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Seu tempo 

 

No século XVIII surgiram, na Europa, grandes personalidades
1
 que influenciaram no âmbito social, 

político e religioso os países da Europa central. Na França, por exemplo, no ano de 1789, teve início a Revolução 

Francesa. Esse século ficou conhecido como o século das luzes, isto é, o Iluminismo
2
, pois pregava o progresso 

pela deusa razão (cf. Quaini, 2002, p. 53).  

O Iluminismo influenciou a Europa e provocou grandes mudanças na sociedade. A França foi o país que 

mais se destacou e, conseqüentemente, infundiu as novas idéias em outros países. A Itália foi invadida por 

Napoleão Bonaparte (1769-1821) e proclamada a República Romana. Invadiu Roma em 1797 e forçou o Papa 

Pio VI e a Igreja a submeter-se a ele.
3
 Pio VI morreu na prisão em 1799.  

Sobre as mudanças e ocupações, escreve Francesco Todisco, citando Giacomo Martina:  

 

Grandes divergências surgiram muito depressa entre Napoleão, coroado rei da Itália em Milão, e Pio VII. O novo 

rei tinha imposto ao clero italiano um estatuto civil e tinha introduzido o código civil francês, que permitia o 

divórcio. O Papa protestou e, depois, recusou-se a anular o casamento de Jerônimo Bonaparte. Sobreveio a guerra 

continental em setembro de 1805 e, para proteger o front direito, Napoleão ocupou Ancona, cidade pontifícia. Pio 

VII, primeiro, ameaçou romper relações diplomáticas, depois, recusou-se a reconhecer José Bonaparte como rei 

de Nápoles (Todisco, apud Martina, 2007, p. 68). 

 

Em maio de 1805, em Milão, Napoleão coroou-se Rei da Itália, exigindo do Papa honras e privilégios. 

Quatro anos mais tarde, incorporou os Estados Pontifícios ao seu reino, ao ocupar a cidade de Roma. “A 2 de 

fevereiro de 1809, as tropas de Napoleão, sob o comando do general Miollis, invadiram Roma, onde 

permaneceram até 1814” (Todisco, 2007, p. 68). Levou o papa Pio VII para a França, onde ficou detido até 1814, 

quando retornou a Roma. Com a invasão napoleônica, a detenção do papa na França e o desterramento dos 

cardeais e prelados, o povo romano sofreu muito. A Igreja romana vê-se atacada na fé, na estrutura e nas posses. 

Com o retorno do Papa Pio VII, em 1814, e com a restituição à Igreja do seu pastor universal, os problemas 

continuaram, pois Roma ficou assim, conforme Bayer e Zweifel, mencionando a constatação de Vicente: 

 

Gente sem número, milhões e milhões, vivem mergulhados em trevas de ignorância e de fé, privados, por isso, 

dos tesouros da religião de Jesus Cristo, os quais são os únicos meios de salvação eterna e de verdadeira 

felicidade do homem peregrino que geme neste vale de lágrimas. O mundo, sob vários e muitos aspectos, sente 

necessidade acrescida de religião e demonstra-o na própria atitude de a rejeitar (Bayer; Zweifel, 1996, p. 90). 

 

 

                                                 
1
 Na França, por exemplo, houve três grandes figuras: Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1755) e Rousseau (1712-1778). 

Rousseau fundou a democracia e defendeu que a sociedade civil é fruto do contrato social. Montesquieu, por sua vez, formulou a teoria 

dos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Voltaire lutou pela liberdade em três âmbitos: intelectual, religioso e político 

(cf. Quaini, 2002, p. 50). Pensadores estes que desencadearam grandes modificações sociais.  
2
 Iluminismo: “Movimento filosófico, também conhecido como Esclarecimento, Ilustração ou Século das Luzes, que se desenvolveu 

particularmente na França, Alemanha e Inglaterra no séc. XVIII, caracterizando-se pela defesa da ciência e da racionalidade crítica, 

contra a fé, a superstição e o dogma religioso. Na verdade, o Iluminismo é muito mais do que um movimento filosófico, tendo uma 

dimensão literária, artística e política” (Japiassú; Marcondes, 1996, p. 137). 
3
 “Chega Napoleão, que há vinte seis anos tem o comando da armada da Itália e atravessa os Alpes. Antes mesmo de bater os 

