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A CARTA DE SÃO PAULO AOS GÁLATAS  

NA OPERA OMNIA DO PADRE TIAGO ALBERIONE 
 

  

Antonio F. da Silva, SSP 

 

No contesto do Ano Bíblico da Família Paulina no Brasil, no dia 30 de agosto de 2021 realizou-se uma LIVE sobre a visão bíblica e carismática 

do Padre Tiago Alberione a partir da Carta de São Paulo aos Gálatas. 

A apresentação do aspecto bíblico foi confiada à Irmã Zuleica Silvano, FSP. E a mim a consideração dos aspectos mais propriamente ditos da 

herança carismática. 

Para minha intervenção escolhi focar sobre a herança carismática percorrendo os ensinamentos de Dom Alberione baseados na Carta aos Gálatas 

e publicados, até agora, principalmente na Opera Omnia. 

A respeito dos ensinamentos do Fundador é imprescindível ter presente que em todo aspecto da sua vida, do seu pensamento e de suas obras ele 

recebeu e cultivou o dom da síntese, para chegar à unificação de tudo, a partir do centro que é Cristo Mestre, Pastor e Sacerdote, Caminho, Verdade 

e Vida. 

Nessa luz, a partir de Jo 14,6, criou o método VERDADE – CAMINHO – VIDA, que permite assumir na íntegra também toda a herança carismática 

inspirada e recebida de São Paulo. 

È, aliás, interessante notar que Pe. Alberione, à luz da Carta aos Gálatas, desenvolveu, ao interno de seu método, uma proposta espiritual, 

pedagógica e apostólica, segundo um itinerário traçado por São Paulo em Gal. 4,191,: “Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até 

que Cristo seja formado em vós” cujo fruto ou realização é comunicado em Gal. 2,20: “Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”.   

 
1 Cf. T. Alberione, Donec formetur Christus in vobis, Meditações do Primeiro Mestre, Paulus, 2007, pp. 302. 
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Padre Alberione codifica assim as várias passagens ou dimensões deste itinerário: 

 “A fé, operando por meio da caridade, nos une a Jesus Cristo, no qual se encarnou a santidade, a vida divina. Ela faz mais ainda: cria em 

nós o novo ser, animado pelo Espírito de Jesus Cristo. Unidos, abandonados nele nesta vida, nós podemos fazer e fazemos o que ele fez: 

nele, nós morremos para a carne o pecado, para renascermos para a vida espiritual. Falando mais exatamente: Somente o Cristo vive, pensa, 

age, ama, quer, reza, sofre, morre e ressuscita em nós” (DF 64). 

Constatamos assim como Padre Alberione não só se deixou iluminar pela Carta aos Gálatas, mas ligou a ela uma privilegiada expressão de seus 

ensinamentos sobre sua herança carismática. 

 

Para o estudo desses ensinamentos e herança podemos percorrer como no voo de um drone o itinerário traçado pela série das Obras, em ordem 

cronológica, publicadas na Opera Omnia, a partir daquelas dirigidas à Sociedade de São Paulo, passando depois àquelas dirigidas a cada 

Congregação ou Instituto. O campo dessa pesquisa é apresentado, aqui abaixo, na lista das “Obras levadas em consideração para o estudo da 

Carta aos Gálatas”. 

 

Após a sigla da obra, é indicado o versículo ou os versículos recorrente/es de Gal e depois o número da página ou páginas onde recorre/em.  

 

A este primeiro passo segue a apresentação e a estatística dos “Versículos da Carta aos Gálatas citados na Opera Omnia e uma antologia de 

respectivos textos do Padre Alberione” 

Praticamente, Pe. Alberione, em seus ensinamentos considerou metade os 149 versículos da Carta, chegando a 474 citações.  

Convém, além disso, ressaltar que os dois versículos mais citados são Gal 4,19 (=44 vezes) e Gal 2,20 (= 317). 

Não se trata ainda de uma pesquisa completa, mas parece ser já suficiente para ressaltar o quanto e “Como Alberione se deixou iluminar pela Carta 

aos Gálatas” e como ela “pode continuar a iluminas hoje a missão da Família Paulina”.  
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I – OBRAS LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PARA O ESTUDO DA CARTA AOS GÁLATAS 

À SOCIEDADE DE SÃO PAULO 

DONEC FORMETUR CHRISTUS IN VOBIS 

DF:  2,20: 9, 40, 49, 99 

DF: 3,11: 70 

DF: 4,19: 3, 9, 12, 14, 36, 100 

 

APOSTOLATO STAMPA 

 AS: 2,20: 52, 56 

 

LEGGETE LE SACRE SCRITTURE 

LS 3,1-14: 122-123 

LS 4,4: 118 

 

I NOVISSIMI MEDITATI DAVANTI AL SS. SACRAMENTO 

NOV 1,12: 188 

NOV 6,7: 81 

 

APOSTOLATO DELL’EDIZIONE 

Ae: 2,20: 23; 86; 99; 212 

Ae: 4,19: 23 

 

BREVI MEDITAZIONI 

BM1 

BM1 1,10: 316 

BM1 2,20: 83; 215; 271;317; 350;  

BM1 5,13-15: 173 

SP02 Gal 2,2   - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 2,19 - 1950 02 00. 1. 2c1  

BM1 5,16-17: 225 

BM1 5,17: 66; 243 

BM1 5,22-26: 161 

BM2 

BM2 2,20: 445; 448; 538; 588 

BM2 3,27: 593 

BM2 4,4-7: 543 

BM2 6,1-2: 642 

BM2 6,3-5: 644 

 

ANIMA E CORPO PER IL VANGELO 

ACV: 2,20 46; 62; 101 

ACV: 4,5 171 

ACV: 4,19 7; 14 

ACV: 5,13 227; 267 

ACV: 5,16.19-24 30 

ACV: 5,16-26 232 

ACV: 6,9 186 

SAN PAOLO 

(Serie – Versetto – Data – Pagina – Colonna) 

SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,15 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,15 - 1961 07 00. 2. 4c2  

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  

UT PERFECTUS SIT HOMO DEI 

UPS: 1,18: IV, 279 
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SP02 Gal 2,20 - 1957 02 00. 4. 2c1  

SP02 Gal 3,27 - 1964 05 00.13. 7c1  

SP02 Gal 5,9   - 1951 06 00. 1. 3c1  

SP02 Gal 4,19 - 1963 07 00. 3. 3c2. 

SP02 Gal 5,10 - 1951 06 00. 1. 3c1  

SP02 Gal 5,12 - 1951 06 00. 1. 3c1   

SP02 Gal 5,13 - 1954 03 00. 9. 3c2  

SP02 Gal 5,13 - 1957 03 00. 3. 2c2  

SP02 Gal 5,16-26 1954 03 00.10. 4c2  

SP02 Gal 5,24 - 1951 05 00. 1. 1c1  

SP02 Gal 6,9   - 1954 01 00.14. 7c2 

SP02 Gal 6,14. - 1963 09 00. 2. 3c1  

 

 

UPS:2,2: I,17 

UPS: 2,20: I, 55; 187; - II,54;57; 103; 105; 109; 111;149; 190 

– III, 188; - IV, 195, 201. 

UPS:4,19: II, 16; 190 

UPS:5,17: I,493 

UPS: 5,24: I, 493 

UPS:  : I, 290 
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ÀS FILHAS DE SÃO PAULO 

FSP31 

FSP31: 1,8: 44,  

 

FSP32 

FSP32: 1,8: 302 

FSP32: 2,20: 399, 517 

FSP32: 4,19: 279 

FSP32: 5,21: 206 

FSP32: 6,2: 306 

 

FSP33 

 FSP33: 1,12: 174 

 

FSP35 

FSP35: 2,20: 261. 

