
1 
 

  

 

 

 

 

Livreto de Treintamiento 

 

Edição Especial 

Junho 2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos da Assembleia Internacional das Delegadas da AIC  

Bangkok – 2013 
 

 

_____________________________________________________ 

Educação , um processo de  duas vias:  

nos educarmos para trabalharmos juntos  



2 
 

  



3 
 

Assembleia Internacional das Delegadas da AIC  
___________________________________________________ 

 
Universidade Assumption - Bangkok – Tailândia - 14-17 Março 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Educação , um processo de  duas vias: Nos educarmos para 

trabalharmos juntos » 

   

 
 

 

 

 

AIC 

23 Rampe des Ardennais – B-1348 Louvain-la-Neuve – Belgica 

contact@aic-international.org 

www.aic-international.org 

 

mailto:contact@aic-international.org


4 
 

Sob a patronesse da UNESCO, Fundação da França e “France Mission”, 120(cento e 

vinte) voluntárias da AIC de mais de 20 (vinte) diferentes países, se reuniram em 

Bangkok, Tailândia, para a Assembleia Internacional e Seminário de Treinamento da 

rede da AIC contra a pobreza.  

A AIC está convencida de que a educação, especialmente a das mulheres, é uma chave para a 

redução da pobreza. Nos mais de 13.000 (treze mil) projetos locais nos quais as voluntárias da 

AIC estão engajadas em todo o mundo, elas observaram que a educação das mulheres, com 

reciprocidade na base do processo, tem um longo e duradouro impacto no 

desenvolvimento da comunidade.  

 

 

Associações Nacionais que estiveram presentes:  

AIC Alemanha, AIC Brasil, AIC Colômbia, AIC Equador, AIC Espanha, AIC França, AIC 

Guatemala, AIC Indonésia, AIC Japão, AIC Laos, AIC Madagascar, AIC México, AIC Peru, 

AIC Filipinas, AIC Taiwan, AIC Tailândia AIC Reino Unido, AIC Ucrânia, AIC EUA, AIC 

Vietnã. 
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Introdução 
Laurence de La Brosse,  

Presidente do Internacional  

 

 

Minhas queridas presidentes e voluntárias da AIC, 

Queridos Padres da Missão e Irmãs de Caridade,  

Queridos Intérpretes,  

 

Estou muito feliz em saudá-los e dar-lhes as boas vindas em nome do escritório da 

Presidência e do corpo executivo da AIC, à abertura da Assembleia da AIC de 2013.  

Essa é a primeira vez na história da AIC que uma Assembleia internacional acontece 

na Ásia. Essa é uma oportunidade única para todos nós da AIC.  

Durante esse encontro iremos, através da caridade, viver a nossa associação, a AIC. 

Somos uma grande família, felizes por estarmos juntos e conhecermos melhor uns aos outros 

e, unidos por nosso objetivo comum que é a nossa dedicação aos mais necessitados. Assim o 

fazemos de acordo com os princípios de São Vicente de Paulo e a nossa fé em Jesus Cristo, 

servo dos pobres.  

Vocês sabem que esse é um ano de Fé: o nosso Papa Emérito, Benedito XVI concedeu 

esse extraordinário presente à Igreja Mundial.  

Em sua mensagem da Quaresma o Papa Bento XVI estudou a conexão entre a Fé e a 

Caridade. Para mim esse é o nosso verdadeiro destino: ouçamos esse pensamento “quando 

aceitamos o amor de Deus, tornamo-nos como Ele, participamos de Sua grande Caridade. 

Estarmos abertos a esse amor significa recebê-Lo para que viva em nós e nos leva a viver 

com Ele, Nele e como Ele; apenas então a nossa fé se tora verdadeiramente guiada pela 

Caridade e mora Nele.”.  

São Vicente de Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele começava cada dia com uma 

hora de oração e então, como Jesus, poderia servir aos mais fracos.  

 

Como a AIC trabalha para ajudar aos mais necessitados?  

 

Em cada Assembleia – as delegadas- - nossas presidentes do Nacional – refletem sobre 

como evoluir as nossas ações e votar em táticas operacionais - ou seja, formas específicas 

em como avançar na guerra contra a pobreza.   

Eis como a AIC evoluiu no que se refere a como tratar das pessoas mais necessitadas – 

mudando da ajuda através da participação para a autopromoção e para o empoderamento 

(permitindo que cada indivíduo alcance seu próprio potencial).    

Há muitos anos tem havido um aumento na pobreza entre as mulheres. Mais de 70% 

das pessoas mais pobres são mulheres. Isso nos levou a concentrar os nossos esforços na 

pobreza dentre as mulheres.  

