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O TESTEMUNHO DE SANTIDADE APOSTÓLICA 

 

Esta é provavelmente a dimensão menos conhecida do bem-aventurado Tiago Alberione, 
porque é a síntese de todas as outras, incluindo o apostolado. A vida do Fundador e da 
Família Paulina foi uma busca constante da santidade, e a santidade foi a primeira proposta 
que ele fazia a todos os que dele se aproximavam para o seguir. Ele pregou muito sobre a 
santidade e foi para muitos um mestre e guia deste ideal, afirmando que santidade é 
“plenitude de fé, exuberância de esperança, ardor de caridade... dar a Deus tudo, por tudo! A 
corrente sempre em alta tensão!" (UPS I, 43). E ainda: “Dar tudo a Deus: isto é santidade” 
(UPS I, 84). Ele deu tudo! Por isso podemos dizer que a santidade é o melhor legado que 
deixou à sua família e à Igreja. 

 

VERDADE 

■ Na escuta da Palavra do Apóstolo Paulo 

São Paulo agradece a Deus pela graça que foi concedida aos coríntios em Cristo Jesus e pede 
que os confirme na santidade «até o fim, para que não sejam acusados no Dia de nosso 
Senhor Jesus Cristo». Podemos considerar estas palavras como dirigidas a nós por são Paulo 
e também pelo nosso Fundador, um verdadeiro propósito para cada um de nós, porque 
estamos entre aqueles que sentiram o que ele sentiu no início de sua inspiração. Acolher 
plenamente a graça do Senhor Jesus e procurar dá-la aos outros: isso é santidade. 

Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios (1,4-9) 

Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhes foi 
concedida em Jesus Cristo. Pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da 
palavra quanto do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em 
vocês, a tal ponto que não lhes falta nenhum dom, que esperam a Revelação de nosso 
Senhor Jesus Cristo. É ele que também os fortalecerá até o fim, para que vocês não sejam 
acusados no Dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que chamou vocês para a comunhão 
com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é fiel. 

■■ Na escuta da Palavra do Papa 

A santidade não pode ser separada da missão. A santidade do bem-aventurado Tiago 
Alberione é santidade apostólica, e assim ele a apresenta sempre aos seus filhos e filhas. É 
uma santidade que se realiza na missão, de fato – diz o Papa Francisco – “cada santo é uma 
missão”, que só pode ser compreendida e vivida em Cristo. 

Da Exortação Apostólica Gaudete et exsultate: 



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» (1Ts 4,3). Cada santo é uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir e 
encarnar, num momento determinado da história, um aspeto do Evangelho. Esta missão 
tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir d’Ele. No fundo, a santidade 
é viver em união com Ele os mistérios da sua vida; consiste em associar-se duma maneira 
única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente 
com Ele. Mas pode também envolver a reprodução na própria existência de diferentes 
aspetos da vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximidade aos 
últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação por amor. (Gaudete et exsultate, 
nos. 19-20) 

■■■ Na escuta da Palavra do Fundador 

«Para cumprir a vossa importante tarefa, tendes de cultivar em primeiro lugar um vínculo 
constante e profundo com Cristo; somente a profunda comunhão com Ele vos tornará 
capazes de transmitir o anúncio da Salvação ao ser humano contemporâneo!», disse Bento 
XVI à Federação Italiana dos Semanários católicos em 26 de novembro de 2010. Padre 
Alberione tinha uma consciência muito clara de que só quem é santo, quem vive o vínculo 
constante e profundo com Cristo, pode anunciar o Evangelho e ajudar os outros a viver esta 
mesma experiência de santidade. Sua consciência apostólica o levou a uma intensa busca 
pela santificação pessoal. 

Dos Escritos do bem-aventurado Tiago Alberione 

Jesus Cristo, para salvar almas, veio do céu e como bom pastor foi procurar as ovelhas 
perdidas. Este mundo, solicitado pelas suas paixões, tem caminhos tortuosos: quantos 
pecados e quanta desordem! Muito se pensa na terra e pouco no céu. “Lembra-te, ó 
homem, de que és filho de Deus”. Pessoas que não se importam com as almas, pessoas frias 
no que diz respeito à própria alma, como poderão se transformar em apóstolos? Primeira 
condição para ser apóstolo: cuidar da própria alma, entender o que significa ser salvo; 
compreender o que significa ser santificado é ter o coração atento todos os dias para a 
santificação, e usar para nossa santificação todos os meios fornecidos pela Providência. 
(RSP, pp. 148-149) Aquele que se santifica, santificará. (RSP, p. 150) 

 

CAMINHO 

O bem-aventurado Tiago Alberione é para cada um de nós pai e modelo em tudo; e, em 
primeiro lugar, mestre de santidade. Quanto ao exame de consciência, diz-nos que é «a 
melhor forma de nos alicerçarmos na humildade, fundamento de toda a santidade. Além 
disso, é um meio necessário para nos conduzir à fé, fundamento positivo do progresso na 
vida cristã, religiosa e apostólica». E acrescenta: «O conhecimento de nós mesmos é 
precioso, necessário: elimina um otimismo perigoso e ao mesmo tempo um desânimo fácil». 
Por um lado, «reconhecer sinceramente os dons de Deus para louvar ao Senhor; e usá-los 
para um bom caminho na santificação»; de outro, «reconhecer sinceramente as misérias, as 
insuficiências, a culpa, por meio da correção».	(cf. CISP, p. 1432) 

 

VIDA 

A santidade paulina é a síntese harmoniosa de todas as dimensões da pessoa: mente, 
vontade e coração, na realidade concreta da vida, que se expressa fundamentalmente na 
piedade, no estudo, no apostolado e na pobreza. Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, é o 



fundamento, a garantia e a energia que sustenta esta unidade profunda, que na realidade 
constitui a santidade paulina. 

Invocações a Jesus Mestre 

Jesus Mestre, santificai a minha mente e aumentai a minha fé. 
Jesus, Mestre na Igreja, atraí todos à vossa escola. 
Jesus Mestre, libertai-me do erro, dos pensamentos vãos e das trevas eternas. 
 
Ó Jesus, caminho entre o Pai e nós, tudo vos ofereço e de vós tudo espero. 
Ó Jesus, caminho da santidade, fazei que eu seja vosso fiel seguidor. 
Ó Jesus caminho, tornai-me perfeito como o Pai que está no céu. 
 
Ó Jesus vida, vivei em mim, para que eu viva em vós. 
Ó Jesus vida, não permitais que eu me separe de vós. 
Ó Jesus vida, fazei-me viver eternamente na alegria de vosso amor. 
 
Ó Jesus verdade, que eu seja luz do mundo. 
Ó Jesus caminho, que eu seja exemplo e modelo para as pessoas. 
Ó Jesus vida, que minha presença leve em toda parte graça e consolação. 
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