Austríacos, ele desce à Itália central [...]. Em fevereiro de 1797 (São Vicente tinha dois anos), foi assinado em Tolentino, não muito 

longe de Loreto, o tratado pela qual dois terços do Estado Pontifício (Emília, Marcas, Úmbria) são cedidos à França [...]. Em fevereiro 

de 1798, Pio VI, nonagenário, é feito prisioneiro e levado no meio de mil sofrimentos à França, a Valence, perto dos Alpes, onde, 

esgotado, morre em agosto de 1799” (Martina, 2002, p. 38). Em relação aos Papas no período entre 1775-1878, passaram pela cátedra 

de São Pedro seis papas: Pio VI (1775-1799), Pio VII (1800-1823), Leão XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830), Gregório XVI (1831-

1846) e Pio IX (1846-1878). Os dois primeiros padeceram com a invasão napoleônica e os dois últimos tiveram participações concretas 

na Fundação de Pallotti. 



A sociedade civil e a Igreja, que padeceu nas mãos de estrangeiros, por longo tempo sentiram as drásticas 

conseqüências da pobreza material e, principalmente, da espiritual. Segundo Francesco Todisco, o novo governo 

suprimiu comunidades e confiscou os bens dos religiosos, tornando a vida difícil: 

 

Todos os colégios eclesiásticos nacionais foram suprimidos e as casas religiosas, fechadas. Em toda a Itália os 

bens de casas e colégios religiosos foram confiscados e tentou-se impor aos padres um juramento de lealdade ao 

novo governo. Quem recusasse seria exilado. A nobreza pontifícia fechou-se em suas vilas, fora da cidade. 

Recomeçou o roubo das obras de arte e dos manuscritos e a sua transferência para Paris (Todisco, 2007, p. 69). 

 

 Além da invasão e exploração napoleônica, mais tarde, em 1837, Roma foi acometida pelo surto de cólera, 

levando milhares à morte, deixando inúmeros órfãos. A epidemia se alastrava rapidamente pela Europa. “Os anos 

entre 1830 e 1837 foram de muito sofrimento para a Europa e a América do Norte” (Todisco, 2007, p. 405). A 

preocupação com ela penetrou em todas as classes sociais. “No mês de julho [1837] a cólera não tinha ainda 

entrado oficialmente em Roma, porém já se falava abertamente de tudo que acontecia em Nápoles” (Todisco, 

2007, p. 408). Mas nos primeiros dias de julho os primeiros casos suspeitos começaram a aparecer. De julho a 

outubro de 1837, “só em Roma contaram-se 5.419 mortos, correspondentes a 3,5% da totalidade da população 

que era de 156 mil habitantes” (Todisco, 2007, p. 413). Por outro lado, diante de tanto sofrimento, miséria e dor, 

muitas pessoas, entre elas, Padre Vicente Pallotti, deu sua contribuição para reverter o cenário de dor, a partir da 

profunda experiência do amor infinito e da misericórdia de Deus. “Os padres da Pia Sociedade, noite e dia, se 

entregavam à assistência dos enfermos. [...] o coração sensibilíssimo de Pallotti passou a preocupar-se com o 

rastro doloroso deixado pela epidemia” (Todisco, 2007, p. 413). 

 

Suas origens 

 

A família Pallotti é procedente da região da Úmbria, duma pequena vila chamada São Jorge, no município 

de Cássia, província da Perúgia, Itália. Essa família, segundo os hagiógrafos, fora constituída a partir do século 

dezesseis. As famílias camponesas, naquela época, eram muito numerosas. Por isso, na divisão da herança, a cada 

um cabia um pedaço cada vez menor de terra, do qual era impossível tirar o sustento de uma família. “Ali 

possuíam alguma terra, que eles mesmos, com alguma ajuda, cultivavam. Depois, as sucessivas subdivisões das 

terras os tinham empobrecido. Pietro Paolo e o irmão Luigi, entre 1770 e 1773, vieram para Roma, 

provavelmente após o ato notarial da divisão dos bens de 20 de outubro de 1773” (Todisco, 2007, p. 43-44). Por 

causa disso, muitos jovens partiam para outros lugares a fim de encontrar meios de ganhar a vida e ajudar os 

familiares. Isso foi o que sucedeu com Pedro Paulo Pallotti (1756-1837) que, com a idade de dezesseis anos, foi 

para Roma, deixando assim o que lhe cabia da propriedade para a mãe, já viúva.   