Uma das principais causas da pobreza dentre as mulheres é a discriminação sofrida 

pelas mesmas. Essa discriminação ocorre em suas vidas desde muito cedo – na escola 

primária. Os jovens garotos têm maiores chances de ir à escola do que as meninas.  
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De acordo com dados mais recentes da UNESCO (2008) a população mundial chegou 

a 6.7 bilhões de pessoas e há quase 500 milhões de mulheres não alfabetizadas.   

Em todo o trabalho de campo realizado por vocês, voluntárias da AIC, vocês ressaltam 

que a Educação é essencial para se abolir a pobreza dentre as mulheres.   

Em 08 de Março de 2012 – Dia internacional da Mulher - Olivier de Schutter, 

representante da ONU sobre o direito de uma alimentação adequada, disse:  

“Quanto mais as mulheres forem educadas e seus direitos reconhecidos, menos seus filhos 

sofrerão com a fome.” 

Desde a Assembleia da AIC de 2011, decidimos desenvolver o tema da Educação: 

“Educar é fornecer meios de construirmos juntos”. 

Sabemos que as nossas associações da AIC tem que atender a necessidades urgentes, 

distribuindo alimentos, vestuário e medicações; Entretanto, a AIC também deseja trabalhar 

em longo prazo para ajudar as pessoas mais necessitadas a não enfrentarem a pobreza. Eis 

porque muitos projetos da AIC por todo o mundo são promocionais, no sentido de que as 

voluntárias da AIC acompanham essas pessoas menos favorecidas lhes oferecendo os meios 

para se tornarem independentes. São Vicente disse:” dai a eles os meios necessários.”  

 

1. Vimos que, para a AIC, educar alguém é explorar o que essas pessoas trazem consigo 

e que é único e o melhor. Para tal, temos que pensar positivamente.  

Isso tem sido expresso de várias formas: ver como a outra pessoa é capaz de se 

desenvolver, de ter confiança, “de possuir um coração que vê as coisas da mesma 

forma que Deus as vê.”.  

 

Nossas Diretrizes Operacionais assumiram esse compromisso com a seguinte ideia: 

Identificar e avaliar a competência e o potencial dessas educandas. 

 

2. Vimos que para a AIC, a relação professor – aprendiz pode ser expandida. Claro que 

temos o aluno e o professor , aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. Mas 

quando lidamos com adultos, o que geralmente é o caso, seja em grupos ou em 

projetos da AIC, a relação pode ser diferente. Cada indivíduo pode ser um ator, ter um 

papel ativo e aprender com a outra parte ao mesmo tempo em que ensina.  

Nossas Diretrizes Operacionais assumiram esse compromisso com a seguinte ideia: 

Encorajar Encorajar a interdependência: “precisamos uns dos outros”  

 

3. Reconhecendo-se que cada um de nós tem forças individuais e que essas forças podem 

ser compartilhadas, desejamos trabalhar, em conjunto, em um projeto em comum onde 

possamos construir uma sociedade mais justa. Juntos significa nós, voluntárias da 

AIC, e as pessoas em dificuldade que encontramos no nosso trabalho com a AIC (isso 

é mais inspirador do que falarmos sobre como combater a pobreza.).  

Nossas Diretrizes Operacionais assumiram esse compromisso com a seguinte ideia: 

Promover a co-criatividade  

 Aqui lidamos com um imenso programa, uma situação totalmente modificada. Pode ser 

chamada de mudança sistêmica vista que ambos ricos e menos favorecidos são convocados 

para juntos construírem uma sociedade.  
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4.  Estamos todos muito cientes que esse programa está totalmente além de nós se 

confiarmos apenas nos nossos recursos humanos.  Já citei o Papa Bento XVI e gostaria 

de lembrá-los de uma passagem em sua primeira encíclica: “É importante que a 

atividade caritativa da Igreja mantenha todo o seu esplendor e não se dissolva na 

organização assistencial comum. Mas com relação ao serviço que se realiza aos 

doentes, requer-se a competência profissional. Entretanto só esta não é suficiente. 

Pois são seres humanos. Eles necessitam sempre algo mais que um tratamento apenas 

tecnicamente correto. Têm necessidade de humanidade, precisam da atenção do 

coração. Por isso se exige para os assistentes a “formação do coração”.” (Deus é 

Amor, p.31). 

Nossas Diretrizes Operacionais assumiram esse compromisso com a seguinte ideia: 

A necessidade de tornar mais forte o treinamento Vicentino, spiritual e ético.  

 

Hoje, Março de 2013 como temos utilizado essas Diretrizes Operacionais em nossos projetos 

da AIC?  

Analisando-se o feedback de visitas às suas associações, os questionários que vocês 

responderam os relatos dos associados, de animadores, concluímos o seguinte:  

 

Para que a educação seja vivida como uma troca mútua, devemos aceitar que devemos 

mudar a nós mesmos para nos permitirmos que sejamos mudados por outras pessoas. 