FSP35: 4,4: 319 

 

FSP36 

FSP36: 2,20:516, 

FSP36: 4,19: 497, 516 

FSP36: 5,22: 464 

 

FSP37 

FSP37: 2,20: 599 

FSP37: 6,7: 659 

 

FSP38 

FSP38: 2,20: 633 

 

 

FSP1940 

FSP40: 1,10: 51 

FSP40: 2,20: 77,  

FSP40: 5,22-23: 61, 

FSP40: 6,2: 78 

 

FSP1941 

FSP41: 2,20: 153, 185, 239, 280, 299, 341, 

FSP41: 4,4: 158 

FSP41: 5,22-23: 369 

FSP41: 5,24: 280 

 

FSP1942 

FSP42: 2,20: 404 

 

FSP1943 

FSP43: 2,20:  573, 

 

FSP1944 

FSP44: 2,20: 592, 642  

 

FSP1945 

FSP44: 2,20: 683, 723 

 

FSP1946 

FSP46:2,20: 287, 295, 334 

FSP46:3,1: 218 

FSP46:4,4: 289 

FSP46: 6,14: 217, 266, 321 
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FSP1947 

FSP47: 6,2: 457 

 

FSP1948 

FSP48:2,20: 523, 538 

 

FSP1949 

FSP49:2,20: 598 

 

FSP1950 

FSP50:3,1: 147, 

 

FSP1951 

FSP51: 3,1: 230 

FSP51: 4,4: 254 

 

FSP1952 

FSP52:2,20: 379 

FSP52:5,22-23: 391 

 

FSP1953 

FSP53:5,24: 564 

FSP53: 6,1 492 

FSP53: 6,2: 273 

FSP53: 6,16: 447 

 

FSP1954 

FSP54: 2,20: 50, 90, 144, 153, 230, 297 

 

 

 

FSP1955 

FSP55:1,12: 53 

FSP55:2,11-14: 523 

FSP55:2, 20: 54, 162, 239, 271, 473, 536 

FSP55:5,24: 446 

FSP55:6,2: 339 

FSP55:6,10: 449 

FSP55:6,14: 73 

 

FSP1956 

FSP56:1,14: 275 

FSP56:2,20: 125, 158, 184, 199, 205, 216, 240, 281, 336, 371, 

488 

FSP56: 5,22: 239, 252 

FSP56: 6,2: 119 

 

FSP1957 

FSP57: 1,14: 311 

FSP57: 2,20: 120, 132, 294 

FSP57: 4,19: 312 

 

FSP1958 

FSP58: 1,10: 59  

FSP58: 2,20: 43, 138, 144, 181, 427, 437  

FSP58: 4,19: 437  

FSP58: 6,2: 64 

 

FSP1959 

FSP59: 2,20: 40, 43, 115, 211, 254 

FSP59: 4,19: 136 
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FSP1960 

FSP60: 2,20: 97, 194, 204, 213, 332-333, 386  

FSP60: 5,17 96 

FSP60: 5,22 361  

FSP60: 6,2 280 

 

FSP1961 

FSP61: 2,20: 109, 117, 203, 235, 292, 309, 320, 331 

 

SPIEGAZIONE DELLE COSTITUZIONI FSP 

FSP-SdC 1,8: 86 

FSP-SdC 2,20: 24, 97, 101, 104, 37, 163, 306, 391 

FSP-SdC 6,2: 40, 190 

FSP-SdC 6,16: 357 

 

CONSIDERATE LA VOSTRA VOCAZIONE – FSP 

FSP-CVV 1,10: 70 

FSP-CVV 1,12: 268 

FSP-CVV 1,14: 234 

FSP-CVV 1,15: 234 

FSP-CVV 1,16: 234 

FSP-CVV 2,2: 234 

FSP-CVV 2,20: 155, 176, 212, 232, 234, 264, 272, 275 

 

FSP-CVV 4,4: 249 

FSP-CVV 4,19: 155, 196, 272 

FSP-CVV 5,9: 184 

FSP-CVV 5,10: 184 

FSP-CVV 5,12: 184 

FSP-CVV 5,22: 188 

FSP-CVV 6,2: 184 

FSP-CVV 6,16: 103, 168 
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ÀS PIAS DISCÍPULAS DO DIVINO MESTRE 

APD46 

PD46: 4,4: 6 

 

APD47 

PD46-47: 2,20: 4, 56, 202, 336, 345, 385 

PD46-47: 4,4: 410 

PD46-47: 5,17: 341 

PD46-47: 6,9: 532 

PD46-47: 6,17: 342  

APD56 

PD56: 2,20: 128, 268, 281,554 

PD56: 4,19: 646 

PD56: 6,2: 518,541 

PD56: 6,7: 360 

 

APD57 

PD57: 2,20: 141, 274, 351 

PD57: 2,20b: 275 

PD57: 4,4: 210 

PD57: 5,7: 136 

 

APD58 

PD 58: 2,20: 84, 207, 226 

 

APD59 

PD59: 2,20: 66 

PD57: 5,24: 110 

 

 

 

 

APD60 

PD60: 2,20: 83, 269 

 

APD61 

PD61: 2,20: 106, 193, 222, 272 

PD61: 2,20c: 70 

PD61: 4,19: 27, 225 

 

APD62 

PD62: 2,20: 256, 293 

PD62 5,22-23: 231 

PD62: 5,25-26: 169 

PD62: 6,1-10: 169 

 

APD63 

PD63: 2,20: 16, 32, 33, 46, 99, 102, 104, 108, 117, 118, 119, 

148, 196, 197, 226, 235, 243, 249, 285, 289, 333, 359, 

361, 381, 387, 458, 459, 500 

PD63:2,20c: 488 

PD63: 4,19: 249 

PD63: 5,17: 160 

PD63: 6,7: 407 
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APD64 

PD64:2,20: 55, 73, 81, 82, 125, 135, 152, 153, 186, 231, 234, 

240, 244, 256, 262, 290, 340, 342, 380, 390, 391, 392, 

433, 441, 443, 445. 

PD64:4,4: 127, 450 

PD64: 4,19: 391, 392, 397, 427, 430, 433, 441, 443, 444 

PD64: 5,22: 406 

 

APD65 

PD65: 2,20: 12, 61, 105, 134, 180, 367, 420, 424, 473, 495, 

647, 687, 721, 772, 773, 775, 779, 783, 785, 788, 789, 

825. 

PD65:4,19: 12 

PD65: 5,22: 325 

PD65: 5,25-6,1-10: 656 

 

 

 

 

APD66 

PD66: 2,20: 82, 154, 160, 205, 220, 316, 350, 426, 471, 475 

PD66: 5,17: 86, 321, 405, 416 

PD66: 5,16-24: 423 
 

APD67 

PD67: 2,20: 18, 71. 

PD67: 5,25-6,1-11: 283 
 

APD68 

PD68: 4,1-7: 156 

APD-Appendice 

PDApend: 2,20: 37, 122, 144, 163, 177, 298, 306,  

PDApend: 4,4: 468 
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ÀS IRMÃS DE JESUS BOM PASTOR 

 

ASGBP57 

PAST57: 2,20: 11 

 

ASGBP58 

PAST58: 1,10: 218 

PAST58: 1,18: 50 

PAST58: 2,20: 89 

PAST58: 4,18: 418 

 

ASGBP59 

PAST59: 2,20: 255 

 

ASGBP60 

PAST60: 2,20: 722 

 

ASGBP61 

PAST61: 2,20: 20, 440, 447, 619, 650, 670 

PAST61: 6,10: 674 

 

ASGBP62 

PAST62: 2,20; 300, 690 

 

 

 

ASGBP63 

PAST63: 2,19: 125, 158 

PAST63: 2,20: 311, 338, 359 

 

 

ASGBP64 

PAST64: 2,20: 82, 218, 219, 240, 426, 427, 439, 443, 451, 

468, 598, 628, 738 

 

ASGBP65 

PAST65: 2,20: 719 

 

ASGBP66 

PAST66: 2,20: 255 
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ÀS IRMÃS APOSTOLINAS 

AP 1957: 

AP57 6,2 

 

AP 1958,1: 

AP58-1: 1,19: 134 

AP58-1: 2,20: 36, 82, 117, 167, 171, 175 

AP58-1: 3,11: 179 

AP58-1: 4,18: 207 

 

AP 1958, 2 

AP58-2: 1,14: 180 

AP58-2: 2,20: 110 

AP58-2: 6,2: 143, 318 

AP 1959 

AP59: 2,20: 19 

AP59: 4,19: 17 

AP59: 5,22-23 vulg.: 110 

AP 1960 

AP60: 1,10: 314 

AP60: 2,20: 59, 192, 205, 285, 338 

AP60: 3,11: 263 

AP60: 5,22: 255 

AP60: 5,25-6,1-10: 276  

AP60: 6,2: 208 
 

 

 

 

AP 1961 

AP61: 1,14: 286 

AP61: 1,15: 303 

AP61: 2,20: 118, 222, 228, 229, 238, 239, 318 

AP61: 5,25-6,1-10: 285;  

 

AP 1962 

AP62: 1,17–18: 51  

AP62: 2,20: 167, 192 

AP 1963 

AP63: 2,20: 95, 98, 99, 100, 167  

AP63: 3,11: 76, 92  

AP63: 4,12–20: 88 

AP 1964 

AP64: 2,20: 27, 32,  

 

AP 1965 

AP65: 2,20: 140, 219, 236, 267,284 
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ÀS ANUNCIATINAS 

