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Reflexão #1 

A Primeira Lei (1617) 
 

Primeiro Tema: A Origem das Confraternidades ou Associações de Caridade 
 
N.B.  Essa reflexão nos convida  para que engajemos em um processo de internalização.  
Propomos a utilização do método Lectio Divina 
 
1. Leia essa reflexão; 
2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 
3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer a 

Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  
4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento específico 

farei?) 
 

 Oração: 
 
Abençoado és vós Senhor Deus, 
pois através da inspiração e luz do Espírito Santo,  
vós permitistes que São Vicente de Paulo fundasse essa Associação 
onde Luisa de Marillac colaboraria.   
Devido à participação de inúmeros homens e inúmeras mulheres  
que há quatrocentos anos servem como voluntários nessa Associação, 
as necessidades físicas e espirituais  
das pessoas necessitadas e menos favorecidas foram providas. 
 
Não nos abandone Senhor, mas nos acompanhe em nossa jornada,  
ilumine o nosso caminho e nos dê forças para não perdemos a nossa fé,  
mesmo nos mais difíceis de nosso apostolado.  Amém  

Oração escrita por Josefina de Palmieri 
AIC Guatemala 

 

 Primeiro Tema: A Origem das Confraternidades ou Associações de Caridade. 

 

o Reflexão:  

Em agosto de 1617, São Vicente de Paula, com 37 anos de idade, iniciou um movimento que se estende 

até os dias atuais.  
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Em 01 de Agosto de 1617, São Vicente de Paula foi ordenado pastor em Châtillon-les-Dombes (conhecida 

por Châtillon-sur-Chalaronne nos dias atuais) … uma cidade com aproximadamente 2.000 habitantes.  

Pouco antes, Châtillon havia sido um local de muita violência devido à Guerra … muitas de suas 

construções haviam sido destruídas e muitas pessoas haviam se convertido ao Protestantismo.  

Como pastor, São Vicente fielmente serviu as pessoas daquela região. Seus sermões falavam sobre a 

caridade. Como resultado desse novo método de instrução e de chamamento das pessoas para a prática 

da caridade, São Vicente pôde tocar os corações mais empedernidos.  

Pouco após a sua chegada a Châtillon (20 de Agosto), alguns paroquianos lhes procuraram para falar-lhe 

sobre as necessidades de uma família onde todos se encontravam enfermos. Esse fato provocou uma 

mudança não apenas na vida de São Vicente, mas também nas vidas das pessoas à sua volta.  

Deixemos que São Vicente fale por si mesmo: Enquanto morava em uma pequena cidade próxima à Lyons, 

onde a Providência havia me convocado para ser o Pastor, estava me paramentando para celebrar a Santa 

Missa, em um dia de Domingo, quando fui informado de que em uma casa abandonada próxima, todos se 

encontravam enfermos. Não havia ninguém que pudesse ajudar essa família e eles estavam realmente 

necessitados de ajuda.  Isso tocou o meu coração. Durante o sermão, contei à estória dessa família à 

congregação e Deus, colocando a mão sobre os corações dos paroquianos, lhes deu compaixão por essas 

pessoas aflitas1.  

À noite, São Vicente visitou essa família e encontrou muitas pessoas pela estrada indo e vindo dessa casa, 

e essas pessoas haviam levado comida à essa família. Vista que era um dia quente, muitas pessoas se 

sentaram à beira da estrada para descansar e refrescarem-se. Parecia que São Vicente estava a participar 

de uma procissão. São Vicente chegou à casa dessa família    e viu com seus próprios olhos a situação de 

extrema necessidade daquelas pessoas. Ele ministrou os sacramentos aos mais seriamente enfermos e ao 

ver a grande quantidade de comida que os paroquianos haviam levado, São Vicente refletiu:  isso 

indubitavelmente nos mostra que essas pessoas são muito caridosas, mas essa caridade é bem 

organizada? A pobre família doente terá muitos mantimentos, mas muitos deles se deteriorarão em pouco 

tempo. Assim sendo, pouco tempo depois eles não estarão melhores do que agora  2.  Ficou claro que 

havia uma necessidade de se organizar essa atividade caridosa.   

 

                                                             
1 VINCENT DE PAUL, Correspondence, Conferences, Documents, tradutores: Helen Marie Law, DC (Vol. 1), Marie Poole, DC (Vol. 1-
14), James King, CM (Vol. 1-2), Francis Germovnik, CM (Vol. 1-8, 13a-13b [Latin]), Esther Cavanagh, DC (Vol. 2), Ann Mary 
Dougherty, DC (Vol. 12); Evelyne Franc, DC (Vol. 13a-13b), Thomas Davitt, CM (Vol. 13a-13b [Latin]), Glennon E. Figge, CM (Vol. 
13a-13b [Latin]), John G. Nugent, CM (Vol. 13a-13b [Latin]), Andrew Spellman, CM (Vol. 13a-13b [Latin]); editado: Jacqueline Kilar, 
DC (Vol. 1-2), Marie Poole, DC (Vol. 2-14), Julia Denton, DC [editor responsável] (Vol. 3-10, 13a-13b), Paule Freeburg, DC (Vol. 3), 
Mirian Hamway, DC (Vol. 3), Elinor Hartman, DC (Vol. 4-10, 13a-13b), Ellen Van Zandt, DC (Vol. 9-13b), Ann Mary Dougherty (Vol. 
11, 12 and 14); anotado: John W. Carven, CM (Vol. 1-14); New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-2014; volume IX, p. 192; 
futuras referências a esse trabalho serão inseridas no texto utilizando-se as iniciais  [CCD] seguindo-se do número do volume e 
número da página , como por exemplo, CCD:IX:192. 
2 L. ABELLY, Life of the Venerable Servant of God Vincent de Paul: Founder and First Superior General of the Congregation of the 
Mission, 3 vol., editado por John E. Rybolt, CM, traduzido por  William Quinn, FSC, notas de  Edward R. Udovic, CM e John E. Rybolt, 
CM, introdução de  Stafford Poole, CM, New City Press, New Rochelle, New York, 1993, volume I, p. 72. 
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Nessa mesma noite São Vicente colocou seu plano em prática: três dias após, em 23 de Agosto, ele 