Devemos nos educar para trabalharmos juntos em nossos projetos. Logo, somos aqueles 

que têm que mudar.  

Isso explica a escolha do tema - educação: uma troca recíproca, nos educarmos 

para trabalharmos juntos em projetos.  

Para esses dois (02) dias de treinamento, decidimos adotar uma abordagem prática: 

troca de experiências reais, tempo para reflexão pessoal, trabalhando em grupos pequenos. 

  

O objetivo desses dias é o de fazer um real progresso no caminho da educação como 

uma realidade recíproca.  Acreditamos que a pessoa menos favorecida está vivendo fora da 

sociedade. Se for dado, a essa pessoa, a oportunidade de desenvolver seus talentos, ela 

ocupará seu lugar na sociedade e assumir o papel adequado a todos os seres humanos.  

Essa abordagem oferece uma nova compreensão de Justiça e desenvolvimento: uma 

justiça contributiva ao invés de distributiva.  

 Assim o falo com convicção.  

“OUSEMOS implantar uma nova forma de desenvolvimento para aquelas pessoas que 

vivem no limite.”   

Desejo a todos uma Assembleia proveitosa.  
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Fórum: “Sejamos transformados” 

Christa Foelting,  

Membro do Comitê Executivo  
 

 

Como você já viu em seu programa, escolhemos um tópico especial para essa tarde: 

“Sejamos transformados.”; E vocês devem se perguntar o porquê de um fórum com esse 

tópico.  

Devo tentar responder a essa pergunta antes de começarmos. Há dois anos, durante a 

nossa última Assembleia Internacional em Madri, Elena Lasida nos deu um importante 

conselho sobre a relação entre as pessoas que precisam de apoio de outras e pessoas que 

queiram ajudar essas pessoas. Ela falou sobre a reciprocidade em suas relações. Esse foi um 

novo jeito de se rever o trabalho social, o nosso trabalho. Ela direcionou o nosso jeito de 

pensar da base clássica para o nosso trabalho: temos que dar algo a eles e são apenas eles 

quem recebem algo de nós. Ficamos tão impressionadas com seus pensamentos 

revolucionários que os escolhemos como nossas novas diretrizes, Laurence irá aprofundar 

essas diretrizes a partir de agora, Voltemos ao tópico dessa tarde: “Sejamos transformados”. 

Estamos certos de que a nossa associação precisa ser transformada para ser capaz de seguir 

essas novas diretrizes. Ficamos tão impressionados por seus pensamentos revolucionários, 

que os escolhemos como nossas novas diretrizes. Essa transformação tem que se iniciar com 

uma avaliação pessoal de:    

o Nossa motivação pelo trabalho: Ainda temos a mesma motivação do início?  

o Nossa relação com as pessoas necessitadas: Como as tratamos?  

o Nosso ganho pelo engajamento para outras pessoas: O que foi avaliado como 

positive e o que foi negativo?  

E finalmente, após respostas verdadeiras e honestas para conosco mesmo e em uma troca 

com outras pessoas m somos capazes de sermos transformados de acordo o modo de pensar 

de Elena Lasida e tomar medidas apropriadas como resultado das trocas durante esse fórum. 

Esses resultados irão nos ajudar a preencher as demandas das Diretrizes Operacionais quando 

retornarmos às nossas casas e passar essas ideias adiante para os outros membros de suas 

associações.   
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Avaliação das Diretrizes Operacionais 2011-2013 

Laurence de la Brosse,  

Presidente do Internacional  
 

 

Como vocês sabem as Diretrizes Operacionais da AIC são votadas por delegadas – as 

presidentes das associações nacionais – ao final de cada assembleia internacional. Essas 

diretrizes direcionam o trabalho de todas as voluntárias da AIC.  

Em 2011 o tópico da  Assembleia de Madri foi «  Educação – a estrada para 

construirmos juntos. » Ao final da Assembleia as Diretrizes Operacionais para 2011-2013 

foram votadas sobre :  

 A Educação é uma troca recíproca. 

 Avaliar talentos. 

 Encorajar a interdependência. 

 Promover a co-criatividade. 

 Através do treinamento espiritual e Vicentino. 

 Treinamento em comunicação e abertura  

Nesse momento estamos nos perguntando onde nos posicionamos com essas diretrizes 

operacionais. Como elas estão sendo aplicadas em nossos projetos?  

Para responder a essas questões, irei lhes falar sobre algum do nosso trabalho na AIC e 

então, poderemos avaliá-lo juntos.  Essa avaliação será para avaliar o valor (valor é parte 

da avaliação do mundo) do que as nossas Diretrizes Operacionais mais uma vez trouxeram 

aos nossos projetos, o que descobrimos e que foi inesperado. Essa avaliação será qualitativa e 

não quantitativa.  

