
 

 

 

 

 

 

Linhas de acão prioritárias 
 

 

1. PRÓLOGO 
 

O Assessor Nacional da AIC Colombia, o Padre Miguel Augusto Muñoz Rodríguez CM, ao 

receber as LAP 2020-2023 entendeu a importância das mesmas e decidiu celebrar uma 

Eucaristía pela plataforma Zoom para torná-las conhecidas aos Voluntários de seu país e 

compartilhar como dar vida a essas sugestões de ação.  Pareceu-nos muito significativo e 

pedimos ao Pe. Miguel Augusto, através da Vice-Presidente Internacional e Coordenadora 

do Continente, Clara Inés Díaz, que nos permitisse usar a sua homilia para explicar aos 

Voluntários do Mundo as LAPs que surgiram das experiências das representantes dos quatro 

Continentes onde existem grupos AIC. 

Agradecemos sinceramente ao P. Miguel Augusto por seu compromisso com a AIC e a Clara 

Inés por pensar em compartilhar materiais que enriquecem a todas. 

  

2. O QUE SÃO AS LINHAS DE AÇÃO PRIORITÁRIAS? 
 

Quando falamos de Linhas de Ação Prioritárias (LAP) entendemos que são linhas de ação 

que propomos para orientar nosso trabalho comum na AIC para as mais de 100.000 

voluntárias ao redor do mundo. As estabelecemos durante as Assembleias Internacionais às 

quais são convidadas representantes dos 55 países, dos quatro continentes, que formamos 

a Associação Internacional de Caridades (AIC). 

As Linhas de Ação Prioritárias (anteriormente denominadas Linhas Programáticas) têm sido 

elaboradas em cada Assembleia há mais de 30 anos. 
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3. LINHAS DE AÇÃO PRIORITRIAS 2020-2023 
 

1ª: Promover a criatividade e a solidariedade para enfrentar as pobrezas atuais. 

 

Esta primeira LAP é um convite a sairmos da paralizia que pode ocasionar-nos o temor de 

que é a pandemia que ameaça a vida. Jesus nos convida a ser sagazes e a saber compreender 

adequadamente o que estamos vivendo para responder a ele com criatividade.  

A criatividade é a capacidade de reinventar-nos, para criar novas formas de fazer o que 

sempre temos feito que é a caridade.  Nós Voluntárias não podemos apegar-nos a esquemas 

ou obras sociais que já não respondem adequadamente a uma efetiva caridade. É o 

momento de discernir a viabilidade de nossos serviços. Olhemos para fora, mais além de 

nossas companheiras, mais além dos cargos que ocupamos na Organização, mais além do 

“sempre se fez assim”, e ponhamos nossos olhos nos pobres. Devemos escutá-los, olhar 

atentamente suas realidades; eles nos impedem de dar soluções a priori baseadas em 

nossos caprichos e que nem sempre ajudam a melhorar sua situação, apenas os tornam 

mais dependentes do pão que lhes oferecemos. 

Sejamos a voz dos que não têm voz, dos que preferem morrer de fome por vergonha, dos 

que por sua aparência são discriminados nos trabalhos, dos que por sua ignorância são 

abusados e violentados em seus direitos básicos. Sejamos, com urgência, promotores de 

solidariedade, toquemos os corações, denunciemos as injustiças e façamos com que o 

mundo os veja, saiamos de nosso egoísmo e indiferença para estender a mão ao irmão mais 

necessitado. Que esta solidariedade também promovamos entre os pobres motivando-os a 

caminhar juntos, unidos para seguir adiante. 

Não esqueçamos que como disse São Vicente, “o amor é inventivo até o infinito”. Em 

outras palavras, não há criatividade se não há uma experiência do amor a Deus, apenas o 

amor move os corações a tocar as feridas do outro. Somente o amor reinventa, cria o que é 

possível. Toda obra nova nasce no amor de Deus.  

 

2ª: Implementar projetos educativos e transformadores baseados no Carisma 

Vicentino. 

 

Cada voluntária deve refletir em seus projetos o projeto de Cristo que tem como objetivo 

divinizar cada ser humano no tocante à sua fragilidade. 

Pedimos para implementar projetos transformadores baseados na mudança sistêmica. 

Projetos que busquem passar do ser apenas assistenciais para ser promocionais.  

A educação, é um tema que deve predominar em todos nossos projetos.  Um santo 

educador disse: “educar a um menino é educar a um homem, educar a uma menina é 

educar a uma família”. A AIC, consciente da importância e necessidade disto, tem 

incentivado desde muitos anos, o trabalho dirigido em prol das mulheres. 



 

As mulheres são o pilar emocional e muitas vezes o sustento econômico, são as educadoras 

da fé e quem ensinam os valores aos filhos.  

A família, duramente atacada nos últimos tempos, se mantêm geralmente, pela força, o 

trabalho, e a sensibilidade das mulheres.  

É por isto que dirigimos os projetos educativos e transformadores às mulheres pois são elas 

que são exemplo para todas nós. 

A caridade, para que responda ao carisma vicentino, deve ser “afetiva e efetiva”. Isto evitará 

que nossos serviços e projetos sejam simples obras sociais. Não esquecer que todo projeto 

nasce no silêncio, quer dizer, tudo que façamos deve nascer na oração, assim teremos a 

certeza de que é o Espírito Santo que nos guia e ajuda para que a vontade de Deus se cumpra 

em cada iniciativa. 

 

3ª: Fortalecer o trabalho em redes de colaboração.  

 

Para Jesús foi tão importante trabalhar em rede que o primeiro que fez foi chamar a seus 

doze discípulos, acompanhá-los e prepará-los para empreender uma tarefa que chegsse aos 

confins da terra. 

Tampouco São Vicente de Paulo trabalhou sozinho. Ele sabia que a caridade deve ser um 

exercício organizado e por isso convocou oito senhoras dispostas a servir para continuar a 

tecer a teia do próprio Cristo e assim aproveitou as relações que mantinha com as figuras 

ricas de sua época para alcançar seus objetivos. 

Uma rede tão grande como a da AIC, 55 países em 4 continentes e a Família Vicentina com 

cerca de 4 milhões de Voluntários em 156 países, nos ajudam a trabalhar em conjunto em 

projetos importantes como o Famvin Homeless Alliance (FHA), cujo objetivo é mudar a vida 

de mais de 10.000 pessoas sem teto em todo o mundo em um prazo de 5 años. 

Fazendo contato dentro de nosso Voluntariado AIC conhecemos os projetos e as 

experiências de outros grupos de Voluntárias, dentro e fora de seus países de origem. Dessa 

maneira temos a ideia da forma como têm obtido recursos para realizar seus serviços, e 

poderemos aplicar os projetos que tiveram resultados exitosos. 

Nas próximas fichas de formação compartilharemos com vocês alguns dos projetos de 

Mudança Sistêmica que beneficiaram muitas pessoas em diversos países. 

“Trabalhando juntas seremos mais fortes e competentes”. 

Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a criatividade para realizar projetos transformadores 

que respondam aos sinais dos tempos e que seja Deus quem una cada nó de nossa rede de 

caridade. 

 

 



 

4. PERGUNTAS 

 
1. Conheces as LAP que foram redigidas na Assembleia Internacional que foi celebrada em 

Châtillon, Françia em 2017? 

2. Vocês têm planejado suas atividades tratando que se ajustem às LAP que a AIC nos 

sugere? 

3. Acham que as LAP 2020-2023 tem a ver com as necessidades que estamos vivendo em 

todo o mundo?  

4. Têm tido la experiência de trabalhar em redes com outros grupos ou instituições? 
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