MEDITAZIONI PER CONSACRATE SECOLARI 1 e 2 

MCS1: 2,20: 302, 381, 389, 412, 457, 466, 485 

MCS1: 4,19: 457, 460, 466, 467, 484 

MCS1: 6,10: 462 

MCS2: 2,20: 80, 83, 94, 103 

MCS2: 4,19: 104 

MCS2: 6,10: 102 
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II - VERSÍCULOS DA CARTA AOS GÁLATAS CITADOS NA OPERA OMNIA  

E UMA ANTOLOGIA DE RESPECTIVOS TEXTOS DO PADRE ALBERIONE 
 

Gálatas Antologia de textos escolhidos do Padre Alberione Obras  Qtas. vezes 

1,8 “De fato diz S. Paulo: “Ainda que viesse um anjo do céu a vos dizer algo de diverso, 

não crede nele” [Cfr Gal 1,8.]. - FSP 32: 1,8: 301 

86. São Paulo nos seus tempos alertava os fiéis sobre as novidades, as novidades de 

pessoas portadoras, como poderia parecer, uma ordem nova, um verbo novo (cf Gal 

1,8). Vigilar então. Um exemplo: pôs-se em dúvida algum tempo atrás, até entre pessoas 

distintas até mesmo da hierarquia, se há obrigação de seguir a vocação também quando 

for conhecida, com certeza. Isso é um erro. E todavia, pode ser que irmãs jovens, que 

talvez acabam de fazer a profissão, se deixem iludir. Quando se tem certeza da vocação, 

é vontade de Deus, ocorre fidelidade”. FSP 32: 1,8: 301 

FSP31: 1,8: 44 - FSP 32: 

1,8: 301; FSP-SdC 1,8: 86 - 

FSP32: 1,8: 302 -  

1 vez 

1versículo 

1,10 “Entre Jesus Cristo e o mundo há um abismo. O espírito de Jesus Cristo vem de Deus; 

o espírito do mundo vem do maligno. O mundo também tem suas bem-aventuranças: 

bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os que só buscam o prazer, bem-

aventurados os poderosos, bem-aventurados aqueles que na vida se fazem respeitar e 

temer; o mundo exalta a força, se inclina aos prepotentes, louva a vingança, a coragem 

e o engano. Ora, dos dois mestres, de qual queremos ser discípulos? Qual é a verdade? 

Qual segue a virtude? Qual tem o direito à nossa deferência? Jesus Mestre falava aos 

discípulos: tinha presente diante de seus olhos aqueles de então; tinha presente ao seu 

espírito aqueles de todo tempo; estávamos presentes também nós. «Se eu agradasse 

ainda ao mundo, não seria servo de Jesus Cristo», diz São Paulo (Gal 1,10)”. - BM1 

1,10: 315-316 

BM1 1,10: 315-316 - FSP-

CVV 1,10: n70 - FSP40: 

1,10: 51 - FSP58: 1,10: 59  

- PAST58: 1,10: 218 - 

AP60: 1,10: 314 -  

6 vezes 

1 versículo 

1,12 “Diz S. Paulo: «Oh sublimidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus!» (Rm 

11,32). A ciência da teologia, quando é aprendida com coração bom, enche de 

entusiasmo; assim é para a doutrina da ascética [...] quando pensamos em são Paulo que 

aprende o Evangelho «por revelação de Jesus Cristo» (Gal 1,12), e que é arrebatado até 

o terceiro céu e contempla belezas: «Vi coisas que sobre a terra não se veem, ouvi coisas 

que sobre a terra não se ouvem» (2Cor 12,4)”. - NOV 1,12: 188-189.  

NOV 1,12: 188-189 - 

FSP33: 1,12: 174 - 

FSP55:1,12: 53 - FSP-

CVV 1,12: 268 -  

4 vezes 

1 versículo 
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1,14 “«Proficiebam in Iudaismo supra multos coaetaneos meos» [E como eu progredia no 

Judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade] (Gal., 1, 14); progresso no 

conhecimento das Escrituras, primeiros contatos com os Cristãos, acérrimo perseguidor: 

a retidão, agir segundo consciência”. - SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,14 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - FSP 56:1,14: 

275 - 

FSP57: 1,14: 311 - FSP-

CVV 1,14: 234 - AP58-2: 

1,14: 180 - Ap61: 1,14: 286 

- SP02 Gal 1,14 - 1957 02 

00. 2. 1c1   

7 vezes 

1 versículo 

1,15 “«Qui me segregavit ex utero matris meae» [Gal 1,15 -Aquele que me separou desde o 

seio materno]: a Providência na vida de Saulo (nascimento em Tarso, cidade doutra; 

educação farisaica; aprendeu uma profissão). Dotes naturais e educação ordenadas ao 

grande santo e apóstolo (Gal 1,15)” - SP02 Gal 1,14 - 1957 02 00. 2. 1c1  

SP02 Gal 1,15 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - SP02 Gal 1,15 

- 1961 07 00. 2. 4c2 - FSP-

CVV 1,15: 234 - AP61: 

1,15: 303 

4 vezes 

1 versículo 

1,16 3. «Et vocavit per gratiam, ut revelaret Filium suum in me» (Gal., 1,16) [E chamou por 

sua graça, para que eu revelasse seu Filho em mim]: a conversão. Foi plena: mente, 

coração, vida. 

4. «Ut evangelizarem Illum in gentibus» (Gal., 1,16) [Para que eu O evangelizasse entre 

os gentios]: a vocação ao apostolado. Os sinais da vocação. 

5. «Continuo non adquievi carni et sanguini» (Gal., 1,16) [Não consultei carne nem 

sangue]: correspondência pronta e generosa à graça. Deixava uma religião amada, uma 

profissão lucrativa e honrosa. De doutor da lei a ... nada! Cheio de talentos e de 

capacidades.... Inativo! À espera”. - SP02 Gal 1,16 - 1957 02 00. 2. 1c1  - FSP-CVV 

1,16: 234  

SP02 Gal 1,16 - 1957 02 

00. 2. 1c1 - FSP-CVV 

1,16: 234  

2 vezes 

1 versículo 

1,17-18 “Em São Paulo, a Palavra de Deus produziu o cem por um. Quando Jesus o chamou: 

“Porque me persegues? ”. “Quem es tu? ”. “Sou Jesus” ... então se rendeu até o 

profundo: “O que queres que eu faça? ”, eis. Não somente o reconheceu, mas 

imediatamente se pôs nas suas mãos disposto a fazer aquilo que Jesus queria, em tudo. 

[...] São Paulo se retirou no deserto e ali penitência, oração, trabalho... e o Senhor o 

instruiu; depois, antes em Antioquia e depois, de Antioquia, para o mundo, e assim lhe 

comunicou aquilo que ele, Jesus, queria dele... e começou assim preparado” [cf Gal 

1,17-18; At 9,30; 11,25-26]. - AP62: 1,17–18: 51. 

AP62: 1,17–18: 51 1 vez 

2versículos 
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1,18 “Verdadeiramente é necessário fazer como são Paulo, o qual disse que tinha ido a 

Jerusalém Videre Petrum [Ver Pedro] [Gal 1,18], tinha ido a Jerusalém para ver são 

Pedro” - PAST58: 1,18: 50.   

UPS: 1,18: IV, 279 - 

PAST58: 1,18: 50 

2 vezes 

1 versículo 

2,2 «Por tudo o que diz respeito à instituição de cada uma das partes da Família Paulina, dei 

cada passo guiado pela obediência: o início, o desenvolvimento, o espírito, a expansão, 

o apostolado. Em coisa de tão grande responsabilidade são necessários três elementos: 

a inspiração divina bem verificada, o conselho do Diretor espiritual, a dependência dos 

legítimos Superiores. São os caminhos que a Igreja ensina e põe à nossa disposição “ne 

in vanum currerem aut cucurrissem” (Gal., 2,2) [a fim de não correr, nem ter corrido 

em vão]. Foram seguidas estas vias de modo exauriente, servindo-me das luzes dos 

homens mais instruídos, pios, responsáveis» - UPS:2,2: I,17. 

