
Texto por Slides para a Apresentação do Pe. Peter Sticco 

 

Slide 1: Espiritualidade Palotina: Sinal dos Tempos. Por Pe. Peter Sticco. 

 

Slide 2: Objetivo: Essa apresentação tem em vista refletir sobre os modos através dos quais os 

missionários palotinos têm saído em direção às periferias do mundo. Esses missionários têm 

saído pelo mundo para espalhar boas notícias aos outros, como fez com paixão e entusiasmo São 

Vicente Pallotti.  

 

Slide 3: Oração para meditação:  

Dai-nos coragem, ó São Vicente Palotti. Para inspirar e expirar Deus. Para O encontrar em todas 

as coisas. Para O revelar a todas as pessoas. Para irradiar a presença dele. 

 

Slide 4: O Papa Francisco tem lembrado os católicos, especialmente os líderes da Igreja, de 

"sair" e "buscar" as pessoas, especialmente as que se encontram nas chamadas "periferias". 

Slide 5: Missionários palotinos ao redor do mundo. 

Slide 6: Missionários palotinos: imagem de todos países em que eles se encontram. 

Slide 7: Mapa dos Palotinos no Mundo (da Igreja de Nossa Senhora das Graças) 

Slide 8: Peru: Juventude dos EUA com crianças de orfanato. Uruguai: Voluntários do "Liceo 

Pallotti". Costa do Marfim: 2,000 Gospel with Youth (Seria: Dois mil Evangelhos com a 

Juventude?). 

Slide 9: Portugal: Encontrando a Juventude de Odivelas. Quênia: Jornada em Nairóbi rumo ao 

centro de reabilitação infantil em Siuyu. Índia e Polônia: Time da Juventude Palotina se une por 

energia sustentável. 

Slide 10: Viagem de missão para o Vietnã. Peregrinação na Ucrânia. 

Slide 11: Filipinas. Peru: Juventude em Lima. 

Slide 12: Paróquia de Santa Faustina: o início  

Slide 13: Apostolado Católico em Camarões 

Slide 14: Filipinos Palotinos  

Slide 15: Enchente em Daporijo (Índia), 70 famílias afetadas: Eis os sinais dos tempos. Como 

essa comunidade se reconstrói? Quem os ajuda? 



Slide 16: Ruanda/República Democrática do Congo: Seja Santo, Continue Dançando! 

 

Slide 17: O que está acontecendo em Moçambique? 

Onde? Santa Maria e Rainha dos Apóstolos, Namuno 

Pobreza, Doenças, zero mobilidade aos padres para viajar, fome, “ritos de iniciação” 

Slide 18: Ser chamado para o seu sinal dos tempos pessoal 

● Vários chamados/necessidades em cada comunidade  

● Aprendendo com a espiritualidade de S. Vicente Pallotti 

● Encorajando a juventude a ser zelosa e ativa na comunidade!  

● Atos de gentileza para com todos, como S. Vicente faria.  

Slide 19: O Papa Francisco tem desafiado com frequência, aos líderes e a nós, para trazer o 

poder curativo da graça de Deus a todos que dela necessitam; ficar perto dos marginalizados e 

ser "pastores com cheiro de ovelha". Jesus sabia que seu tempo era breve, e sua mensagem era 

importante. A mensagem... é clara: Se é para sermos boas pessoas de fé, bons discípulos, 

precisamos nos recordar das bênçãos de Deus todos os dias. Parar e estar presentes a Deus! 

Slide 20: S. Vicente Pallotti escreve sobre a necessidade do zelo apostólico: 

“A Divina Providência nos obriga a ajudar nossos irmãos irmãs não apenas em suas 

necessidades presentes, mas sobretudo a suportá-los em suas necessidades espirituais. É por isso 

que temos uma obrigação de suportar uns aos outros na estrada rumo ao nosso destino final.” 