Em Roma, conseguiu trabalho num armazém de alimentos. Com o passar dos anos, tornou-se sócio e 

dono deste e de outros estabelecimentos na cidade, pois era “muito vivo” nos negócios (cf. Todisco, 2007, p. 44-

46). Após dezessete anos de trabalho, em Roma, se casou, com a idade de trinta e três anos, com Maria Madalena 

de Rossi (1765-1827), nascida em Roma, mas descendente de família do município de Cássia (cf. Todisco, 2007, 

p. 43-50). A união matrimonial aconteceu no ano de 1790. Casados, foram morar numa casa alugada, onde 

nasceram todos os filhos e, nela residiram até morrerem (Maria Madalena, em 1827 e Pedro Paulo Pallotti dez 

anos depois). Assim, escreve Francesco Todisco: 

 

Desde o dia de seu casamento Pietro Paolo e Madalena viveram em pequeno edifício tomado de aluguel ao 

Colégio Germânico. Ali, em 23 de abril de 1791, nasceu o primogênito, Loreto Giorgio Antônio, falecido, porém, 

dezessete meses mais tarde. Veio logo depois o segundo filho, Salvatore Andrea Vincenzo que viveu até 1832, 

chegando a quarenta anos de idade. Nascia depois o terceiro, Vincenzo (Vicente). Outros sete filhos, quatro 

meninos e três meninas, vieram depois, mas quatro morreram em tenra idade e uma das meninas faleceu aos dois 

anos de idade (Todisco, 2007, p. 49).  

 

 

Seu nascimento e seus pais  

 



Vicente Pallotti nasceu aos 21 de abril de 1795, sendo o terceiro filho na ordem dos nascimentos. Filho de 

Pedro Paulo e Madalena de Rossi. Foi batizado no dia seguinte “na igreja de São Lourenço in Damaso e recebia 

três nomes: Vincenzo, Luigi e Francesco – Vicente, Luís e Francisco” (Amoroso, 2006, p. 21).
4
 Neste dia, então, 

22 de abril a “água se derramou na cabeça do bebê e a graça filial penetrou todo o seu ser” (Todisco, 2007, p. 49).  

Sobre o pai de Vicente, escreveu Agostinho Michellotti: “De toda a sua pessoa transpirava grande 

benevolência e bondade de coração, nenhum pobre se retirava dele de mãos vazias” (Michellotti, 1963, p. 15). 

Por ocasião de sua perda, em 1937, escreveu: “Em meu pai presenteou-me Deus com tal exemplo de virtude, que 

dificilmente se poderia imaginar melhor. E, porque desta graça tão pouco me tenho aproveitado, mereço perdê-

lo” (Michellotti, 1963, p. 16). E sobre sua mãe ele disse: “Não só nos isolava da tentação, mas também nos 

mantinha ocupados em boas obras, na oração, no estudo e em tarefas úteis” (Gaynor, 2000, p. 17). Sobre ela, 

escreve Francesco Todisco: “Manteve seus filhos ocupados em praticar o bem, em fazer as orações, em estudar e 

em trabalhar” (Todisco, 2007, p. 47). 

 

Sua formação 

 

No ano de 1801, Vicente ingressou na escola do bairro, na Via dei Capellari e mais tarde na escola São 

Pantaleão. Aprendeu aí as primeiras letras e uma parte dos estudos secundários, concluídos no Colégio Romano, 

onde também iniciou a Filosofia. Concluiu estes estudos na Universidade de Roma, na Sapienza, onde iniciou os 

estudos teológicos. Em 1818, concluiu os estudos filosóficos e teológicos e tornou-se Mestre e Doutor em 

Filosofia e Teologia (cf. Moccia, 2002, p. 139-140). 

 

Sua orientação espiritual e inquietude vocacional  

  

Aos doze anos (1807) o jovem Vicente procurou um diretor espiritual, o padre Bernardino Fazzini (1758-

1837). Este, desde então, foi seu confessor e orientador até morrer. Vicente nada fazia sem antes consultá-lo. 

Fazzini, certamente, foi o motivador de sua vocação, pois se criou entre eles uma relação de amizade e fidelidade 

promissora. Deus, por sua vez, soube utilizar esta amizade para despertar a vocação e as bases de um incansável 

apóstolo de Roma. “Vicente escolheu para confessor permanente o padre Bernardino Fazzini, pároco de Santa 

Cecília, a quem ele chamaria, mais tarde, o santo Fazzini” (Todisco, 2007, p. 60).  

