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Atitudes Vicentinas frente ao COVID-19 

“Deus jamais abandona seu povo, está sempre junto a ele, especialmente quando a dor se faz 

presente.” Papa Francisco  

Apareceu em nosso mundo um vírus que tem mudado o ritmo normal de nossa história e até mesmo 

da nossa vida pessoal e social. Estamos vivendo uma experiência única na história da humanidade. Uma 

pandemia que está afetando a todos nós, talvez de maneira distinta, mas a todos. Um vírus invisivel que 

ultrapassou as fronteiras para chegar a todos os humanos, desestabilizando a humanidade e levando 

milhares de pessoas a um encontro com Deus.  

A pandemia deixou os pobres ainda mais pobres e criou inclusive novos pobres. Enquanto o vírus fatal 
se converte no futuro em fator predominante e a economia sofre com isso, mais tipos de pobreza são 
gerados e os pobres se multiplicam. Portanto, precisamos de mais recursos,uma grande força e 
estratégias sustentáveis para responder  de maneira eficiente a esses novos rostos do sofrimento. Só 
podemos fazê-lo com outras pessoas: maior colaboração, cooperação estratégica e coordenação 
eficiente. 

Frente a esta situação, o Papa Francisco nos lembra: 
 

“Não estamos sozinhos, o Senhor nos precede em nosso caminhar removendo as pedras que 

nos paralisam.”  

“Toda a vida de serviço e amor que vocês têm dado neste tempo voltará a acontecer de novo. É 

suficiente abrir-se para que a Unção que o Senhor deseja dar-nos se expanda com uma força 

incessante que nos permita contemplar a realidade dolorosa com um olhar renovado.” 

“Cada ação individual não é uma ação isolada.  Para bem ou para mal, tem consequências para 

os demais, porque tudo está conectado em nossa Casa comum; e se as autoridades sanitárias 

ordenam o confinamento nos lugares, é o povo quem deve fazer o possivel para cumprir, 

consciente de sua corresponsabilidade para freiar a pandemia. Uma ocorrência como a do 

COVID-19 é derrotada em primeiro lugar com os anticorpos da solidaridade.” 

“A civilização do amor se constroi cotidianamente, ininterruptamente. É preciso um esforço 

comprometido de todos. É portanto, uma comunidade, comprometida com os irmãos.” 

(Texto do Papa Francisco “Um plano para Ressuscitar” de 17 abril 2020) 

“Este momento que estamos vivendo, por um lado, nos obriga a buscar novas formas de comunicação 

entre nós, e por outro lado é muito importante, buscar novas maneiras de chegar com nossa ação 

caritativa evangelizadora a nossos irmãos, os pobres. São portanto dois desafios muito concretos os que 

nos são apresentados e que não podemos perder de vista.” (P. Benjamín Romo, CM) 
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Ao repassar a história da nossa fundação, recordamos que a São Vicente e a Santa Luiza também lhes 

coube viver momentos de epidemias fortes que açoitaram a França e alguns países vizinhos na década 

de 1650. Os números eram esmagadores, só a França perdeu quase um milhão de pessoas. 

Frequentemente falava São Vicente de “guerra, peste e fome” como o flagelo dos pobres, em suas cartas 

mencionou a praga mais de 300 vezes e nelas ele ofereceu conselhos práticos sobre como ajudar as 

vítimas.  Grande parte do que ele disse e como agiu, resulta em relevantes e iluminadores para nós 

nestes momentos. 

O Padre Robert Maloney, CM, em seus escritos “Respostas Vicentinas” nos fala sobre São Vicente: 

1. Enquanto lidava com as emoções dolorosas, São Vicente seguia convencido de que, não 

importava as circunstâncias, nunca devemos abandonar os pobres. 

Foi firme ao dizer aos membros de sua Família (Famvin) que, mesmo em circunstâncias 

extremadamente difíceis, devemos ser criativos para encontrar formas de atender as 

necessidades dos que sofrem. Quem poderia fazer isto? Geralmente, há alguém em cada área 

capaz de realizar este ato de caridade, especialmente se não podem entrar em contato direto 

com os contaminados pela peste. 

2. Ao aconselhar os membros de sua Família (FAMVIN) sobre como servir em meio da praga, São 

Vicente escolheu um meio termo.  

Por um lado, insistiu a permanecer perto dos afetados pela praga e a não abandoná-los; por 

outro lado, animou a Família a observar as precauções que os líderes civis e eclesiásticos 

recomendavam.  

