
 

 

 

 

 

 

 

São Vicente de Paulo: Espiritualidade e compromisso 
 

 

Conhecer melhor nosso Fundador São Vicente de Paulo, nos fará, amá-lo cada dia mais, e 

reafirmará nosso sentido de pertença à obra que ele fundou e portanto, nos tornará 

testemunhas do amor que Jesus tem pelas pessoas que necessitam apenas do mais básico 

por encontrar-se em situação de pobreza 

Para homenagear nosso Fundador, nos inspiramos no livro, Vicente de Paulo, um coração 

sem medida” do Padre Celestino Fernández, CM. Ele nos diz que São Vicente era um homem 

indefinível: 

 

Bondoso e enérgico; ativo e contemplativo; inteligente mas pouco dado a reflexões 

intelectuais; reservado e comunicativo; tradicional e inovador; crítico do poder e 

colaborador dele; afetivo e pouco sentimental; irônico e sério; idealista, mas pé no 

chão; flexível e inflexível; trabalhador incansável, mas o ativismo o incomodava. 

Em suma, todas essas qualificações são documentadas em seus escritos, anedotas 

e decisões que tomou ao longo de sua vida. 

 

 

A vida de nosso Fundador nós a conhecemos, mas as vezes não temos muita clareza sobre 

o que é a espiritualidade vicentina e o que é o carisma vicentino. 

Começaremos por definir o que é “espiritualidade cristã”: Parte da teologia que estuda o 

dinamismo que o Espírito Santo produz na vida da alma: como nasce, cresce, se desenvolve 

até alcançar a santidade a qual Deus nos chama por toda a eternidade e transmiti-la aos 

outros com a palavra, o testemunho de vida e com o apostolado eficaz. 

O Espírito Santo iluminou São Vicente a imitar Jesus Cristo no cuidado que Ele dispensou 

aos pobres. São Vicente, seguindo este movimento do Espírito, com seu exemplo e 

testemunho de vida nos convida a fazer o mesmo. 
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A espiritualidade de São Vicente foi forjada através dos grandes mestres de seu tempo 

(Cardeal Pedro de Berulle, São Francisco de Sales, Tomás de Kempis, Santa Teresa de Jesus), 

assimilando o melhor de cada um e acrescentando o que nenhum de seus mestres havia 

descoberto : os pobres como presença viva do Senhor. 

E é precisamente este elemento dos pobres que vai ser vital na espiritualidade vicentina. 

São Vicente ensinava aos membros das Confrarias da Caridade, aos sacerdotes da 

Congregação da Missão e às Filhas da Caridade que o único caminho para a perfeição era o 

pobre como imagem viva e sofredora de Jesus Cristo. E este caminho deve ser percorrido 

trabalhando para satisfazer as necessidades físicas, intelectuais, morais e espirituais dos 

pobres. A espiritualidade de São Vicente de Paulo não é uma espiritualidade de “teorias”, 

mas de “vida”. 

Os carismas em geral são graças especiais que o Espírito Santo nos dá por meio das quais 

os fiéis “são preparados e dispostos a assumir várias tarefas ou ministérios que contribuem 

para renovar e construir cada vez mais a Igreja” (Carta do Santo Padre Francisco ao povo de 

Deus em peregrinação na Alemanha, 29 junho 2019, n.9). 

Especificamente, diremos que a espiritualidade vicentina é “aquela que” São Vicente nos 

ensinou e o carisma vicentino é o “como” São Vicente nos pede para atender aqueles que 

mais precisam de nós. 

O Padre Celestino nos fala de tres colunas que dão suporte à espiritualidade vicentina: 

1. O primado de Deus: Em Vicente de Paulo, o amor de Deus e o amor a Deus 

sempre ocuparam o primeiro lugar em sua vida e ele pôde se tornar o grande 

defensor dos pobres porque tornou seu amor a Deus radicalmente efetivo. 

2. A centralidade de Jesus Cristo: Esta centralidade de Cristo pode ser resumida 

na famosa frase que Vicente escreveu ao Padre Portail: “lembra, Padre, que 

vivemos em Jesus Cristo, pela morte em Jesus Cristo, e que temos de morrer 

em Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo, e que a nossa vida tem que estar 

escondida em Jesus Cristo, e que para morrer como Jesus Cristo, você tem 

que viver como Jesus Cristo”. 

3. A paixão pelos pobres: Vicente de Paulo nos ensina que os pobres esses seres 

aparentemente desprezíveis são realmente grandes; e que nós somos seus 

humildes servos e “indignos de prestar nossos pequenos serviços a eles”. E 

sobretudo, que os pobres sejam nossos juízes porque podem nos condenar 

ou salvar: “Vinde benditos de meu Pai porque tive fome e me deste de comer, 

tive sede e me deste de beber” (Mt 25, 34-35). “Afastem-se de mim, malditos 

porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de 

beber” (Mt 25, 41-42). 



 

Vicente de Paulo descobre que os pobres, ao invés de destinatários de nossos serviços, são 

a presença do Senhor crucificado no mundo. 

*** 

Para terminar, deixamos duas reflexões de São Vicente. Mesmo quando se dirige aos 

sacerdotes, também a nós, Voluntárias da AIC e todos os membros da Família Vicentina, se 

queremos viver no espírito de Jesus Cristo e de São Vicente de Paulo, devemos nos esforçar 

para torná-los vivos.  

São Vicente disse aos missionários em 1659: “A experiência que me fica disto, é a crença 

sempre tive, de que a verdadeira religião está entre os pobres” (XIa, p.462).  

“Nesta vocação, vivemos muito conforme o Nosso Senhor Jesus Cristo que, 

aparentemente, quando veio a este mundo escolheu como sua principal tarefa ajudar e 

cuidar dos pobres” (XIa, pp.33-34). 

 

Perguntas para responder em seus grupos: 

1. Usando os exemplos da vida de São Vicente, identifiquem as virtudes que o Padre 

Celestino aponta no primeiro parágrafo do escrito. 

2. Dos dois pensamentos de São Vicente que compartilhamos com vocês, qual deles 

mais chamou sua atenção? Explique as razões. 

3. Quais características da espiritualidade de São Vicente mais chamaram sua atenção 

quando recebeu o chamado de sua vocação vicentina?  
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