Aos quinze anos (1810) Vicente Pallotti decide ingressar no seminário, porém, devido às perseguições
5
, 

transforma a casa dos pais em seminário pessoal. Acompanhado pelo padre Fazzini estuda em casa, e, por sinal, 

com muito entusiasmo e fervor no ideal de ser padre (cf. Todisco, 2007, p. 73). 

 

Suas ordenações 

 

Pallotti, em harmonia com os estudos acadêmicos recebia a formação específica para o ministério 

sacerdotal através de seu orientador espiritual. “No dia 26 de maio de 1811, recebeu todas as ordens menores: 

ostiariato [porteiro], exorcista, leitor [1ª leitura] e acólito [acompanhante do padre na liturgia], na igreja da 

Santíssima Trindade, em Montecitorio” (Moccia, 2002, p. 139). E as ordens maiores: “No dia 21 de setembro de 

1816, na Basílica de São João do Latrão, o Cardeal Vigário, Giulio della Somaglia, ordena-o subdiácono
6
” 

                                                 
4
 “Na realidade, três foram os nomes dados ao bebê, por ocasião do batismo. Mas, de acordo com o padre, que escreveu o assentamento 

no livro de registro de batizados, os três nomes foram: Vicente, Luís e Francisco; de acordo, porém, com uma anotação do pai, os nomes 

foram Vicente, Luiz e André. De qualquer forma, todos o chamaram sempre só de Vincenzo, Vicente, que era o nome de um seu tio 

paterno” (Todisco, 2007, p. 49). 
5
 Devido à Revolução Francesa, em toda a Europa as instituições educacionais foram confiscadas pelo poder vigente, uma vez que 

muitas delas formavam sacerdotes. Foi por isso que Pallotti permaneceu em casa durante seu período de formação (cf. Quaini, 2002, p. 

49-54). Para agravar ainda mais a situação religiosa, a “Revolução Francesa, com sua seqüela de perseguições, varreu todas as 

formalidades tradicionais da vestimenta eclesiástica e os clérigos, durante várias décadas, tiveram que usar em público, o traje civil” 

(Gaynor, 2000, p. 22). 
6
 Aqui vale lembrar que a Carta Apostólica Ministeria Quaedam, de Paulo VI, em seu décimo ano de pontificado, no dia 15 de agosto 

de 1972, no ponto IV define: “Os ministérios que devem ser mantidos, em toda Igreja Latina, e adaptados às necessidades do nosso 

tempo, são dois: ou seja, o de leitor e o de acólito. Por isso, aquelas funções que até agora eram confiadas ao subdiácono passam a ser 

desempenhadas pelo leitor e pelo acólito; por conseguinte, na Igreja Latina, a ordem maior de subdiaconato doravante deixa de existir” 



(Moccia, 2002, p. 139). E no dia 20 de setembro de 1817, na mesma Basílica e Cardeal Vigário, foi ordenado 

diácono (cf. Moccia, 2002, p. 140). E, por fim, a ordenação presbiteral a recebeu pelas mãos do Vice-gerente de 

Roma, Dom Cândido Maria Frattini, na Basílica que fora ordenado diácono, no dia 16 de maio de 1818, com 23 

anos de idade (cf. Moccia, 2002, p. 140).  

Seu primeiro trabalho como padre foi auxiliar os estudantes de teologia, especialmente aqueles que eram 

principiantes. “Em 4 de março de 1819, a quase dois meses do primeiro aniversário da sua Ordenação sacerdotal, 

o prelado [Belisário Cristaldi (+1831)] reitor [da Sapienza] nomeou o padre Vicente professor suplente de 

Teologia” (Todisco, 2007, p. 191). Mostrava-se querido e amado, pois com sua simplicidade e simpatia cativava 

a todos. Nesta função manteve-se por dez anos, até 1829, quando saiu para dedicar-se inteiramente a outras 

formas de apostolado. 

Além da docência, ele envolveu-se em inúmeras obras apostólicas: atendimento espiritual dos carreteiros, 

catequese às crianças e jovens, escolas noturnas, enfim, buscava fazer tudo o que estava ao seu alcance e que se 

lhe apresentavam, como, por exemplo, pregações de retiros, direção espiritual, ouvir confissões etc. (cf. 