organizou o primeiro grupo de mulheres pias que haviam sido tocadas pela compaixão. São Vicente 

encorajou essas mulheres a criar uma associação que cuidasse dos enfermos em suas casas.   Dentre essas 

mulheres, encontravam-se: Sra. De la Chassaigne, Mlle. De Brie, Sra. Philiberte e Sra.  Denise Beynier (CCD: 

XIIIb:3-4). 

São Vicente deu a essas mulheres uma Lei temporária (cf. CCD: XIIIb:3-5) que havia sido escrita por eles e 

onde ele definia seus objetivos assim: ajudar as pessoas menos favorecidas, física e espiritualmente. São 

Vicente então ressaltou a razão para isso: a caridade para com o vizinho é um sinal infalível dos verdadeiros 

filhos de Deus (CCD: XIIIb:8).  As mulheres se comprometeram a iniciar esse trabalho no dia seguinte e 

assim o fazê-lo de acordo com a maneira em que seus nomes foram listados.  

A Lei provisória ressaltou três elementos essenciais:  

1. A organização do serviço que eles devem realizar;  

2. A ajuda (tanto física quanto espiritualmente) aos enfermos em suas casas;  

3. A espiritualidade do evangelho e a competência professional a ser desenvolvida através de seus 

serviços cuidadosos e carinhosos.  

Essa primeira Confraternidade de Caridade surgiu como o resultado das pessoas serem tocadas pelo 

espírito de compaixão: uma mulher pia, o pastor, paroquianos fieis.  

O fato disso ter acontecido durante a celebração da Eucaristia, revela o fato de que a Eucaristia é a fonte 

da caridade e a Associação Internacional de Caridade nasceu durante a celebração da Eucaristia… foi a 

Eucaristia que tornou possível organizarmos a caridade que, por sua vez, fez com que inúmeros homens e 

mulheres servissem aos menos favorecidos.  

Quando São Vicente distribuiu a Lei oficial (mais longa do que a Lei provisória) aos membros da 

Confraternidade de Châtillon, o Arcebispo de Lyon oficialmente reconheceu a Confraternidade (24 de 

Novembro de 1617) e o oficializou em 08 de Dezembro de 1617). 

 

o As palavras de São Vicente:  

 

“ Fazer caridade não é tudo: temos que a fazes bem, seguindo o exemplo de Nosso Senhor” 

(CCD: XII:148). 

Vicente de Paul.  

 

 

 

(Em anexo, a Lei Provisória datada de 23 de Agosto de 1617)  
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Anexo: 

Documento 124a: 

Fundação da Caridade em Châtillon-les-Dombes 

(23 de Agosto de 1617) 

 

Jesus, Maria! 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo  

Nesse dia, 23 de Agosto de 1617, as Senhoras abaixo mencionadas, caridosamente reuniram forças para 

ajudarem os enfermos mais necessitados da cidade de Châtillon, e decidiram unanimemente que, por todo 

um dia, cada uma delas seria responsável por uma dessas pessoas mais necessitadas. Para tal, elas 

propuseram dois objetivos especiais: cuidar do corpo e da alma dessas pessoas: o corpo, alimentando-o e 

a alma ajudando as pessoas sem salvação a terem uma morte digna e ajudando as pessoas que 

sobrevivessem a ter uma boa vida.  

E porque, quando a Mãe de Deus foi invocada e se tornou patrona de muitos casos, tudo pode ir bem e 

acrescido da glória de Jesus, seu Filho, as Senhoras de Caridade a tem como padroeira e protetora do 

trabalho, muito humildemente Lhe suplicando que tenha um cuidado especial, como também suplicam a 

São Martinho a Santo André, verdadeiros exemplos de caridade e patronos de Châtillon.  

Começando amanhã, a festa de São Bartolomeu, eles começarão com a ajuda de Deus, para funcionar 

nesse bom trabalho na ordem aqui listada: Primeiramente, a dona do castelo no seu dia; Sra. de Brie; 

Sra.Philiberte, esposa do Sr. des Hugonieres; Benoite, filha de M. Ennemond Prost; Sra.  Denise Beynier, 

esposa de M. Claude Bouchonr; Uma das filhas da Sra. Perra; Sra.  Colette; E, por fim a Sra. de la Chassaigne.  

Após ela, a dona do castelo fará o mesmo serviço em um outro dia, e os outros terão as suas oportunidades 

sucessivamente, de acordo com a ordem acima, a não ser que uma delas não possa, devido a um motive 

justificado, a realizar o seu ministério no dia marcado. Nesse caso, ela deverá avisar a próxima pessoa na 

fila – ou fazer com que a mesma seja notificada – de que não poderá realizar a sua função e que precisa 

ser substituída naquele dia no cuidado com as pessoas menos favorecidos. Se a Senhora puder, ela não 

deverá recusar e estará livre no dia seguinte.   