UPS:2,2: I,17 - FSP-CVV 

2,2: 23 - SP02 Gal 2,2   - 

1957 02 00. 2. 1c1 

2 vezes 

1 versículo 

2,8 “Ele foi o mais fiel e o mais profundo intérprete do Evangelho de Jesus Cristo. E fica 

bem a Glória [É o grande monumento marmóreo no Templo de São Paulo em Alba 

]como foi esculpida na Casa Mãe: S. Paulo, o qual tem ao redor de si os seus devotos: 

S. Timóteo, S. Tito, S. João Crisóstomo, Sta. Tecla. E a todos indica o Mestre divino, 

porque esta foi a sua missão: aplicar os princípios, os ensinamentos do Evangelho às 

necessidades de seus tempos e segundo a missão que lhe fora confiada, isto é: «como 

Pedro para os Hebreus, assim eu para o mundo pagão [Cfr Gal 2,8]. Esta parte, esta 

missão foi-me entregue». E a realizei até o fim. E quis morrer no centro da Gentilidade, 

pois foi disposição da Providência que Ele fosse concluir seus dias, com o martírio, em 

Roma, onde no mesmo dia ofereceu também a vida o apóstolo São Pedro”.  

[....] A sua vida é um ensinamento, um ensinamento vivo e palpitante, especialmente 

para quem tem que escrever e para quem deve fazer outros estudos. Ensinamento vivo 

e palpitante: as Cartas. Também por isso Ele foi escolhido como protetor da 

Congregação”. 

FSP-CVV 2,8: 211 

 

1 vez 

1 versículo 

2,11-14 «Abundantius aemulator existens paternarum mearum traditionum». - Gal 1,14: 

«Superando no judaismo a maior parte dos meus coetâneos... ferrenho como eu era em 

apoiar a tradição dos pais». - FSP55:2,11-14: 523 

FSP55:2,11-14: 523 -  

 

1 vez 

4versículos 

2,19 S. Paulo diz: «Estou pregado na cruz com Cristo» [Cfr. Abaixo o comentário a Gal 

2,20] 

PD46-47: 2,19: 342 - SP02 

Gal 2,19 - 1950 02 00. 1. 

2c1 - PAST63: 2,19: 125, 

158 -  

4 vezes 

1 versículo 
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2,20 “Fui crucificado com Cristo; e se vivo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em 

mim” [UPS: Gal 2,20: I, 55]. 
 

“Esta é a vida completa: «Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus» [Vivo eu, 

já não eu, na verdade vive em mim Cristo] - AS: Gal II, 20. 
 

“A união de espírito. Esta é a parte substancial. A Família Paulina tem uma só 

espiritualidade: viver integralmente o Evangelho; viver no Divino Mestre enquanto Ele 

é Caminho, verdade e Vida; vive-lo como o compreendeu o seu discípulo São Paulo. 

Este espírito forma a alma da Família Paulina; não obstante que os membros 

(constituídos pelos Institutos coligados) sejam diversos e operantes de vários modos; 

mas entre eles estão unidos em Cristo e no fim da Encarnação e Redenção: ‘glória a 

Deus, paz aos homens”. ... “Vivo ego, iam non ego; vivit vero in me Christus” [vivo eu, 

já não eu; vive de verdade em mim Cristo]: a mente de Jesus, o coração de Jesus, a 

vontade de Jesus. Ser membros vivos e operantes do Corpo Místico de Jesus Cristo. 

“Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos” [Vinde a mim 

todos os que trabalhais e estais sob o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso]; 

“Euntes in mundum universum: prædicate Evangelium omni creaturæ” [Mc 16,15: Ide 

por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura]”. (UPS III, 187-188). 
 

“Não se pode dizer, em prática, que se chegue à santidade só com o amor ou só com o 

sacrifício. Quando dizemos: “O amor é o caminho breve para chegar à santidade”, 

entendemos dizer aquele amor que leva a à imolação de todas as nossas más tendências. 

E quando dizemos: | «Regnum Dei vim patitur et violenti rapiunt illud» [Mt 11,12: «O 

reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele»] entendemos dizer: 

aqueles que fazem violência a si mesmos por amor. Requer-se, em substância, ou o 

amor que leva ao sacrifício, ou o sacrifício feito por amor. O amor e o sacrifício estão 

entre eles em proporção: são como dois pés que se devem mover continuamente e 

alternativamente para caminhar. O amor que não leva ao sacrifício é um engano, é uma 

sentimentalidade; porque o amor verdadeiro é aquele de Jesus que se imolou. E tu não 

amas verdadeiramente se, ao mesmo tempo, não imolas toda si mesma e todas as tuas 

DF:  2,20: 9, 40, 49, 99 - Ae: 

2,20: 23; 86; 99; 212 - BM1 

2,20: 83; 215; 271;317; 350 

- BM2 2,20: 445; 448; 538; 

588 - ACV: 2,20 46; 62; 101 

- SP02 Gal 2,20 - 1957 02 

00. 4. 2c1 - UPS: 2,20: I, 55; 

187; - II,54;57; 103; 105; 

109; 111;149; 190 – III, 

188; - IV, 195, 201 - FSP32: 

2,20: 399, 517 - FSP35: 

2,20: 261 - FSP37: 2,20: 

599 - FSP38: 2,20: 633 - 

FSP40: 2,20: 77 - FSP41: 

2,20: 153, 185, 239, 280, 

299, 34 - FSP42: 2,20: 404 

- FSP54: 2,20: 50, 90, 144, 

153, 2302 , 297 -FSP55:2, 

20: 54, 162, 239, 271, 473, 

536 - FSP56:2,20: 125, 158, 

184, 199, 205, 216, 240, 

281, 336, 371, 488 - FSP57: 

2,20: 120, 132, 294 - 

FSP58: 2,20: 43, 138, 144, 

181, 427, 437 - FSP59: 

2,20: 40, 43, 115, 211, 254 - 

FSP60: 2,20: 97, 194, 204, 

213, 332-333, 386 - FSP61: 

2,20: 109, 117, 203, 235, 

292, 309, 320, 331 - FSP-

317 vezes 

1 versículo 

 
2 Marca em vermelho para contar de 50 em 50 as citações. 
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potências! Quando será que o Espírito Santo tomará posse de todas as potências da 

alma? Quando tivermos feito completa imolação delas a Deus. Amar-se-á 

verdadeiramente quando poder-se-á dizer como S. Paulo: «Christo crucifixus sum cruci: 

Estou crucificado com Cristo, sobre a cruz» [Gal 2,19]. Os verdadeiros amantes são 

aqueles que crucificam a própria carne com todos os seus vícios e todas as suas 

concupiscências [Gal 5,24]” – FSP41, 280. 
 

“O Papa estabelece [Na Tametsi futura], ou melhor interpreta e propõe aquilo que 

estabeleceu Jesus Cristo: os três princípios. Todo aquele que quer viver “in Christo et 

in Ecclesia” [em Cristo e na Igreja], deve unformar-se nos costumes, nos pensamentos, 

nos meios da graça e vida eterna; poderá afirmar “vivit in me Christus” [Cristo vive em 

mim] (Gal 2,20). 

Este espírito entrou na vida paulina: a piedade segundo Jesus Cristo Caminho, Verdade 

e Vida; o estudo segundo Jesus Cristo Caminho, Verdade e Vida; o apostolado segundo 

Jesus Cristo Caminho, Verdade e Vida; a disciplina religiosa segundo Jesus Cristo 

Caminho, Verdade e Vida” - SP02 Gal 2,20 – 1958 01 01.01.1c2. 

 

“É conhecer sempre mais a intimidade de Jesus, não somente a história da sua vida, mas 

o seu espírito, conhecer o seu coração, os seus desejos, a sua docilidade ao Pai. 

.... Na primeira parte da Visita, na Adoração, é bem fazer esta leitura espiritual. 

.... Jesus repreendeu, uma vez, um dos Apóstolos que falava em nome dos outros. Disse 

Jesus: «Ha tanto tempo estou convosco e não me conheceis ainda [Jo 14,9]. 