Amoroso, 2006, p. 72-89). Estava, pois, vinculado a várias obras vigentes na época: Albergue Santa Galla, Obra 

de Ponterroto, Oratório de São Nicolau e outras. Sobre seu envolvimento, escreve Gaynor:  

 

[...] ele levava uma vida muito ativa, quando se tomam em consideração todas essas atividades e, além disso, sua 

vida universitária, [...] e os compromissos como professor no Seminário Romano, [...] era afamado confessor e 

diretor de consciências, ministério que exerceu, em várias igrejas e até na capela privada de sua casa, por 

privilégio obtido da autoridade eclesiástica. Nessa época era costume muito freqüente chamar o sacerdote para 

acompanhar os gravemente enfermos, a fim de que estivesse com eles até a hora da morte. Pallotti recebia muitos 

pedidos dessa espécie. Nunca se recusou a esse piedoso costume, embora às vezes significasse passar não umas 

horas, mas vários dias à cabeceira do doente (Gaynor, 2000, p. 47-48). 

 

 

Seu apostolado em Roma e sua fundação 

 

Após ter deixado a docência, em 1829, continuou o seu apostolado com mais afinco que antes. Em 1833, 

foi designado para o cargo de auxiliar do diretor espiritual do Colégio da Propaganda Fide
7
 e, mais tarde, 

continuou aí na posição de titular e “seu espírito experimentou grande consolo ao cooperar na formação dos 

missionários” (Gaynor, 2000, p. 52).  

 A partir da sua forte sensibilidade pela presença de Cristo Eucarístico, após a celebração, em 9 de janeiro 

de 1835, recebe a inspiração da Fundação: Pia Sociedade do Apostolado Católico. “O padre Vicente, ao sugerir a 

idéia ou ao aceitá-la, não podia não lembrar a inspiração de 9 de janeiro. Deus estava fazendo o seu caminho” 

(Todisco, 2007, p. 318). Como toda inspiração divina dá uma certeza no coração do receptor que o impulsiona ao 

cumprimento de forma radical e confiante; esta foi a força motriz na Fundação da União do Apostolado Católico. 

A confirmação da vontade de Deus, ele a obteve pela aprovação da Fundação no dia 4 de abril de 1835, através 

das mãos do Cardeal Carlo Odescalchi (1785-1841). A segunda aprovação veio pelo Arcebispo Antônio Piatti, 

Vice-Gerente da diocese de Roma (29 de maio de 1835); terceira, pelo próprio Papa Gregório XVI (11 de julho 

de 1835) (cf. Moccia, 2002, p. 143). 

Com a aprovação da obra, em maio de 1835, o fundador publica o “Apelo ao povo”
8
, para convocar a 

todos e dar a conhecer a sua obra. No ano da fundação, apesar de algumas controvérsias eclesiásticas, foi de 

muitas bênçãos e selos de aprovação da autoridade eclesiástica, pois o Papa Gregório XVI (1831-1846) mandou 

dizer que concede mil bênçãos à Sociedade do Apostolado Católico (cf. Bayer; Zweifel, 1996, p. 47). A 

                                                                                                                                                                                        
(Ministeria Quaedam in REB, p. 945, ano 1972). No novo Código de Direito Canônico, promulgado em 1983, não trata do 

subdiaconato, mas das ordenas maiores: episcopado, presbiterato e diaconato (cf. Cân. 1009).  
7
 A nota de rodapé 66 da página 229 da obra São Vicente Pallotti de Francesco Todisco, diz sobre o Colégio da Propaganda Fide: “O 

Colégio, fundado em agosto de 1627, por Urbano VIII (+1644), homem forte e empreendedor da família dos Barberini, propunha-se 

formar seminaristas ex omni gente et natione (de toda origem e nacionalidade), para, depois, serem enviados a toda parte, para propagar 

a fé católica” (Todisco, 2007, p. 229). 
8
 “Por isso, todos, grandes e pequenos, nobres e plebeus, soberanos e súbitos, doutos e ignorantes, ricos e pobres, sacerdotes e leigos, 

seculares e religiosos, viventes em sociedade ou em solidão, podem, em sua posição, isto é, no estado em que os colocou Deus, exercer, 

de alguma forma, sempre com mérito, o apostolado de Jesus Cristo” (Bayer; Zweifel, 1996, p. 84).  