Elas devem, diariamente, pedir a nosso bom Jesus a manter essa ordem e derramar sobre todos os homens 

e mulheres desse projeto, todas as suas bênçãos, para que possam trabalhar com suas mãos ou 

contribuam com seu apoio. Sem dúvida alguma, nosso Senhor Jesus Cristo assim o fará , vista que é Ele 

Próprio que nos afirma de Própria Voz que , no grande Dia do Julgamento , aqueles que ajudam as pessoas 

menos necessitadas , escutarão Sua voz gentil e agradável voz a dizer: “ Venham , abençoadas pelo meu 

Pai , herdem o reino preparado para vocês quando da criação do mundo,” e ao contrário , as pessoas que 

assim não o fizeram serão rejeitados por Ele com palavras duras: “ Fora das  minhas vistas , vocês 

condenados , siga naquele eterno fogo preparado para o diabo e seus anjos.”  

Ao Pai, o Juiz, ao Filho e ao Espírito Santo, a honra e a glória para sempre. Amém.  
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Reflexão #2 

Primeiro Regulamento de 1617 
 

Segundo Tema: Finalidade e Espírito da Associação  
 
N.B.  Essa reflexão nos convida  para que engajemos em um processo de internalização.  

Propomos a utilização do método Lectio Divina: 

 

1. Leia essa reflexão; 

2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 

3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer a 

Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  

4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento específico 

farei?) 

 

 Oração: 
 

Senhor Jesus Cristo, que tua presença inunde por completo meu ser, 

e tua imagem seja marcada com fogo em minhas entranhas, 

para que eu possa  caminhar, à luz de tua imagem. 

 

E pensar como tu pensavas, agir como tu agias 

Falar como falavas, sonhar como tu sonhavas, 

e amar como tu amavas. 

 
 

 Segundo Tema: Finalidade e Espírito da Associação  

o Reflexão:  

A finalidade de um associação é o ponto aonde se deseja chegar; e o ponto aonde a AIC deseja chegar 

é precisamente ao serviço.  

Uma Associação Católica tem como finalidade: amor a Deus e amor ao próximo, características que 

emanam do Evangelho. São Vicente nos ensina a amar ao próximo servindo aos Pobres e esta foi sua 

iniciativa e sua novidade. O Regulamento Oficial das Caridades de Châtillon, de Dezembro de 1617 nos 
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revela a grandeza do coração de Vicente de Paulo, sua compaixão pelos pobres, seu coração enraizado 

em Jesus Cristo e seu talento organizador.  

Neste Regulamento Vicente previu tudo minuciosamente: o espírito e os fins da Associação, a vida 

espiritual das sócias, a maneira de servir aos enfermos e o procedimento de eleição de cargos.  

O Regulamento assegura a continuidade da obra inspirada no Evangelho, por isso todas as Damas 

serão servas dos Pobres, mas a cada dia uma, para que não falte a seguinte. 

“Cada uma das ditas servas lhes preparará de comer e lhes servirá um dia inteiro. Começará pela 

superiora, seguirá a tesuoriera, logo a asistente, e asim por diante, uma depois da outra, segundo a 

ordem, até chegar a última. Logo voltará a iniciar a superiora e a seguirão as demais, observando a 

ordem do começo, afim de que mediante este turno os enfermos sejam sempre assistidos seguindo 

estas normas; porém se uma delas cair enferma, ficará dispensada de seu serviço advertindo-se a 

superiora, afim de que ela possa continuar a ordem por meio das outras. E se alguma vier a ser 

impedida por algum outro motivo, fará com que uma outra sirva em seu lugar, suprindo-se assim uma 

a outra”. 

“A Confraria da Caridade foi instituida em  honra a Nosso Senhor Jesus Cristo, patrono da  mesma, e a 

sua Santa Mãe, para assistir aos pobres enfermos dos lugares onde estiver estabelecida, corporal e 

espiritualmente”1.  

Seu fim é: “Honrar a Nosso Senhor Jesus Cristo, patrono da mesma, e a sua Santa Mãe, para assistir 
aos pobres enfermos”2. 

O nome: “A dita Confraria tomará o nome de Confraria da Caridade, a imitação do hospital da Caridade 

de Roma…As pessoas das quais que está composta, principalmente levarão o nome de Servas dos 

Pobres ou Servas da Caridade” 3. 

O Patrono: “Visto que todas as santas Confrarias da Igreja têm o santo costume de propor-se um 

patrono a quem imitar e todas as obras têm seu valor e sua dignidade de por finalidade o fazerem, 

estas servas dos pobres tomam por patrono a Nosso Senhor Jesus Cristo”4.  

Sues membros: “A Confraria será composta de mulheres, tanto viuvas, como casadas e solteiras, de 

conhecida piedade e virtude, em cuja perseverança se possa seguramente esperar, de maneira que as 

casadas e as solteirass tenham a permissão de seus maridos, ou de seus pais e mães”5.  

O número de membros: “Para que com a multidão não venha a confusão, o número poderá ser apenas 

de vinte pessoas, até que se adote outra determinação”6. 

As tarefas das dirigentes: São Vicente descreveu com muito detalhe as tarefas das dirigentes: 

superiora, assistentes e tesoureira, seus mandatos de um ano e suas responsabilidades, insistindo 

sobre a necessidade de que as integrantes da confraria se reunissem uma vez ao mês, que orem juntas, 

                                                             
1S.V.P., X, 571. 
2 S.V.P., X, 569. 
3S.V.P., X, 574. 
4S.V.P., X, 575.  
5S.V.P., X, 575.  
6S.V.P., X, 575.  
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que se tratem com carinho umas as outras, que as contas sejam transparentes (para isto nomear duas 

pessoas)… esta é uma maravilhosa organização que pode ser-nos útil na atualidade. 

