
 
 

Morte do quinto Superior geral: 3 de fevereiro 
 

Dom Joseph Anthony DE PALMA 
(4 de setembro de 1913 – 3 de fevereiro de 2005) 

 
 

 
Breve perfil biográfico 

 
 
 
 
D. José António De Palma. Quinto Superior geral (17 de julho de 1959 – 6 de junho 
de 1967). Nasceu a 4 de setembro de 1913 em Walton (New York) nos Estados 
Unidos da América. Fez a primeira profissão a 1 de outubro de 1939 e foi ordenado 
a 20 de maio de 1944. Foi eleito quinto Superior geral da nossa Congregação a 15 
de julho de 1959. Nomeado bispo de De Aar (África do Sul) a 13 de abril de 1967 
por Paulo VI e ordenado a 19 de julho de 1967. Morreu em Saint Petersburg (Flórida) 
USA a 3 de fevereiro de 2005.  

 
 
 

 
 

José António De Palma, para o mês de junho,  
Cartas Circulares 9 (85, 86 e 95). 

Roma, Segundo Domingo depois da Páscoa, 16 de abril de 1961. 
 
Na nossa vida, aspiramos pelos cumes da santidade. Desejamos ser perfeitos, percorrer a trajetória da vida na 
religião, sem inconvenientes, em união com Cristo, nosso princípio e nosso fim. Mas também neste campo, se 
quisermos subir ao alto, se quisermos ter sucesso na nossa opção de vida, precisamos de uma virtude 
fundamental: a humildade. A Sagrada Escritura revela-nos que Deus resiste ao soberbo e dá a graça necessária 
ao humilde. Se alguém deseja ser exaltado na vida futura, deve ser humilde na terra. 
A verdade de que só o amor nos unirá a Deus não minimiza a importância e a necessidade da humildade, porque, 
para chegar a essa união, precisamos do fundamento para amar, isto é, da humildade. Os entendidos na vida 
espiritual, especialmente os grandes santos, dizem-nos que a humildade é a sólida rocha sobre a qual havemos 
de construir a nossa vida espiritual. Precisamos de muita humildade, da humildade que esvazia as almas do 
orgulho, do amor desordenado de nós mesmos, e de uma exagerada estima do nosso valor pessoal, para nos 
colocarmos no nosso lugar nas relações com Deus e com os nossos irmãos. 
Caros confrades, deveria ser muito evidente para nós que a virtude da humildade foi, por assim dizer, o selo de 
toda a vida de Cristo. Agora, é evidente que também o servo deve usar o uniforme do seu senhor. Se a 
humildade é difícil para mim, tenho o esplêndido exemplo de Cristo à minha frente; além disso, posso e devo 
implorar de Jesus, com toda seriedade, o máximo sucesso na prática desta virtude. «Jesus, manso e humilde de 
coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso». 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Intenção para as Laudes ou Vésperas 
 

Acolhe na tua paz o nosso irmão José António De Palma, Superior geral, que adormeceu acreditando e 
esperando em Ti 
- Torna-o participante na bem-aventurança com Maria e todos os santos. 
 

 
 

Oração pela Congregação e seus superiores (Adoração) 
 
 
Ó Jesus, Bom Pastor, 
santifica a nossa família religiosa 
consagrada ao teu divino Coração. 
Faz que, unida na caridade, 
forme um só coração e uma só alma. 
Atrai para o seu seio jovens generosos, 
dispostos a fazer das suas vidas 
uma dádiva de amor a Ti e aos irmãos. 
Concede aos nossos Superiores 
e a quantos exercem na Igreja 
o serviço da autoridade 
o teu Espírito com os seus dons, 
para que saibam conduzir todas as coisas 
com sabedoria e bondade. 
Abençoa-nos e abençoa as nossas casas 
e todas as nossas atividades. 
Que a abundância da tua graça 
se derrame sobre esta comunidade 
e a santifique no serviço do teu Reino, 
para glória e alegria do Pai. 
Amen. 
 
 


