovens missionários conseguiram não só aprender a difícil língua chinesa em
um ano, mas também se integraram graciosamente na igreja local. Tudo isso foi feito
com grande coragem e força, como eles não eram imunes ao teste interior da solidão e
da saudade.  

Graças aos nossos homens que mantiveram as suas lâmpadas acesas na escuridão, a
primeira vocação à Sociedade chegou bem rápido. Depois de ter terminado a sua
formação na nossa comunidade em Bacolod (Filipinas), Chuan-en Shi (Joseph) - o
primeiro Palotino do Taiwan - fez sua consagração em 25 de abril de 2018, diante do seu
reitor Provincial, Pe. Camilo Simoes. Uma boa parte do futuro da missão depende das
vocações locais, e ouvi dizer que há outros candidatos que querem seguir o Joseph em
se juntar à nossa congregação. Que possamos abundantemente agradecer ao Senhor da
messe e guardar junto ao coração as palavras de São Vicente: "Deus é mais generoso em
dar do que nós somos em pedir".  

Estabelecer uma casa que nos pertence, a fim de iniciar o apostolado típico dos
Palotinos, era outro sonho dos nossos missionários. Deus ouviu a batida na porta do céu e
a "casa de missão Palotina" foi inaugurada em 25 de abril de 2018.  
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Se somos realmente
animados pelo

espírito do amor,
sempre tratamos
todos com amor,

pensamos em tudo
com amor e falamos
de todos com amor.
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Uma vez, há alguns anos atrás, tive a alegria de visitar Taiwan e nossas
comunidades durante a época de Natal. Tenho que admitir que me
apaixonei pelo povo de Taiwan. Como é gentil, respeitoso, orante e
hospitaleiro! Voltar para esta terra antes de eu terminar o meu
mandato como reitor geral continua sendo um desejo. Se Deus quiser,
voltarei a ver estas pessoas muito lindas. 

Os Palotinos também possuem um outro ponto de entrada para a
China, por meio do estado nordeste de Arunachal Pradesh (Índia). Na
"terra do sol nascente" temos uma missão maravilhosamente
florescente sob os cuidados da minha própria província, que se chama
Epiphany of the Lord.  

A província Epiphany também tem outra missão na Tailândia, onde
queria ir, se eu não for reeleito no último capítulo geral. Enquanto o
Senhor quis outros planos para mim, ainda continuo esperançoso que
um dia nossa região australiana - como isso foi discutido muitas vezes
- abrirá uma missão em Mianmar.  

Para abrir uma nova missão, como são Vicente diria, "é preciso ter uma
grande confiança em Deus e desconfiar de nós mesmos” pois tal
esforço não é calculado apenas em ter grandes números de pessoas
ou dinheiro. Nossa vida não é nossa, mas de Deus: uma peregrinação
em direção à eternidade enraizada no verbo "SAIR", ou em italiano,

como Papa Francisco iria dizer, "USCIRE."  

Não há nenhuma figura melhor do que Moisés e sua viagem para a
terra prometida para explicar a aventura missionária. A maioria das
congregações religiosas e províncias largam a âncora em vez de ir ao
alto mar, pensando somente nos cálculos humanos. Mas a lógica do
Evangelho é contraditória. É dando que se recebe. É na morte que
encontramos a vida eterna. 

Nosso confrade Pe. Augustine Kolencherry partiu para a nossa missão
no Himalaia em Arunachal Pradesh, na Índia, em seus 70 anos. Ele
subiu, olhou e tive esperança, atendendo o chamado do Senhor para ir
até os confins da terra para anunciar a Boa Nova, nunca contando os
custos, mas em vez disso, colocando-se no caminho da providência.  

Esta, então, é a minha oração inclusive para o Taiwan. Ide. Tenham
coragem. Dêem tudo o que vocês têm. E o senhor irá recompensá-los
cem vezes mais. 

Eu rezo pela família Palotina para que seja sempre fiel a Jesus,

Apóstolo do Pai Eterno!  "Ser enviados" é a alma de cada Palotino, cada
cristão e cada ser humano autêntico. Ser para Deus e seu povo, aqui
está a essência do nosso ser!  

Encontrar segurança em Deus quer dizer ter encontrado o significado
da nossa fé. Então lhes digo, "Se deixem cair nas mãos de Deus com
perfeita confiança e não tenham medo, pois quando fazemos tudo
que podemos fazer com nossos esforços, Deus sustém a todos nós".

(São Vicente Pallotti)  

www.WeAreAMission.org

A seguir está uma descrição da missão por Pe. 
Solomon Raj, representante do reitor provincial, Pe. 

Camilo Simoes em Taiwan.
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"Inspirem Deus, expirem Deus" e saiam. 

Em 2010 abrimos nossa missão em Taiwan. Não tínhamos um lugar para chamar de casa, mas tínhamos a
responsabilidade de duas dioceses com apenas cinco de nós para guiar o nosso rebanho. Mas "Onde você não pode
alcançar com seus trabalhos, você vai chegar com humildade e confiança em Deus" (SVP) e isso explica a história minha e
dos meus colegas confrades.  

Para o povo de Taiwan, eles são conhecidos como o mais zeloso dos missionários, indo além da missão pastoral da
paróquia. Juntos, estamos empenhados na pastoral carcerária, o apostolado nos hospitais, animando o movimento «Vida
em Cristo», o diálogo inter-religioso, o ecumenismo, bem como auxiliando o secretariado diocesano. Ao fazer isso, na
base sempre mantemos o carisma do nosso fundador para infundir a fé e reacender a caridade entre as pessoas.   

Sendo guiados pelo espírito do nosso fundador e pela grande graça de Deus, tivemos uma vocação neste lugar, Pe.

Joseph. Seguimos em frente com humilde confiança de que haverão mais umas num futuro próximo, devido em parte à
nova casa de missão realizada através da generosidade do casal devoto Lukas e Anna.   

Esta casa de missão tem sido um sonho mais acalentado nos últimos 8 anos. Pois sem ela a nossa presença era vista
como temporária. Portanto, isso influenciou de forma negativa a continuidade de nossa missão aqui em Taiwan. Se os
nativos podem ter percebido que não éramos 'muito' para eles, não seria totalmente culpa deles. 

Agora, no entanto, os moradores de Taiwan podem ter certeza da continuidade da missão de São Vicente. Servirá como
um centro a partir do qual todas as nossas atividades dos Palotinos em Taiwan são organizadas e localizadas. Se trata de
um lugar de oração, lembrança, relaxamento e um centro de formação permanente para membros com atividades como
a animação vocacional e a orientação dos leigos. 

Assim como Jesus dizia, "Não temais, ó pequeno rebanho porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino" (Lucas 12:32).  

Papa francisco
Cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai

da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo.

Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