Sociedade foi colocada sob o patrocínio da Rainha dos Apóstolos e propunha-se assumir o título de „O 

Apostolado Católico‟ (cf. Gaynor, 2000, p. 67). O objetivo da fundação, em síntese, “Reavivar a fé e reacender a 

caridade [...] à qual todo cristão se atribui o direito e o dever do apostolado e à qual busca promover em cada um 

a força do amor, “forte como a morte” (Ct 8,6)” (Faller, 2002, p. 52).  

O ano de 1836 foi marcante para a Sociedade, pois começou a receber donativos, recolher meninas 

abandonadas e apresentou um opúsculo sobre a mesma às autoridades eclesiásticas de Roma e recebeu várias 

apreciações favoráveis (cf. Moccia, 2002, p. 144). Celebrou-se pela primeira vez, em 6 de janeiro, o Oitavário da 

Epifania
9
, na Igreja do Espírito Santo dos Napolitanos (cf. Moccia, 2002, p. 144). 

Em 1838, com a aquisição de uma casa que ganhou o nome de „Pia Casa de Caridade‟, Pallotti transferiu 

para ela as meninas órfãs que até então permaneciam na casa de Giacomo Salvati (1779-1858), colaborador de 

Pallotti. Ele almejava que essa casa fosse conduzida por irmãs, segundo o espírito do Apostolado Católico. E, em 

maio de 1838, fundou a Congregação das Irmãs do Apostolado Católico (CSAC) (Palotinas) (cf. Moccia, 2002, p. 

145).  

Em 1845, Pallotti recebeu a Igreja e a Casa de San Salvatore in Onda, mas só no ano seguinte transferiu-

se para ela. “A 14 de agosto de 1844, vigília da Assunção, Gregório XVI concedeu todo o complexo, igreja e 

convento ao padre Vicente. A entrega oficial aconteceu a 27 de fevereiro de 1845” (Todisco, 2007, p. 658). Nessa 

casa morou e trabalhou até a sua morte. Vicente morreu no dia 22 de janeiro de 1850, aos 54 anos 9 meses e 1 

dia. “Eram cerca das vinte e duas e quarenta e cinco minutos, de 22 de janeiro de 1850 [...]” (Todisco, 2007, p. 

784). Em 1950, 22 de janeiro, foi beatificado (cf. Todisco, 2007, p. 805). E em pleno Concílio Ecumênico 

Vaticano II (1962-1965): “A canonização de Vicente Pallotti foi fixada, inicialmente, para o dia 20 de janeiro de 

1963 na basílica São Paulo, depois, por decisão do mesmo Pontífice [João XXIII], para o mesmo dia, em São 

Pedro do Vaticano” (Todisco, 2007, p. 811). 

 

                                                 
9
 Sobre o termo, explica Dorvalino Rubin: “Na Igreja, o Dia da Epifania, como a palavra o diz, é a festa litúrgica da revelação , da 

manifestação. “Epifania” é palavra que vem do grego, Epiphanéia, por meio do latim, Epiphenia, e significa, segundo o Dicionário 

Aurélio, “revelação”, “manifestação” de Jesus Cristo, Messias Salvador. A Igreja, com efeito, em sua liturgia, festeja o fato  de Jesus, 

recém-nascido, ter dado notícia de si e do seu nascimento também aos não judeus. Jesus, apenas chegado, mediante a luz de uma estrela 

milagrosa, manda notícia de si também aos gentios, aos pagãos, simbolizados por “uns magos”. Assim, desde antigamente, Epifania é a 

festa da “vocação dos gentios, dos pagãos, à fé”. Pallotti acentuava que era a festa da vocação de nossos pais à fé, de vez que não 

descendemos de judeus, mas de gentios. [...] No tempo de Pallotti a Epifania era uma festa tradicional muito antiga. Desenvolvia-se, 

porém, num âmbito muito restrito, muito da rotina de outras festas. [...] Pensava Pallotti numa grande celebração solene da mesma e 

única fé dos Santos Reis, por parte das pessoas da hierarquia e das criaturas do povo, pelos diferentes ritos, pelas diversas nações e 

línguas, pelos diferentes modos de expressar a mesma fé. [...] Estendeu as celebrações aos oito dias da oitava da Epifania, donde veio o 

nome da grande celebração de “Oitavário da Epifania”. As celebrações todas, no seu conjunto, ganharam a semelhança de uma grande 

missão popular” (Rubin, 2009, p. 484-486). 