Hoje, enfrentamos o que, para a maioria de nós, é uma crise sem precedentes, ao encarar a COVID-19. 

Como poderiamos realizá-lo segundo o espírito de São Vicente?   

1. Adotando os serviços de acordo com as necessidades atuais dos destinatários. Prudentemente 

assisti-los nas necessidades básicas de alimentação, saúde e habitação e posteriormente apoiar, 

no que for possível, ao problema do desemprego. Criatividade é o que nos pede o momento. 

Não deixar nossos serviços, mas fazê-los de maneira diferente. 

2. Buscando doações para cobrir as necessidades urgentes dos pobres que são ainda maiores 

nestes momentos.  

3. Unindo-nos em oração como nos pede Papa Francisco, fazendo-o com nossa família e nossa 

comunidade. Esta é uma simples sugestão de São Vicente: “Deus mesmo nos diz: “uma oração 

breve e fervorosa atravessa as nuvens”. Isso, eu Imploro a vocês meus irmãos e irmãs”. 

De maneira individual, muitas vezes NÃO É PRECISO fAZER GRANDES coisas para ajudar ao OUTRO… é 

preciso apenas, FICAR AO LADO E ESCUTAR… 
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Preguntas para responder de preferência com teu grupo: 

1. Como te sentes frente a esta situação? 

2. Consideras que foi um tempo de aprendizado? Quais? 

3. Que respostas Vicentinas acreditas podes dar com base na situação que estás vivendo? 

 

Sugestões de leitura: 

 O Papa Francisco propõe “Um plano para ressuscitar” frente a emergência sanitária: 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-04/papa-francisco-coronavirus-meditacao-

alegrai-vos.html  

 Declaração da Família Vicentina sobre a pandemia causada pelo COVID-19: 

https://famvin.org/pt/2020/03/21/declaracao-da-familia-vicentina-sobre-a-pandemia-

causada-pelo-covid-19/  

 

Comissão de Formação:   

Guillermina Vergara, AIC México 

Clara Inés Díaz, AIC Colombia 

Alicia Duhne, AIC México 
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Atitudes Vicentinas frente a COVID-19 (segunda parte) 

A pandemia causada pelo COVID-19 tem despertado uma mudança nas emoções cotidianas, umas 

vezes o medo frente a um futuro incerto; outras, com tristeza frente ao sofrimento em volta , diante 

da perda de pessoas próximas. Cada um de nós tem reagido frente a esta situação de diversas 

maneiras, e sempre afetando tanto nosso corpo, como nossa maneira de exteriorizá-lo. 

Como Vicentinos, sentimos uma grande responsabilidade, não apenas em apoiar nossa família e as 

pessoas mais próximas. Também nos preocupam os mais vulneráveis, tanto as pessoas que já 

atendíamos em nossos serviços, como a quem hoje em dia e por causa desta crise são os novos 

pobres.  

Esta ficha tem como objetivo oferecer algumas recomendações para manejar melhor as emoções 

que nos aparecem nestes tempos de crise.  

1. OS ESTADOS DE ÂNIMO FRENTE A PANDEMIA 

As emoções permitem se relacionar com os outros mesmo quando muitas vezes tentamos escondê-

las.  

As emoções essenciais são: tristeza, raiva, medo, desgosto e alegria. Destas, a alegria parece ser a 

única positiva, mas depende de como estamos vivendo as outras três, podemos convertê-las 

também em positivas, ou seguir vendo-as como negativas. 

Nesta situação que todos estamos vivendo, confinados total ou parcialmente, com medo do 

contágio, com a incerteza de quando terminará a pandemia e com a difícil situação econômica, de 

uma ou outra maneira teremos que ajudar-nos a seguir adiante. 

Assertividade para regular o manejo das emoções 

a) Tuas emoções são importantes: se não lhes dás importância, as ignoras ou as escondes, ao 

longo do tempo te causarão dano. Expressar e mostrar uma emoção “negativa”, te libera. 