A Espiritualidade de Comunhão: “Se queiram mutuamente, como pessoas a quem Nosso Senhor uniu 

e ligou com seu amor, se visitarão e se consolarão mutuamente en sums aflições e enfermidades, se 

assistirão corporalmente para que sejam fortalecidas”7. 

Encontramos no Regulamento boa parte dos elementos distintos das Confrarias que depois iriam se 

desenvolvendo e adotando uma espiritualidade mais própria: o caráter eclesial da Associação, sua 

decidida vocação laical, a condição feminina de seus membros, a preocupação por um serviço integral 

aos pobres, o esforço organizativo e o cuidado da formação das sócias. 

 

o As palavras de São Vicente:  

 

“Atender às necesidades de nosso próximo com a mesma rapidez  

com que se corre a apagar o fogo”   

(XI-4, 724) 

 
Vicente de Paul 

 

(Si desejam conhecer o Documento completo do Primeiro Regulamento oficial das Confrarias da 

Caridade entregue por SVP em 8 de diciembre de 1617, podem lê-lo em nossa página web: www.aic-

international.org) 

                                                             
7S.V.P., X, 572.  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
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Reflexão #3 

Primeiro Regulamento de 1617 
 

Terceiro Tema:  Servindo às pessoas que vivem em estado de pobreza, significa que 
entramos em um relacionamento com essas pessoas  

 
N.B.  Essa reflexão nos convida para que engajemos em um processo de internalização.  
Propomos a utilização do método Lectio Divina: 
 
1. Leia essa reflexão; 
2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 
3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer a 

Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  
4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento específico 

farei?) 

 

 Oração: 

Ó glorioso São Francisco, de Paula que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as 

virtudes, alcançando através dela um grande prestígio junto a 

Deus, a tal ponto de jamais lhe tardes pedido graça alguma 

que prontamente não vos fosse concedida.  

Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos extingais do meu 

coração todo afeto de soberba e vaidade e em seu lugar 

floresçam os preciosos frutos da humildade para que possa 

ser verdadeiro devoto e imitador vosso e merecer o grande 

patrocínio que de vossa eficaz intercessão (pedido), espero e 

rogo me alcanceis de Deus a graça de que tanto necessito não sendo contra a vontade do Altíssimo. 

São Francisco de Paula, rogai por nós. Amém. 

 

 Terceiro Tema:  Servindo às pessoas que vivem em estado de pobreza, significa que entramos em 

um relacionamento com essas pessoas  

 

o Reflexão: 
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Servir às pessoas em estado de pobreza é um dom, mas também uma tarefa – demanda humildade, 

perseverança e forte comprometimento. Devemos ser cuidadosos e nos protegermos, especialmente em 

situações onde o serviço em favor dessas pessoas que vivem em estado de pobreza pode ser ameaçado 

por poder ser reduzida a qualquer estratégia egoísta.  Realmente, precisamos lembrar que essas pessoas 

menos favorecidas são os amados filhos e filhas de Deus, nosso Pai. Assim sendo, servir a essas pessoas 

significa que valorizamos nossos irmãos e irmãs e também todos e cada aspecto de suas vidas.    

 

Padre Jean Morin diz que a Lei que é preservada para nós, ou seja, a Lei que foi dada aos primeiros 

membros da Confraternidade, possui dois importantes elementos:  fidelidade e estabilidade. São Vicente 

via esses elementos como sendo essenciais pois envolvem o desenvolvimento de uma fé centrada em 

Jesus Cristo que cuida das pessoas que vivem em estado de pobreza, e também aprofundam a relação 

entre a fé e Jesus Cristo e/ou entre Jesus Cristo e os menos favorecidos (cf. Mateus 25:31ff.)1. 

 

São Vicente não ordenou que as pessoas servissem às outras pessoas; ao contrário, ele pessoalmente 

serviu aos seus irmãos em um Domingo, 20 de Agosto de 1617… (cf. a Primeira Reflexão que narra os 

acontecimentos que envolvem o estabelecimento da primeira Confraternidade de Caridade).  

 

A Lei de Dezembro de 1617 forneceu estrutura e organização para a caridade, e assim o fez sob a 

perspectiva do serviço. Detalhadamente, ela estabeleceu a maneira na qual o serviço deveria ser 

oferecido àquelas pessoas que viviam em estado de pobreza. Há alguns meses vemos refletindo na 

maneira com que a Confraternidade deve funcionar e também refletimos sobre as responsabilidades de 

seus líderes: as madres superioras, assistentes e tesoureiras.    

 

Missão: “ajudar as pessoas enfermas, tanto física quanto espiritualmente”: dar-lhes roupas, comida e 

remédios, mas também convidar-lhes a confessar seus pecados e receber a Eucaristia. Durante a primeira 

visita o paciente deveria receber uma roupa de dormir, branca e roupa de cama também (se fosse 

necessário) e ao mesmo tempo um crucifixo deveria ser colocado em um local visível e outros pequenos 

itens deveriam estar disponíveis.   

 

A ternura de São Vicente e a sua previsão do futuro pode ser revelado nesses pequenos detalhes que 

permitia com que os membros da Confraternidade fornecessem assistência material aos enfermos. 