.... Oh, com este conhecimento será muito mais fácil chegar à confiança em Jesus, ao 

amor a Jesus. Muitas coisas boas e consoladoras então emergirão na vossa mente 

durante a Visita, na conversa, no colóquio com Jesus. Jesus então tomará posse de toda 

a nossa personalidade, a nossa pessoa fica absorvida pela Pessoa do Filho de Deus, e ele 

nos guiará em tudo, quer nos pensamentos, como nos sentimentos, e nos desejos. A 

nossa pessoa fica como que absorvida pela Pessoa do Verbo divino, então chegamos ao 

Vivit vero in me Christus [Gal 2,20]. E quanto será então alegre a vida! Sentiremos que 

temos algo a fazer sobre a terra, e como ele veio, Filho de Deus, encarnando-se para nos 

ensinar o que fazer sobre a terra. Entender-se-á melhor ainda o que quer dizer viver a 

SdC 2,20: 24, 97, 101, 104, 

37, 163, 306, 391 - FSP-

CVV 2,20: 155, 176, 212, 

232, 234, 264, 272, 275 - 

PD46-47: 2,20: 4, 56, 202, 

336, 345, 385 - PD56: 2,20: 

128, 268, 281,554 - PD57: 

2,20: 141, 274, 351, 275 - 

PD 58: 2,20: 84, 207, 226 -

PD59: 2,20: 66 - PD60: 

2,20: 83, 269 - PD61: 2,20: 

106, 193, 222, 272 - PD61: 

2,20c: 70 - PD62: 2,20: 256, 

293 - PD63: 2,20: 16, 32, 

33, 46, 99, 102, 104, 108, 

117, 118, 119, 148, 196, 

197, 226, 235, 243, 249, 

285, 289, 333, 359, 361, 

381, 387, 458, 459, 500 - 

PD63:2,20c: 488 - 

PD64:2,20: 55, 73, 81, 82, 

125, 135, 152, 153, 186, 

231, 234, 240, 244, 256, 

262, 290, 340, 342, 380, 

390, 391, 392, 433, 441, 

443, 445 - PD65: 2,20: 12, 

61, 105, 134, 180, 367, 420, 

424, 473, 495, 647, 687, 

721, 772, 773, 775, 779, 

783, 785, 788, 789, 825  - 

PD66: 2,20: 82, 154, 160, 

205, 220, 316, 350, 426, 
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vida cristã e o que quer dizer a superioridade da vida do religioso, da religiosa”. - PD63: 

2,20: n.33, p. 48. 
 

“E depois a caridade: o amor a Deus, a união com Deus, a vida de Jesus Cristo em nós. 

Jesus em nós: que age na nossa mente, nos nossos corações, nos nossos pensamentos e 

em toda a nossa atividade quotidiana, de modo que: “Não sou mais eu que vivo, mas é 

Jesus que vive em mim” (Gal 2,20). E isto é: Não sou mais eu que quero aquilo que 

quero, mas quero aquilo que Jesus quer! E é ele que me comanda; é ele que me sugere 

as coisas a fazer, as coisas a serem deixadas! 

Sim, Jesus que vive em nós: os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos 

sentimentos, as nossas palavras, as nossas atividades, as nossas ocupações quotidianas. 

E então a vida em Cristo: Vivit vero in me Christus” [Vive de verdade em mim Cristo]. 

- PAST62: 2,20: 690 
 

“c) «A santificação da nossa  alma não é, portanto, o fim último da nossa vida, mas o 

fim intermédio. A glória da Santíssima Trindade é o fim supremo, tanto na ordem 

natural quanto na ordem sobrenatural desta vida». Isto, à medida que se chega ao «vivo 

autem, iam non ego, vivit vero in me Christus» [Gal 2,20: vivo, porém já não eu, vive 

de verdade em mim Cristo]. «A Ele a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todos as 

gerações, nos séculos dos séculos » (Ef. 3, 21). 

d) Não seremos santos a não ser na medida na qual viveremos a vida de Cristo, ou 

melhor ainda, na medida na qual Cristo vive a sua vida em nós. O processo de 

santificação é um processo de cristificação. O cristão deverá tornar-se um outro Cristo: 

«Christianus alter Christus» [Cristão, outro Cristo]. Viver o mistério de Cristo, no qual 

«estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento» (Col. 2, 2-3)”.-  

SP02 Gal 2,20 – 1963 07 00.00.3c2.  

471, 475 - PD67: 2,20: 18, 

71. -PDApend: 2,20: 37, 

122, 144, 163, 177, 298, 

306 - PAST57: 2,20: 11 - 

PAST58: 2,20: 89 - 

PAST59: 2,20: 255 - 

PAST60: 2,20: 722 - 

PAST61: 2,20: 20, 440, 

447, 619, 650, 670 - 

PAST62: 2,20; 300, 690 - 

PAST63: 2,20: 311, 338, 

359 - PAST64: 2,20: 82, 

218, 219, 240, 426, 427, 

439, 443, 451, 468, 598, 

628, 738 - PAST65: 2,20: 

719 - PAST66: 2,20: 255 - 

AP58-1: 2,20: 36, 82, 117, 

167, 171, 175 - AP58-1: 

2,20: 36, 82, 117, 167, 171, 

175 - AP58-2: 2,20: 110 - 

AP59: 2,20: 19 - AP60: 

2,20: 59, 192, 205, 285, 338 

- AP61: 2,20: 118, 222, 228, 

229, 238, 239, 318 - AP62: 

2,20: 167, 192 - AP63: 2,20: 

95, 98, 99, 100, 167 - AP64: 

2,20: 27, 32- AP65: 2,20: 

140, 219, 236,267,284 - 

MCS1: 2,20: 302, 381, 389, 

412, 457, 466, 485 - MCS2: 

2,20: 80, 83, 94, 103 
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3,1 «Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou, a ponto de não seguir a verdade que vos 

anunciei?» - [FSP46:3,1: 218]  

FSP46:3,1: 218 - 

FSP50:3,1: 147 - FSP51: 

3,1: 230 

3 vezes 

1 versículo 

3,1-14 Leitura de Gal 3,1-14 LS 3,1-14: 122-123 1 vezes 

14versículos 

3,11 «Iustus meus ex fide vivit»:  

[A fé] É o fundamento de toda justificação; o fundamento positivo de toda virtude; o 

princípio de vida cristã; a porta aos sacramentos. A medida da fé é a medida das outras 

virtudes. «Iustus meus ex fide vivit» [Meu justo pela fé vive]. «Sine fide impossibile est 

placere Deo». [Sem a fé é impossível agradar a Deus]. Jesus Cristo disse: «Credite in 

Deum et in me credite». [Crede em Deus e crede em mim]. A fé é: não um raciocínio, 

mas uma graça! Ela é crer sob a autoridade de Deus revelador e sob a palavra da Igreja 

que comunica a nós o depósito recebido de Jesus Cristo. – DF 70.  

DF: 3,11: 70 - AP58-1: 

3,11: 179 - AP60: 3,11: 

263 - AP63: 3,11: 76, 92  

5vezes 

1 versículo 

3,27 «Todos vós que fostes batizados, fostes revestidos de Jesus Cristo» (Gal 3,27). 

“Os que eram batizados no Sábado Santo vinham antigamente revestidos de uma veste 

branca, para indicar o efeito do Sacramento na alma deles. Na Missa se diz: «Todos vós 

que fostes batizados, fostes revestidos de Jesus Cristo» (Gal 3,27). Usavam tal vez por 

oito dias e a depunham neste domingo” - BM2 3,27: 593.  

BM2 3,27: 593 - SP02 Gal 

3,27 - 1964 05 00.13. 7c1 

2 vezes 

1 versículo 

4,1-7 “Irmãos, por todo o tempo que o herdeiro é criança, em nada difere do servo, embora 

seja dono de tudo, e permanece sob os tutores e os procuradores até ao tempo 

preestabelecido pelo pai. Assim, também nós, quando éramos jovens, devíamos 

obedecer a prescrições do mundo (...). Mas chegada a plenitude dos tempos, Deus 

mandou o seu Filho – a encarnação, o Filho de Deus -, nascido de mulher, submisso à 

lei, para redimir aqueles que estavam sob a lei e para nos dar a adoção de filhos, aos 

quais Deus infundiu nos vossos corações o Espírito do seu Filho que invoca\; Pai! Ora, 

não és mais servo, mas filho, e se filho, também herdeiro pela graça de Deus”. - PD68: 

4,1-7: 156.  

PD68: 4,1-7: 156 1 vez 

7versetti 

4,4 “Assim vós vos unis inteiramente à missão que tendes sobre a terra, à missão sacerdotal. 

Unir as duas missões: a vossa e a sacerdotal. 

468. Dado que o Senhor se dignou de salvar o mundo por meio do Filho seu, mas quis 

que o Filho seu se tornasse filho de uma mulher: factum ex muliere [Gal 4,4: nascido de 

mulher]. Eis, feito por mulher. Portanto, associadas à mesma missão: Jesus e Maria 

PDApend: 4,4: 468 - LS 

4,4: 118 - FSP35: 4,4: 319 - 

FSP41: 4,4: 158 - 

FSP46:4,4: 289 - FSP51: 

4,4: 254 - FSP-CVV 4,4: 

12 vezes 

1 versículo 
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associados. E então vós associadas, na vossa missão, ao sacerdote e o sacerdote que 

acolhe de vós aquilo que deve acolher. União. Os fins são sempre iguais: a glória de 

Deus e a paz dos homens [Cfr Lc 2,14]. Porque Jesus veio para isso. E maria atuou nessa 

direção. E vós sabeis que o sacerdote tem esse fim e vós vos unis às mesmas intenções. 