Nos ensinaram que devemos ser fortes e não sentir, ou pelo menos não expressar frente 

aos outros, medo, tristeza, nojo, raiva. São crenças que nos foram incutidas. 

b) No momento de liberar emoções necessitas estar consciente de como as expressas: 

quando não somos conscientes, o resultado é que explodimos com a pessoa que menos 

merece, provocando sentimento de culpa.  

c) Desabafe quando necessite: apenas veja a maneira de fazê-lo, onde e com quem. 
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d) Cuidado para não persistir demais em tuas emoções: estas são momentaneas e surgem de 

fatos concretos. Ao insistir nelas, se convertem em um estado emocional e será difícil 

libertar-te dele. Por exemplo, a tristeza é uma emoção que, se mantêm, causam ansiedade, 

angustia e profunda desesperanza. 

e) Preste atenção no que encontra-se à sua volta: se te encontras em um meio onde te dizem 

para não chorar, não ter medo, não demonstrar a alegria abertamente, com respeito, faça 

saberem que necessitas expressar o que sentes e que isto não é mau. Não deixemos que o 

que sentimos nos cause dano só porque incomoda os outros. 

Temos experimentado muitas e variadas emoções, finalmente, o importante é o que fazemos com 

elas e como o fazemos. Desejamos que estas sugestões te ajudem a sentir-se melhor. Estando bem 

conosco e com nosso entorno, seremos capazes de continuar nossos serviços aos mais pobres. 

2. GUIA PARA A SAÚDE MENTAL 

a) Para manter a calma, tentemos viver as situações que se apresentem, não como um 

problema mas como um desafio.  

b) Devemos refletir sobre as crises que vivemos em nossa vida. Todos temos atravessado 

grandes problemas. Em muitos momentos tudo parecia escuro, não encontrávamos a 

saída. Mas com a ajuda de Deus e nosso esforço, nós saímos e mais fortalecidas. Esta é mais 

uma crise que nos ajudará a aprender o que necessitamos para o futuro. 

c) Entender que “Não sou vítima do mundo, sou vítima dos efeitos com que percebo o 

mundo”. Ao nos darmos conta que as emoções que estamos vivendo, não dependem do 

que encontra-se a nossa volta, mas também de nós mesmos, e podemos modificá-las se 

nos propormos. “A vida é um espaço onde nós nos inventamos. Nascemos dotados da 

capacidade de decidir como desejamos ser, podemos desempenhar um papel ativo no que 

queremos converter-nos… Podemos desenhar a pessoa que desejamos ser, e influenciar o 

meio que nos rodeia.” (Carmen Duhne, Mapas para o Observador) 

d) Podemos ter duas posturas frente aos mesmos desafios: “SIM POSSO” ou “NÃO POSSO”. 

A declaração “eu posso” é uma das bases do êxito na vida. É certo que nem tudo está em 

nossas mãos, mas esforçando-nos, podemos alcançar grandes resultados.  

Diante das situações que se apresentem, aceitar a vida como é, nos levará à paz, tranquilidade e 

produtividade. Para isto, devemos estar conscientes e entender que há coisas que podemos mudar, 

e outras que não. Elencá-las, é de grande ajuda para trabalhá-las.  

3. REFLEXÕES PARA TRABALHAR COM TEU GRUPO: 

a) O que te chamou mais atenção no que acabas de ler? 

b) Quais emoções sentiste durante este tempo? 



 

c) Se não te sentes bem com estas emoções, qual das estratégias dentre as que acabamos de 

mencionar, poderiam ajudar-te a mudá-las? 

d) Qual destas reflexões pensas que poderiam ajudar os destinatários no serviço que prestas? 

Por qué?  

CONCLUSÃO  

Antes de finalizar a leitura desta ficha, recordemos que o mais importante é manter-nos unidas a 

Jesus por meio da oração, falando com Ele, confiando Nele e escutando o que nos diz nestes 

momentos. 

“Os homens e mulheres que rezam sabem que a esperança é mais forte que o desânimo.” – Papa 

Francisco 

 

ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: 
 

Oh, Deus, protetor dos indefesos, 

olha compassivo para teu povo 

que sofre com o perigo de uma pandemia global. 

Tende compaixão de nós, 

mostra tua infinita misericórdia 

e guia a mão daqueles que se esforçam 

para que logo se supere esta situação. 

Imprime em nós entranhas de generosidade, 

para que saibamos auxiliar aos mais frágeis, 

aos idosos, aos sem teto, e aos empobrecidos, 

que são os que, em maior medida, 

sofrem as consequências desta crise: 

que saibamos estar perto deles 

e ajudá-los nestes momentos difíceis. 

Protege aos médicos e enfermeiros, 

e todo o pessoal da saúde 

que está na linha de frente para deter esta pandemia. 

Ilumina suas mentes 

para que logo se chegue à cura. 

Isto lhe pedimos por intercessão de Jesus Cristo, seu filho, 

Nosso Senhor, e protetor dos necessitados. 

Amém. 

Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. 

“Oremos juntos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria.” 
   