Vejamos as belas palavras que São Vicente nos deixou como herança: “a pessoa, de quem quer que seja a 

vez ... preparará o jantar e o levará aos pacientes, os saudando de maneira alegre e gentil. Colocará a 

bandeja na cama com um guardanapo, um copo, uma colher, fatias de pão, lavará as mãos do paciente e 

fará uma oração.  Colocará a sopa na tigela e a carne em um prato. Arrumará tudo na bandeja da cama 

e gentilmente encorajará o paciente a comer, em nome de Jesus e de sua Santa Mãe. Fara isso tão 

amorosamente como se estivesse servindo a seu próprio filho- o Deus que considera um Bem feito a ele 

todas as benesses realizadas para com os pobres. Caso seja necessário, também se fatiará a carne e lhe 

                                                             
1 J. Morin, op.cit., p. 24-27 
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colocará algo no copo para beber.   Quando o paciente começar a comer e se tiver um acompanhante, 

sairá e irá fazer a mesma coisa com outros pacientes, lembrando-se sempre de começar com a pessoa que 

tem um acompanhante e terminar com os pacientes que estão sozinhos, de forma que possa passar mais 

tempo com os mesmos”2. 

 

Esse encontro direto e pessoal com as pessoas que vivem em estado de pobreza, é como um selo de 

qualidade, é o que caracteriza homens e mulheres que são herdeiros do carisma Vicentino. Assim sendo, 

sabemos os nomes daqueles que apoiamos, sabemos as suas histórias e a situação em que vivem; nos 

preocupamos com essas pessoas e fazemos todos os esforços para tal (e nos preparamos 

profissionalmente e também humanitariamente).   

 

Para São Vicente, os menos favorecidos deram significado a sua vida. Que as palavras de São Vicente 

ecoem em nossas mentes e em nossos corações: “O primeiro motivo, disse uma Irmã, é que a pessoa 

menos favorecida tem a honra de representar os discípulos de Jesus Cristo que considera o bem que se faz 

a essas pessoas um bem que se faz a si mesmo.  O segundo motivo é o de que as almas das pessoas menos 

favorecidas têm a imagem de Deus impressa em si mesmas e logo unidos pela Trindade Divina. O terceiro 

motivo é o de que o Filho de Deus recomendou esse serviço a nós através do SEU exemplo e da SUA palavra. 

Para mostrar aos discípulos de São João que Ele era o Messias, Ele lhes disse que os menos favorecidos 

haviam ouvido o Evangelho e os enfermos foram sarados. O quarto motivo é o de que ajudar uma alma a 

se salvar, é colaborar para a perfeita execução do plano de Deus quanto à morte de Jesus Cristo” (CCD: 

IX:51). 

 

“Vejam, irmãos o objetivo do Nosso Senhor era trabalhar em prol dos menos favorecidos. Não devemos 

ser relapsos com nossas obrigações – devemos ajudar as pobres almas” (CCD: XI:122).  

  

o Palavras de Santa Luisa:  

 

“Sejam cuidadosos com seus serviços em nome dos pobres… Os ame, honre, pois assim o 

fazendo vocês estarão honrando Jesus Cristo”. 

 

Luisa de Marillac  

                                                             
2 VINCENTE DE PAULA, Correspondência, Conferências, Documentos, tradutores: Helen Marie Law, DC (Vol. 1), Marie Poole, DC 
(Vol. 1-14), James King, CM (Vol. 1-2), Francis Germovnik, CM (Vol. 1-8, 13a-13b [América Latina]), Esther Cavanagh, DC (Vol. 2), 
Ann Mary Dougherty, DC (Vol. 12); Evelyne Franc, DC (Vol. 13a-13b), Thomas Davitt, CM (Vol. 13a-13b [América Latina]), Glennon 
E. Figge, CM (Vol. 13a-13b [América Latina]), John G. Nugent, CM (Vol. 13a-13b [América Latina]), Andrew Spellman, CM (Vol. 
13a-13b [América Latina ]); editado: Jacqueline Kilar, DC (Vol. 1-2), Marie Poole, DC (Vol. 2-14), Julia Denton, DC [editor chefe] 
(Vol. 3-10, 13a-13b), Paule Freeburg, DC (Vol. 3), Mirian Hamway, DC (Vol. 3), Elinor Hartman, DC (Vol. 4-10, 13a-13b), Ellen Van 
Zandt, DC (Vol. 9-13b), Ann Mary Dougherty (Vol. 11, 12 e 14); John W. Carven, CM (Vol. 1-14); New City Press, Brooklyn e Hyde 
Park, 1985-2014; volume XIIIb, p. 12-13;  futuras referências a esse trabalho serão inseridas nos textos utilizando-se a inicial [CCD] 
seguida do número do volume , número da página , como por exemplo  , CCD:XIIIb:12-13. 
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Reflexão #4 

Primeiro Regulamento de 1617 
 

Quarto Tema: Organização em prol da caridade  
 
N.B.  Essa reflexão nos convida para que engajemos em um processo de internalização.  
Propomos a utilização do método Lectio Divina: 
 
1. Leia essa reflexão; 
2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 
3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer a 

Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  
4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento específico 

farei?) 
 