Viver do Mestre Divino”. - PDApend: 4,4: 468.  

249 - PD46: 4,4: 6 - PD46-

47: 4,4: 410 - PD57: 4,4: 

210 - PD64:4,4: 127, 450 

4,4-7 «Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a Lei. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o 

Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai! Portanto agora ninguém é ainda escravo, 

mas filhos». - BM2 4,4-7: 543 

BM2 4,4-7: 543 1 vez 

4versículos 

4,5 “Adoção a filhos de Deus [cf. Gal 4,5]. 

A EDUCAÇÃO AO TRABALHO – É de imensa vantagem para a vida e para a 

eternidade. Cada homem tem forças físicas, intelectuais, morais e tem certo tempo de 

vida para consumá-las. Na mente de Deus devem ser consumadas para conhecê-lo, amá-

lo: então essas forças, aumentadas e nobilitadas per nossa adoção a filhos de Deus [cf. 

Gal 4,5], conhecerão, servirão, amarão Deus no gáudio eterno no céu” - ACV: 4,5 171. 

ACV: 4,5 171 1 vez 

1 versículo 

4,12-20 “Coragem, portanto: não vos pareis nunca! Quando São Paulo parou? Quando nas Tre 

Fontane, por ordem do carnífice, inclinou a cabeça e foi decapitado. Não obstante, ainda 

depois da morte sua cabeça deu três pulos... e estão marcados lá. Oh! dado que era o 

homem que tudo entreprendia, em tudo ele levava o seu fervor, o seu calor. Dizia aos 

Gálatas, àqueles habitantes da Galácia: “Amei-vos mais do que a mãe ama suas crianças 

e por isso me desagrada, tenho pena de que vós sois tão volúveis. Quando eu estava 

entre vós, um grande fervor; vindo embora, nada mais!”. Fervor, calor espiritual! É, 

sim! “Como a mãe amamenta as suas crianças – diz – assim eu vos amo” [cf Gal 4,12–

20; 1Ts 2,7–8]. Cada dia pedir o seu calor espiritual, ler algo dele, ainda que somente 

dois versículos, três versículos. Começar pelos mais fáceis, as Cartas mais fáceis”. - 

AP63: 4,12–20: 88. 

AP63: 4,12–20: 88  1 vez 

9versículos 

4,18 ? Volevo dire quindi in particolare esaminarsi se in fondo all'animo c'è questa docilità, 

e questo consegnarsi a chi guida, consegnarsi all'istituto che è una forma! Ut daretur 

vobis forma. L'istituto è una forma con il suo indirizzo, con i princìpi su cui si regge, 

con la pietà che in esso si pratica, con l'insegnamento che vien dato nelle direzioni e poi 

negli insegnamenti vari, ecc. - PAST58: 4,18: 418 

PAST58: 4,18: 418 - 

AP58-1: 4,18: 207 

2 vezes 

1 versículo 
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4,19 “A atividade de Jesus Cristo nas almas em graça de Deus, como seus membros, para 

São Paulo constitui o argumento e o fio condutor de todo o seu ensinamento: e é o 

mistério de Jesus Cristo. Foi a sua constante preocupação (Cl 4,3); este “sacramento 

escondido” (Ef 3,9), no qual habita corporalmente a plenitude da divindade (Cl 2,9); no 

qual o cristão encontrará todas as coisas (ivi 10) e será pleno da plenitude de Deus (Ef 

3,19). 

São Paulo mais claramente escreve aos Gálatas: «...Ó filhos meus, pelos quais continuo 

a sofrer as dores da maternidade, até que não seja formado em vós o Cristo» (Gal. 4, 

19). – (SP02 Gal 4,19 - 1963 07 00. 3. 3c2). 

[O culto] “È constituído por todo o complexo de atos internos e externos que honram a 

Deus e transformam a vida nossa em vida divina e nos incorporam a Jesus Cristo. [...] 

Tudo isto: para que «donec formetur Christus in vobis» [até que se forme Cristo em vós] 

(Gal 4,19), até ao «vivo ego iam non ego, vivit vero in me Christus» [vivo eu já não eu, 

vive de verdade em mim Cristo] (Gal 2,20). Isso disse Jesus: «Eu sou a Vida» (Gv 14,6). 

Essa é a terceira parte da instrução religiosa: é, portanto, também a terceira parte do 

Apostolado da Imprensa” (AS pp. 8-9).  

UPS:4,19: II, 16; 190 - 

SP02 Gal 4,19 - 1963 07 

00. 3. 3c2 - FSP32: 4,19: 

279 - DF: 4,19: 3, 9, 12, 

14, 36, 100 – AS: 8-9 – Cf. 

Ae: 4,19: 23 - ACV: 4,19 

7; 14 - FSP36: 4,19: 497, 

516 - FSP57: 4,19: 312 - 

FSP58: 4,19: 437 - FSP59: 

4,19: 136 - FSP-CVV 4,19: 

155, 196, 272 

PD56: 4,19: 646 - 61: 4,19: 

27, 225 - PD63: 4,19: 249 - 

PD64: 4,19: 391, 392, 397, 

427, 430, 433, 441, 443, 

444 - PD65:4,19: 12 - 

AP59: 4,19: 17 - MCS1: 

4,19: 457, 460, 466, 467, 

484 - MCS2: 4,19: 104 

44 vezes 

1 versículo 

5,7 “Faço o retiro mensal e estou boa dez dias, depois começo a me esfriar; e faço os 

Exercícios Espirituais, estou boa um mês e depois começo a cair, sim. Currebatis bene 

[Corríeis bem] [Gal 5,7]: havíeis começado bem. Oh, agora, como é preciso fazer? 

Antes de tudo a nossa força vem de Deus; portanto, oração. Este é o primeiro meio”. - 

PD57: 5,7: 136.  

PD57: 5,7: 136 1 vez 

1 versículo 

5,9 

5,10 

5,12 

“As vocações se ganham e formam mais com uma vida exemplar do que com artifícios 

e com palavras. Unidos de espírito e de esforços. Quanto triste seria o infiltrar-se do 

espírito de murmuração! Seria muito, muito mais nocivo do que toda dificuldade ou 

oposição externa, por parte dos inimigos. Não é esta constatação um fruto de amar 

experiências? O espírito de crítica é semelhante à obra do caruncho que lentamente e de 

modo escondido, mas certamente chega ao cerne e acaba às vezes destruindo a planta. 

E eis que nas casas, onde isso se insinua, vereis definhar tudo: e quisessem alguns tomar 

consciência disso! Sabendo que geralmente quem critica tem mais defeitos e se tornar 

SP02 Gal 5, 9.10.12 - 1951 

06 00. 1. 3c1. Cf. FSP-

CVV 5,9. 5,10.5,12: 184 -  

2 vezes 

3versículos 
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ineficazes nas suas funções, especialmente ao escrever e ao ensinar. Vale também aqui 

o que disse São Paulo: «Um pouco de fermento altera toda a massa» (Gal 5,9). Aqui se 

acrescente: «Quanto a vós eu confio no Senhor que não pensarei diversamente, mas 

quem vos conturba, quem quer que seja receberá sua condenação» (Gal 5,10). E o 

Apóstolo chega a dizer: «Oh! Deus quisera que fossem distanciados de vós aqueles que 

conturbam» (Gal 5,12)”. 

5,13 “A obra de cristianização é um imane esforço da Igreja para tornar o homem livre da 

morte, do erro, da escravidão do pecado, da carne, do temor, etc., e restituir-lhe a 

liberdade perdida: «Vos enim in libertatem vocati estis fratres: tantum ne libertatem in 

occasionem detis carnis...» [Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto que a 

liberdade não sirva de pretexto para a carne...] (Gal. V, 13). - (SP02 Gal 5,13 - 1954 03 

00. 9. 3c2). 

A verdadeira liberdade é bem outra coisa que o desenfreio, a depravação, licencia; é ao 

contrário uma provada idoneidade ao bem; é um decidir-se por si mesmo a querer 

cumpri-lo (Gal 5,13); é o domínio sobre as próprias faculdades, sobre instintos, sobre 

os acontecimentos” (SP02 Gal 5,13 - 1957 03 00. 3. 2c2).  

SP02 Gal 5,13 - 1954 03 

00. 9. 3c2 - SP02 Gal 5,13 

- 1957 03 00. 3. 2c2 - 

ACV: 5,13 227; 267 

4 vezes 

1 versículo 

5,13-15 “O CIDADÃO - «Vós de fato, irmãos, fostes chamados à liberdade. Entretanto, que a 

liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço 

uns dos outros. Pois toda a Lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo 

como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não 

aconteça que vos elimineis uns aos outros»! (Gal 5,13-15)”. - BM1 5,13-15: 173. 