(OOCCIV 131) 

Slide 21: Durante a primeira metade do século XIX, S. Vicente Pallotti estava entre aqueles a 



quem Deus enriqueceu de dons e inspiração para o propósito de ajudar a Igreja a cumprir sua 

missão. O carisma de Pallotti tornou-se a herança da Sociedade do Apostolado Católico. Seus 

membros fazem dos ideais dele os seus e aceitam a missão dele.” (Pallottine Community 

Prayers, pg. 79) 

Slide 22: “Deus vos enviou como operários para sua colheita a fim de que, por vosso ministério, 

a fé seja preservada e cresça o amor.”- S. Vicente Pallotti 

 

Slide 23: O Papa João XXIII fala de S. Vicente: “Esse amável santo que demonstrava tão 

extraordinário amor é uma das mais brilhantes figuras do século XIX no campo da atividade 

apostólica. Ele desenvolveu novas formas de levar as pessoas a conhecer e amar a Deus em suas 

vidas. Seus empreendimentos, especialmente a Sociedade do Apostolado Católico, são 

extraordinariamente ricos de experiência e instrução religiosas. Todos os que se dedicam ao 

Apostolado têm a obrigação de transmitir a outros o amor de Deus, nutrir um espírito fraterno e 

trabalhar para o cumprimento de seus ideais com entusiasmo verdadeiro e constante” (cf. Acta 

SAC V [1962-64] 366-368) 

Slide 24: Arcebispo de Manilla, Filipinas: “Não podemos ser apenas discípulos; temos de ser 

missionários” “Somos missionários enviados a proclamar a Boa Nova da nossa salvação”  

Slide 25: Pe. Jacob Nampudakam, Superior Geral: 

“Estamos começando novas ‘missões’ nestes dias, mas no fim nossa missão é em todo o lugar… 

É uma periferia de fé. ‘Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus’ 

(Mt 5,3)...Um leproso, por exemplo, não sente mais dor. Ele está paralisado. Para uma mudança 

de coração — espiritual ou psicológica —, nós precisamos sentir a dor. Nós precisamos sentir 

que somos pobres e débeis. A verdade profunda é que somos todos pobres.” 

Slide 26: Do Evangelho de São João 21, 14-17: Era esta já a terceira vez que Jesus se 

manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. 

Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, amas-me mais do que 

estes?”. Respondeu ele: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Apascenta os 

meus cordeiros”. 

Perguntou-lhe outra vez: “Simão, filho de João, amas-me?”. Respondeu-lhe: “Sim, Senhor, tu 

sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Apascenta os meus cordeiros”.  

Perguntou-lhe pela terceira vez: “Simão, filho de João, amas-me?”. Pedro entristeceu-se porque 

lhe perguntou pela terceira vez: “Amas-me?” –, e respondeu-lhe: “Senhor, sabes tudo, tu sabes 



que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Apascenta as minhas ovelhas”. 

Slide 27: Meditações Diárias 

 

 

Slide 28: Fazendo a Vontade de Deus 

“Confesso e afirmo agora e sempre, que vossa santíssima vontade contém todo o bem e toda a 

mais sublime perfeição… [Assim,] que vossa santíssima e claríssima vontade, especialmente nas 

coisas desfavoráveis, seja o meu paraíso.” (OOCC,X,pp.377,379;STA, 437)  

 

São Vicente Pallotti sempre quis cumprir na sua vida a santíssima vontade de Deus. Pois a santa 

vontade de Deus contém todo o bem e a mais sublime perfeição. Mas encontrá-la não é tarefa 

fácil. É algo que sempre envolve as difíceis tarefas de procurar, discernir, escolher e fazer o que 

Deus quer de nós em uma determinada situação. São Vicente Pallotti constantemente procurava e 

fazia a vontade de Deus, mesmo nas mais desfavoráveis das situações. Ele sentia que fazer a 

vontade do Pai era o seu paraíso.  

 

Tenho eu buscado, discernido, escolhido e realizado o que Deus quer de mim? Estou pronto 

para fazer a vontade de Deus tanto nas situações favoráveis quanto nas desfavoráveis? Tenho 

imitado o espírito que guiou Jesus e S. Vicente Pallotti a cumprir o plano do Pai? 

 

Slide 29: Observações de Encerramento 

 

Slide 30:  O que você pode fazer em sua paróquia/comunidade para ser um missionário? 