 Oração: 

Abençoado seja Deus, nosso Senhor, que na pessoa de São 

Vicente de Paulo, viu seu filho cheio de caridade, piedade e 

bondade. Abençoado seja Deus, nosso Senhor, que confiou em 

São Vicente de Paula e em Santa Luisa de Marillac para continuar 

a sua missão em nome daquelas pessoas mais necessitadas. Que 

os associados da AIC sejam abençoados por seus 400 anos de 

aceitação e continuidade do mais nobre ministério que o ser 

humano pode ofertar, que é o de prover e ajudar as pessoas 

necessitadas… crianças, mulheres e idosos. Abençoado seja Deus, nosso Senhor, que confiou em São 

Vicente de Paula e em Santa Luisa de Marillac para continuar a Sua missão em nome das pessoas mais 

necessitadas... Longa vida à AIC! Amém  

Katina Suescum Olivo, AIC Venezuela 

 

 Quarto Tema: Organização em prol da caridade 

o Reflexão: 

A AIC ou Grupos de São Vicente, Associações de Voluntárias Vicentinas, Senhoras de Caridade, é uma 

associação de mulheres católicas que foi criada em 1617 em um esforço para ajudar às pessoas menos 
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favorecidas doentes na paróquia de Châtillon-les-Dombes (próximo à Lyons, França). Como visto na Lei de   

1617, foi lá que São Vicente de Paula organizou grupos de pessoas que desejavam server aos pobres, e 

recomendou que “por unanimidade, decidiu-se que apenas por todo um dia, cada uma dessas pessoas 

seria responsável por todas aquelas que eles haviam decidido juntos, que necessitavam de sua ajuda” 

(CCD:XIIIb:3). São Vicente não impôs nada às essas mulheres. Todas estavam livres para tomar as decisões 

necessárias e não ficavam sobrecarregadas por assuntos triviais. São Vicente lembrou às mulheres que o 

objetivo delas era o de “ajudar as pessoas menos favorecidas” (CCD:XIIIb:3). 

 

As pessoas não podem cuidar de todas as outras pessoas ao mesmo tempo e, logo há a necessidade de 

se organizar e de ser sinceras quanto ao serviço que está sendo oferecido.  

 

Na Diretriz de Agosto de 1617, São Vicente é muito prático e vemos que tudo é desenvolvido sob a 

perspectiva da Providência… assim vemos o início das Confraternidades.  

 

Mais tarde, na lei oficial de 08 de Dezembro de 1617, São Vicente esboçou um plano que seria utilizado 

em todas as muitas Confraternidades que seriam criadas. Essa lei foi denominada de a Lei Geral.  

 

São Vicente foi cuidadoso sobre os muitos detalhes e aqui relembramos o esboço daquela Diretriz:  

 Objetivo da Confraternidade de Caridade  

 Membro 

 Direção 

 Escritório dos Superiores 

 Escritório do Tesoureiro  

 Supervisor de Fornecedores  

 Tarefas de cada Senhora de Caridade  

 

As tarefas de cada membro são as seguintes: “Ajudar às pessoas doentes nos dias determinados; Ir à Missa 

e participar da Confissão e da Comunhão, ou, ao menos, realizar um ato de contrição” (CCD:XIIIb:2).  Essas 

diretrizes, que foram preservadas por todas as Confraternidades, além de refletirem o espírito e as 

atividades corriqueiras dos membros, além de refletirem o espírito das corriqueiras atividades dos 

membros, também nos revelam (de acordo com o Padre Jean Morin1) duas importantes realidades: 

fidelidade para com um certo número de princípios (estabilidade) e evolução contínua que foi resultado 

de adaptação sempre em processo.  São Vicente via a fidelidade e a estabilidade como essenciais, e essas 

qualidades são reveladas na fé em Jesus Cristo, no cuidado para com as pessoas menos favorecidas, a 

relação entre a fé e o serviço ou entre Jesus Cristo e os (cf. Mateus 25:31), estrutura da comunidade, 

forma democrática (assembleias, estrutura da comunidade, forma democrática (assembleias, voto 

secreto, decisão majoritária).  

 

                                                   
1 J. Morin, op. cit., p.24-27 
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Como podemos viver de acordo com as palavras de São Vicente na Diretriz de 1617? Nos preparando 

física e espiritualmente para um encontro com aquelas pessoas mais necessitadas, para um encontro com 

aqueles que são um reflexo do amor do Pai.  Estamos felizes em alcançar as pessoas aptas a servir.  

Entretanto, as boas intenções não são suficientes. Devemos estar preparados como um grupo, para que 

tenhamos respostas apropriadas para as pessoas que vivem na periferia.  Assim, podemos nos regozijar 

de que tudo que fazemos é em benefício de nossos irmãos e irmãs.    

 

o Palavras de São Vicente: 

“Vire a medalha e verá, sob a luz da fé que o Filho de Deus, que desejou ser pobre, nos 

é representado por essas pessoas menos favorecidas.” (CCD:XI:26) 

Vicente de Paul 
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Reflexão #5 

Primeiro Regulamento de 1617 
 

Quinto Tópico: As recomendações práticas de São Vicente  
quanto à administração das Confraternidades  

 
N.B. Essa reflexão nos convida para que engajemos em um processo de internalização.  

Propomos a utilização do método Lectio Divina: 

 

1. Leia essa reflexão; 

2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 

3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer 

a Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  

4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento 

específico farei?) 

 

 Oração: 

Senhor Jesus, Salvador do mundo, durante a Sua vida 

terrena, o Senhor praticou a caridade e ajudou os outros de 

forma incomparável. Guie e inspire a nossa prática dessa 

virtude para que possamos contribuir para com a realização 

do plano de Deus. Assim, quando seguimos o exemplo de 

Jesus, que possamos dar glórias a Deus ao mesmo tempo 

que encorajamos as outras pessoas a ajudarem os nossos 

irmãos e irmãs mais necessitados. Amém.     

Braakhuis (Oração #7) 

 

 

 Quinto Tópico: As recomendações práticas de São Vicente quanto à administração das 

Confraternidades 

 

o Reflexão 

Na Diretriz de 08 de Dezembro de 1617, São Vicente quis ser muito claro quanto a todos os assuntos 

importantes em relação à administração de bens temporais e prestação de contas… nos dias de hoje 
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chamamos de “levantamento de fundos”. São Vicente insistia na total transparência quanto aos 

assuntos financeiros. 