BM1 5,13-15: 173 

 

1 vez 

3versículos 

5,16-17 “TEMPERANÇA - «Ora, eu vos digo, caminhai segundo o Espírito e não satisfareis os 

desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito tem 

desejos contrários à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que fazeis o que 

quereis» (Gal 5,16-17)”. - BM1 5,16-17: 225. 

BM1 5,16-17: 225 - 

FSP60: 5,17 96 

1 vez 

2 versículos 

5,16-24 “… O principal ensinamento no Evangelho: «Buscai primeiro [422] o reino de Deus e 

a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo». Isto é, primeiro o reino 

de Deus no mundo e a sua justiça, isto é, a nossa santidade. «E todas estas coisas vos 

serão dadas em acréscimo», as coisas que são segundo a humanidade. É necessário 

pedir, então, o reino de Deus e a sua justiça. 

PD66: 5,16-24: 423 - ACV: 

5,16.19-24 30 

2 vezes 

9 versículos 
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... Na Epístola [Gal 5,16-24]: «o fruto do Espírito é – é necessário [423] pedir ao Senhor 

o dom do Espírito Santo – caridade, e alegria, e paz, w e prudência, benignidade. 

bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, doçura, temperança, castidade».   

... Eis, o reino de Deus e a sua justiça está nessas expressões que correspondem à 

Epístola aos Gálatas. E os Gálatas s. Paulo os havia amado, aqueles cristãos que haviam 

se desviado um pouco, e isto é, o mal, o pecado; os pecados: impureza, imodéstia, etc.” 

- PD66: 5,16-24: p. 316. 

5,16-26 Espírito e corpo - «Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os 

desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias 

à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se 

vos deixais guiar pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são 

manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas ciúmes, 

ira discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a 

estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni: os que praticam tais 

coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas 

coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas 

paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também nossa 

conduta. Não sejamos cobiçosos de vangloria, provocando-nos uns aos outros e 

invejando-nos uns aos outros!» . - (Gal. V, 16-26). - SP02 Gal 5,16-26 1954 03 00.10. 

4c2 

SP02 Gal 5,16-26 1954 03 

00.10. 4c2 - ACV: 5,16-26 

232 

2 vezes 

11versículos 

5,16.19-

24 

«ERRO E ERROS – O homem devia ter uma unidade ou integridade: isto é, as potências 

do homem – mente, vontade, sentimento – deviam se integrar. A razão conhecia o bem, 

ainda que com luz pálida e fria, que o sentimento, porém devia aquecer e fazer 

resplandecer e entusiasmar, onde do verdadeiro, do belo, se obtivesse o bem. Assim, 

verdadeiro, belo e bom, além de constituir uma única coisa em si sob três aspectos 

(convertuntur), também no homem haveriam encontrado uma unidade prática nas suas 

três faculdades unidas. O pecado quebrou a unidade: e agora há grande desordem. A 

razão devia governar o coração e o coração fazer resplandecer de amor a razão; e a 

vontade, removidos os obstáculos das paixões e fortificada pela razão, teria feito o bem: 

eis a unidade. A graça divina contribuía e elevava maravilhosamente esta unidade; de 

modo que o homem representava a Unidade e Trindade de Deus; «feito à imagem e 

ACV: 5,16.19-24 30 1 vez 

7 versículos 
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semelhança» dEle [cf. Gn 1,26], era trino nas suas faculdades (mente, sentimento, 

vontade) e uno na sua atividade interior e exterior. Quebrada a unidade, razão e coração 

empurram a vontade por caminhos opostos: a razão age por si, o amor incontrolado 

acende seus fogos túrbidos nos sentidos e consuma o organismo; e a vontade, sem a 

graça de Deus, é arrastada por caminhos barrentos; eis as duas leis, da carne e do espírito 

[cf. Gal 5,16.19-24; Rm 8,2- 13], eis “eu não faço o bem que quero, mas o mal que não 

quero» [Rm 7,15.19]. Refazer a unidade em Cristo » ACV 30.  

5,17 «Mas repetimos aquilo que aconteceu pelo pecado original: estabeleceram-se no homem 

com duas leis, uma contrária à outra. Há sempre no homem aquela luta da qual fala S. 

Paulo: «A carne tem desejos contrários ao espírito, o espírito tem desejos contrários à 

carne» (FSP60: Gal 5,17: 96). 

Reprimir as fortes tendências da carne é grande virtude: «A carne tem desejos contrários 

|ao espírito...» (Gal 5,17). - BM1 5,17: 297-298. 

A Escritura diz: «O homem animal não entende as coisas do espírito de Deus» (2Cor 

2,14). Porque? «A carne deseja coisas contrárias ao espírito» (Gal 5,17). - BM1 5,17: 

67 

UPS:5,17: I,493 -  BM1 

5,17: 297-298 o n/e. 243 - 

BM1 5,17: 67 o n/e. 66 – 

FSP60: 96 - PD46-47: 

5,17: 341 - PD63: 5,17: 

160 -  

5 vezes 

1 versículo 

5,21 “5. A inveja consiste em entristecer-se pelo bem de outrem e em se comprazer pelo mal 

alheio. Por si mesma é grave, mas nem sempre, antes no maior número de vezes não é. 

São Paulo diz: «O invejoso não entra no céu» [Gal 5,21], sempre, porém, quando esse 

defeito é grave”. [153]. - FSP32: 5,21: 206. 

FSP32: 5,21: 206  1 vez 

1 versículo 

5,22 “A caridade para com Deus é importante porque é o compêndio de todas as virtudes das 

quais é fonte o Espírito Santo: “Fructus autem Spiritus charitas” [O fruto do Espírito é 

amor].  De fato, a fé é destinada a manter viva a esperança e a caridade; e a esperança 

excita a caridade. - FSP36: 5,22: 464 

“O Espírito Santo inclina-nos às bem-aventuranças evangélicas que são um antegozo de 

prêmio. Dá-nos os doze frutos elencados por S. Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 

V,10”. .- FSP40: 5,22: 60 

FSP36: 5,22: 464 - FSP40: 

5,22: 60 - FSP56: 5,22: 239, 

252 - FSP60: 5,22 361  

FSP-CVV 5,22: 188 - 

PD64: 5,22: 406 - PD65: 

5,22: 325 - AP60: 5,22: 

255 

9 vezes 

1 versículo 

5,22-23 «Quando uma alma corresponde fielmente às graças atuais, que põem em movimento 

as virtudes e os dons, produz atos de virtude, primeiro imperfeitos e penosos, depois 

melhores e mais saborosos, que enchem o coração de santa alegria. São os frutos do 

Espírito Santo, que se podem definir: atos de virtude que chegaram a certa perfeição e 

enchem a alma de santa alegria.  

FSP41: 5,22-23: 369 - 

PD62 5,22-23: 231- 

FSP52:5,22-23: 391 - 

AP59: 5,22-23 vulg.: 110 

4 vezes 

2 versículos 
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São Paulo enumera doze: “Fructus autem Spiritus est: caritas, gaudium, pax, patientia, 

benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas” 

[Gal 5,22-23] [O fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, paciência, benignidade, 

bondade, longanimidade, mansidão, fé, modéstia, continência, castidade]. Mas não quis 

tecer uma lista completa: e Santo Tomás faz notar com razão que este número é 

simbólico e designa em realidade todos os atos de virtude, em que a alma encontra 

consolação espiritual» [Tanquerey, Compendio de teologia ascética e mística, n. 1359] 

- - FSP41: 5,22-23: 369. Cfr. Esercizi alle Maestre, Ottobre 1941 (Riservato), pp. 195-

196.  

5,22-26 FRUTOS E BEM-AVENTURANÇAS - «O fruto do Espírito, ao invés, é amor, alegria, 

paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra 

estas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas 

paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautaremos também 

nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e 

invejando-nos uns aos outros» 

BM1 5,22-26: 161 1 vez 

5 versículos 

5,24 «Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis» [Pois os que 

são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos] (Gal. 5, 24). 

– “Uma mortificação obrigatória para todos” [= não fumar] - SP02 Gal 5,24 - 1951 05 

00. 1. 1c1. 