Assim sendo, reflitamos sobre as palavras de São Vicente, palavras essas que reafirmam o que já foi 

dito acima: 

“O Pastor, a Prioresa, os dois Assistentes e o Procurador serão responsáveis por todos os bens 

temporais da confraternidade, sejam eles bens móveis ou imóveis.  Consequentemente, eles 

terão a autoridade de dar ordens, em seus nomes, ao Procurador, para que se faça o que for 

necessário para a preservação e armazenamento desses bens. O Tesoureiro será responsável 

pelo dinheiro, pelos documentos e pelas provisões, como decidido, e deverá fazer um relatório 

anual”.  

“Após suas contas terem sodo revistas, o Procurador deverá reportar as condições dos bens 

temporais da confraternidade e o que foi administrado e negociado durante o ano para que os 

membros do Conselho, o Síndico e o Administrador possam ser apropriadamente informados, 

através do relatório gerencial, sobre os bens temporais da confraternidade. Caso encontrem 

falhas nesses relatórios, devem recorrer ao honorável Pontífice, o Arcebispo, para corrigir as 

mesmas”. 

“A Prioresa manterá um livro de gastos, onde registrar as responsabilidades do Tesoureiro para 

com os documentos, com o dinheiro e provisões da Confraternidade. Caso ninguém deseje 

assumir essa responsabilidade, exceto pelas provisões e parte do dinheiro que será necessário, 

por poucos meses, para a alimentação das pessoas, mais necessitadas, a confraternidade 

instruirá o Procurador a se responsabilizar pelo restante e fazer relatórios sobre os mesmos”.  

“A caixa de coleta na igreja, lá colocada para a manutenção da confraternidade e alívio para 

as pessoas menos favorecidas, será aberta a cada dois meses na presença do Pastor, da 

Prioresa, do Tesoureiro, do Procurador e do Assistente. O Tesoureiro coletará todo o dinheiro 

da caixa” (CCD:XIIIb:15-17). 

É óbvio, então, que o nosso Fundador estava ciente das muitas diferentes situações que possam surgir 

e, como resultado disso, formulou a Diretriz que continuamos a seguir até os dias atuais.  

Um outro aspecto importante ao qual São Vicente se referiu foi o procedimento a ser seguido caso 

uma ou mais pessoas em posições de liderança, se tornassem negligentes. Ele disse: “A Prioresa, o 

Tesoureiro e o Assistente podem perder suas posições antes do final de seu mandato na 

confraternidade, se não realizarem as suas tarefas apropriadamente” (CCD:XIIIb:17). 

São Vicente recomendou que sejamos “contemplativos na ação”, ou seja seguidor do seu estilo de 

vida. Na diretriz que serve de base para a reflexão que aqui lemos: “Aqueles que sabem ler, lerão sem 

pressa e com atenção um capítulo do livro do Bispo de Genebra, intitulado Introdução à Vida Devota.   

Antes da leitura, eles elevarão seus pensamentos à Deus e suplicarão por Sua grande graça para gerir 

o fruto de Seu amor através dessa prática devocional” (CCD:XIIIb:19). 

Ao concluir a primeira Diretriz, estava claro que São Vicente desejava que nossos centros fossem 

comunidades fraternas e então escreveu: “Esses centros cuidarão da prática da humildade, 



3 
Esse documento foi preparado por Padre Álvaro Mauricio Fernández, CM, com a colaboração de María Eugenia 

Magallanes e Laurence de la Borsse e traduzido por Charles Plock, CM e Cristiane Sahade Taissoun 

 

simplicidade e caridade, cada um realizando suas ações pela intenção caridosa das pessoas menos 

favorecidas e não respeitadas” (CCD:XIIIb:19). 

o Palavras de São Vicente: 

 

“A Igreja é comparada a uma grande colheita, que necessita de trabalhadores, mas daqueles que 

trabalham “duro”” (CCD:XI:33). 

Vicente de Paul 
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Reflexão #6 

Primeiro Regulamento de 1617 
 

Sexto Tema: Participação e colaboração dentre os voluntários da Associação  
 
N.B. Essa reflexão nos convida para que engajemos em um processo de internalização.  

Propomos a utilização do método Lectio Divina: 

 

1. Leia essa reflexão; 

2. Medite (o que essa reflexão me diz; repita a frase que você considera mais significante); 

3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que escutei Deus me dizer: a agradecer 

a Deus, a pedir um favor a Deus, a louvar a Deus);  

4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, que comprometimento 

específico farei?) 

 

 Oração: 

Senhor Jesus, Vós vos tornastes pobre, logo devemos ver e ouvir os menos favorecidos para que também 

possamos reconhecer Vós neles… na sede, fome, solidão e nos infortúnios deles.  Inspire na nossa Família 

Vicentina a unidade, simplicidade, humildade e a chama da caridade que inflamou São Vicente de Paulo 

e Santa Luísa de Marillac. Nos dê a força para sermos fiéis às práticas dessas virtudes e para 

contemplarmos e servirmos aos menos favorecidos. Então, um dia estaremos todos unidos em Seu Reino. 

Amém.    