“Os que amam de verdade são aqueles que crucificam a própria carne com todos os seus 

vícios e todas as suas concupiscências [Gal 5,24]. Há pessoas mais afetivas e estas 

acham mais fácil o caminho do amor; há outras mais fortes, violentas contra si mesmas, 

que acham mais fácil o caminho do combate, da luta pela qual chegam ao amor. E, 

portanto, S. Francisco de Sales, alma combativa, chegou a cantar o amor no modo mais 

perfeito, depois da S. Escritura. A alma pode passar onde maiormente encontra a sua 

atração. Quem combate os | próprios defeitos, o amor próprio, naturalmente chegará ao 

amor de Deus. - FSP41, 280 

UPS:5,17: I,493 --SP02 

Gal 5,24 - 1951 05 00. 1. 

1c1 - FSP41: 5,24: 280 - 

FSP53:5,24: 564 - 

FSP55:5,24: 446 - PD57: 

5,24: 110 

6 vezes 

1 versículo 

5,25-

6,1-10 

Comentário versículo por versículo – Meditação do XV Domingo depois de Pentecostes 

– 23 de setembro de 1962 -PD62: 5,25-6,10: pp. 170-175. 

Meditação do XV Domingo depois de Pentecostes 27 de agosto de 1967 - PD67: 6,1-

11: 283  

PD62: 5,25-6,1-10: pp. 

170-175 - PD65: 5,25-6,1-

10: 656 - PD67: 6,1-11: 

283 - AP60: 5,25-6,1-10: 

5 vezes 

12versículos 
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276 -AP61: 5,25-6,1-10: 

285 -  

6,1 “O primeiro pensamento é este: a profundidade. S. Paulo descreve o espírito religioso 

como aquele que tem três dimensões: latitude, longitude, profundidade [Cfr Ef 3,18]. 

É muito fácil a superficialidade na vida religiosa, ao contrário: «Vita vestra abscondita 

est cum Christo in Deo» [Cfr Cl 3,3: «A vossa vida está escondida com Cristo em 

Deus»]. É preciso ser profundos na fé, profundos na esperança, profundos na 

caridade” - FSP53: 6,1 492.  

FSP53: 6,1 492 1 vez 

1 versículo 

6,1-2 «Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com 

espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. 

Carregai o peso uns dos outros e assim cumprirei a Lei de Cristo» (Gal 6,1-2). - BM2 

6,1-2: 642. 

BM2 6,1-2: 642 1 vez 

2 versículos 

6,2 Vindo cada uma trouxe os próprios defeitos, e a Escritura diz: «Ut discamus alter 

alterius onera portare: para que aprendamos a carregar uns os pesos dos outros» - FSP32: 

6,2: 3067. 

«Especial exercício de caridade para as religiosas é a convivência serena, familiar, 

cordial, na vida de comunidade, com todas indistintamente; de modo que a vida comum 

seja realmente de conforto nas penas, de encorajamento nas dificuldades, de sincera 

participação nas alegrias. Este convívio deve levar a viver a advertência de São Paulo: 

“Carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a Lei de Cristo” [Gal 6,2]» - AP58-

2: 6,2: 143 

UPS: 6,2: I, 290 - FSP32: 

6,2: 306 - FSP40: 6,2: 78 - 

FSP47: 6,2: 457 - FSP53: 

6,2: 273 -  FSP55:6,2: 339 

- FSP56: 6,2: 119 - FSP58: 

6,2: 64 - FSP60: 6,2 280 - 

FSP-SdC 6,2: 40, 190 - 

FSP-CVV 6,2: 184 - PD56: 

6,2: 518,541 - AP57 6,2 - 

AP58-2: 6,2: 143, 318 - 

AP60: 6,2: 208 -  

17 vezes 

1 versículo 

6,3-5 A HUMILDADE É SABEDORIA [Título original: “Domingo XVI depois de 

Pentecostes]. «Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. 

Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só e não 

por referência ao outro. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo» (Gal 6,3-5). 

BM2 6,3-5: 644 -  1 vez 

3 versículos 

6,7 “Recolhe-se aquilo que foi semeado: «Cada qual recolherá aquilo que tiver semeado» 

(Gal 6,7). Tornemo-nos santos agora: temos os momentos e as horas, basta também 

pouco tempo. Se eu quero, desta noite me torno santo, porque dirijo todos os 

pensamentos, todas as aspirações, todos os sentimentos para Deus; abraço sua vontade 

NOV 6,7: 81 - FSP37: 6,7: 

659 - PD56: 6,7: 360 - 

PD63: 6,7: 407 

4 vezes 

1 versículo 
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inteira, adiro plenamente ao seu coração, uno-me a Ele para a vida e para morte. Quem 

quer se faz santo” - NOV 6,7: 81 

6,9 “Pode-se perder o tempo: fazendo nada, fazendo coisas inúteis, fazendo pecados, 

fazendo precipitadamente. O tempo, ao contrário, é redimido fazendo o bem, fazendo 

antes de tudo o próprio dever, fazendo sempre algo de útil. «Bonum facientes non 

deficiamus; tempore enim suo metemus, non deficientes» [Não desanimemos na prática 

do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos] (Gal. VI, 9)”. - SP02 Gal 

6,9 - 1954 01 00.14. 7c2. 

SP02 Gal 6,9  - 1954 01 

00.14. 7c2 - PD46-47: 6,9: 

532 - ACV: 6,9 186 - 

3 vezes 

1 versículo 

6,10 “Falando sobre o tempo, devemos considerar quatro expressões da Bíblia: «Fugit 

irreparabile tempus»: o tempo foge irreparavelmente, já não podemos voltar atrás; 

segundo: «Dum tempus habemus operemur bonum» (Gal 6,10): se, então, o tempo foge, 

façamos o bem enquanto temos tempo. Terceiro: «Fili, conserva tempus» (Eclo 4,23): 

filho, presta atenção para que o tempo não lhe fuja, que não lhe fujam os momentos que 

são, às vezes, desperdício de tempo! Quarto: «Tempus non erit amplius» (Ap 10,6): não 

tereis mais tempo. O Senhor marcou para cada um de nós aquela medida de tempo que 

está nos seus desígnios”. - MCS1: 6,10: 462 

 

FSP55:6,10: 449 - 

PAST61: 6,10: 674 - 

MCS1: 6,10: 462 - MCS2: 

6,10: 102 

4 vezes 

1 versículo 

6,14 “Esta reparação – explica o Concílio – que nós fazemos pelos nossos pecados, não é tão 

nossa que não se realize por meio de Jesus Cristo: de fato, se sozinhos não podemos 

nada, «com a energia dAquele que nos ajuda, tudo podemos (Fl 4, 13). Assim o homem 

não tem razões para se gloriar, mas toda nossa glória é depositada em Jesus Cristo 

(1Cor 1,31; 2Cor 10,17; Gal 6,14), no qual vivemos, no qual nos movemos (At. 17, 28), 

no qual reparamos dando frutos dignos de penitência (Lc 3,8), que dEle, tomam a 

eficácia, dEle são oferecidos ao Pai e, por meio dEle, são aceitos pelo Pai» 

A melhor penitência é praticar a virtude oposta ao pecado e al vício acusado em 

confissão: assim, à soberba opõe-se a humildade, à ira, a mansidão, à preguiça o fervor, 

etc.”. - SP02 Gal 6,14. - 1963 09 00. 2. 3c1.  

SP02 Gal 6,14. - 1963 09 

00. 2. 3c1 - FSP46: 6,14: 

217, 266, 321 - 

FSP55:6,14: 73  

5 vezes 

1 versículo 
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6,16 “Quem observa as Constituições, quem vive segundo esta Regra «pax et misericordia 

Dei»3 (Cfr Gal 6,16) [paz e misericórdia de Deus], terá paz aqui, a misericórdia de lá, 

que quer dizer: o prêmio. Portanto, As orações: vejo que já foram traduzidas em algumas 

línguas. Talvez alguma nação deverá ainda as traduzir. E fazer que sejam recitadas, mais 

facilmente a Regra virá a ser seguida, e dará frutos: «pax et misericordia Dei» [paz e 

misericórdia de Deus]. - FSP-SdC 6,16: art. 357. 

FSP-SdC 6,16: 357 - FSP-

CVV 6,16: 103, 168 - 

FSP53: 6,16: 447 

4 vezes 

1 versículo 

6,17 “São Paulo diz: «Fui crucificado junto com Cristo» [Gal 2,19], «sempre trago em meu 

corpo a mortificação»” [Cfr Gal 6,17]. - PD46-47: 6,17: 342]. 

PD46-47: 6,17: 342 1 vez 

1 versículo 

  A Carta aos Gálatas tem 

149 versículos. 

Os versículos citados são 

mais ou menos 78. 

Os 

versículos 

são citados 

474 vezes. 

 

 

 

 

 
3 «E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus» [Gal 6,16]. 