 

 Sexto Tema: Participação e colaboração dentre os voluntários da Associação 

Não hesitamos em afirmar que a colaboração é fundamental em cada uma das células de nossa associação 

e nenhum voluntário deve ser excluído desse processo de participação. A colaboração e a participação 

andam “de mãos dadas”: uma necessita da outra – aqueles que não colaboram também não participam 

e aqueles que não participam não colaboram para alcançar o que foi proposto pela associação.  Na lei 

desenvolvida por São Vicente de Paulo, havia dois objetivos que eram os de unir cada uma das mulheres 

que buscavam tornar-se membros da Confraternidade. Através de uma perspectiva eclesiástica, essas 

mulheres participaram na construção do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja. Jesus é o chefe e todos 

os outros participam como um instrumento no trabalho de salvação.  Foi por essa razão que São Vicente 

insistiu no fato de que a colaboração e participação devem caracterizar todos aqueles que se tornam parte 

da associação. Essa colaboração e participação são necessárias, vista que os voluntários foram 
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“responsáveis por todas aquelas mulheres com as quais haviam decidido, juntos, estarem precisando de 

ajuda. Para tal, eles propõem dois objetivos, que são o auxílio ao corpo e à mente”1.  A Associação não é 

composta por apenas uma única pessoa – ao contrário, há inúmeras mulheres que continuam a dar vida 

aos propósitos de São Vicente que é o de prolongar a missão de Jesus Cristo que convocou várias pessoas 

para fazer parte de seu grupo de discípulos e apóstolos.   

 

São Vicente era muito prático e nas Diretrizes de 1817 ele realçou vários detalhes sobre a colaboração: 

“se alguém, por algum motivo justificável, não puder realizar esse ministério, deverá notificar a próxima 

pessoa da fila que não conseguirá realizar a sua tarefa, e então essa próxima pessoa na fila deverá 

substituir, naquele dia, nos cuidados para com as pessoas menos necessitadas” (CCD:XIIIb:4). 

 

Nessa reflexão queremos enfatizar um elemento que São Vicente enfatizou em cada uma das diretrizes, 

desde a primeira, ou seja, que a participação e a colaboração são essenciais para os voluntários que 

desejam se tornar membros dessa associação… e que a colaboração deverá ser revelada da maneira com 

a qual é relatada uns aos outros. São Vicente insistia nisso e disse: “para que a Companhia possa ser 

preservada em uma amizade sincera de acordo com Deus, quando um dos membros estiver doente, a 

Prioresa e todas as outras pessoas, visitarão o enfermo, se for o caso fazer com que receba os últimos 

sacramentos da Igreja e rezar pela sua saúde” (CCD:XIIb:18).  Notamos aqui que a participação e a 

colaboração são da mesma forma importantes quando se referem a relacionamentos que devem existir 

dentre os membros. Na verdade, é dessa forma que os próprios voluntários se tornam beneficiários de tal 

colaboração.  Somos parte de uma grande família, da família Vicentina e, como tal, participamos nos 

benefícios que tem sido concedida a essa família de São Vicente de Paulo.   

 

A Participação e a Colaboração demanda ação: Ação conjunta que confronte todas as formas de pobreza, 

supõem um plano em comum para que possamos criar uma comunidade de amor e caridade. Nada pode 

ser alcançado senão trabalharmos em direção de um mesmo ideal. “Estamos todos no mesmo barco e 

seguindo na mesma direção”. Assim sendo, os princípios que caracterizam a nossa reflexão, nos capacitam 

a descobrir as demandas de solidariedade, respeito e uma espiritualidade em comum. Além disso, esses 

mesmos princípios são essenciais para que possamos completar a nossa missão. Caridade pressupõe o 

testemunho de uma vida de serviços expresso na fraternidade que surge da nossa visão de uma vida vivida 

em comunhão para com as outras pessoas. Em sua Exortação Apostólica, o Papa Paulo VI afirmou que 

podemos nos expressar mais através de nossos testemunhos do que através de nossas palavras: “O 

homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, dizíamos 

                                                      
1 Vincente de Paulo, Correspondência, Conferências, Documentos, tradutores: Helen Marie Law, DC (Vol. 1), Marie Poole, DC (Vol. 
1-14), James King, CM (Vol. 1-2), Francis Germovnik, CM (Vol. 1-8, 13a-13b [Latim]), Esther Cavanagh, DC (Vol. 2), Ann Mary 
Dougherty, DC (Vol. 12); Evelyne Franc, DC (Vol. 13a-13b), Thomas Davitt, CM (Vol. 13a-13b [Latim]), Glennon E. Figge, CM (Vol. 
13a-13b [Latim]), John G. Nugent, CM (Vol. 13a-13b [Latim]), Andrew Spellman, CM (Vol. 13a-13b [Latin]); editado: Jacqueline 
Kilar, DC (Vol. 1-2), Marie Poole, DC (Vol. 2-14), Julia Denton, DC [editor chefe] (Vol. 3-10, 13a-13b), Paule Freeburg, DC (Vol. 3), 
Mirian Hamway, DC (Vol. 3), Elinor Hartman, DC (Vol. 4-10, 13a-13b), Ellen Van Zandt, DC (Vol. 9-13b), Ann Mary Dougherty (Vol. 
11, 12 and 14); anotada: John W. Carven, CM (Vol. 1-14); New City Press, Brooklyn e Hyde Park, 1985-2014; volume XIIIb, p. 3; 
futuras referências a esse trabalho serão inseridas ao texto utilizando-se as iniciais [CCD] seguida pelo número do volume, e do 
número da página, como por exemplo, CCD:XIIIb:3. 
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ainda recentemente a um grupo de leigos, ou então se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas”. 

(Evangelii Nuntiandi, #41). 

 

 Palavras de Santa Luísa:  

“De forma que a obediência possa ser como Deus nos pede, é essencial que obedeçamos com 

grande simplicidade e humildade” (SWLM:781 [A.68]). 

 

Luísa de Marillac 

 

 