Gostaria de iniciar com a atualização do treinamento espiritual e Vicentino, pois essa é a 

essência do que fazemos na AIC. Nos últimos dois anos publicamos três ensaios sobre a 

espiritualidade:   

“Deus educa seu povo”; “Jesus , senhor por excelência” e “Educação Vicentina”. 

    Em uma visita à AIC Kharkiv na Ucrânia, vi uma imagem que mostrava São Vicente dando 

pão aos menos favorecidos.  O que é surpreendente quanto a essa imagem é que a pessoa 

menos favorecida tem o mesmo rosto de Cristo visto no céu. Então, assim nos perguntamos 
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quem está dando pão a quem? Se for Cristo quem está oferecendo o pão, de que pão estamos 

falando? Há muito a se pensar em relação a essa imagem. Para mim, essa imagem parece ser 

uma ilustração da base espiritual de nossas ações e de reciprocidade. 

Avaliando talentos: 

Cada indivíduo tem competências específicas e os nossos grupos da AIC sabem como 

ajudar a descobrir esses talentos espirituais e físicos.   

Um exemplo me chama a atenção – a situação vivida pela AIC da Itália que está 

participando na integração social da pessoa ameaçada ou ainda de menores condenados. Eles 

assinaram um acordo com o Departamento de Jovens no Ministério da Justiça.  

Um grupo da AIC Itália trabalha com esses jovens que não foram condenados, mas 

que estão sob avaliação, ou seja, estão sendo constantemente observados. Ou seja, eles têm a 

oportunidade de assumir responsabilidades e de se esforçarem pelo crescimento pessoal 

enquanto trabalham no centro de uma associação. Você pode perceber a relutância e o medo 

dos voluntários de se envolverem nesse projeto.  

Esse projeto foi benéfico aos jovens, pois foram capazes de desenvolver suas 

capacidades e, também, foi igualmente benéfica para as voluntarias que mudaram suas 

próprias atitudes para com esses jovens.   

 

Como avaliamos os talentos das pessoas?  

 

 Reconhecer talentos a serem desenvolvidos e não se concentrar nas fraquezas.  

 Dar boas vindas ao novo e ao inesperado.  

 Inspirar confianças assim como aconteceu na experiência Italiana.  

 

Encorajar a interdependência  

 

Preciso de você: você tem algo a me oferecer e eu posso ter algo a lhe oferecer. 

Precisamos uns dos outros. Como voluntárias da AIC sabemos muito bem que nos sentimos 

melhor quando somos respeitadas, amadas e úteis para com outras pessoas; isso é verdadeiro 

para nós e para todos.  

Quando falamos a alguém que precisamos dele/dela, essa é uma forma de motivá-los e 

de fazer essa pessoa crescer como pessoa. Na maioria dos casos, as pessoas extremamente 

vulneráveis não tem ideia de como sair daquela situação em que se encontram.  Quando digo 

a essas pessoas “precisamos de você” isso pode soar como um incentivo.  
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Promover a criatividade: 

Isso significa fazer novas coisas juntos, permitindo que cada pessoa traga um novo 

jeito de pensar.  

AIC Madagascar está trabalhando no projeto educacional Tsiri: voluntários e participantes 

antes de começar a trabalhar nesse projeto, meditam juntos em um plano para a igualdade.  

AIC México desenvolveu um projeto de nutrição para mulheres em um setor não muito 

favorecido em San Luis Potosi.  

Esse novo projeto entrou em ação com voluntárias, serviços sociais e famílias participantes. 

Gostaria de enfatizar dois pontos.  

As Voluntárias ouviram as necessidades dos participantes: o centro Marillac costumava abrir 

à tarde, os participantes pediram que as reuniões acontecessem pela manhã (isso pode parecer 

não ter muita importância, mas não significa que as voluntárias estivessem escutando e 

tivessem aceito a resposta que provavelmente mudaria a rotina deles.).  

Além disso, o projeto foi expandido em seu escopo porque as voluntárias pediram a 

cada participante para trazer 02 (duas) vizinhas, duas irmãs ou amigas para participar do 

projeto, dessa forma as apresentando ao centro. Elas trabalharam em pares onde as voluntárias 

mais experientes foram às orientadoras.  Essa co-criatividade continuará com o 

compartilhamento da Palavra de Cristo. Numerosos grupos celebram com as pessoas menos 

favorecidas. O que nossos irmãos menos favorecidos nos tem a dizer sobre suas vidas 

movidas pela fé?  

Como avaliamos talentos?  

 Elicitar propostas. 

 Ouvi-las. 

 Permitir que sejamos “tocados e sacudidos”.  

Conclusão: A reciprocidade é um estado da mente que resulta em especificações.  O objetivo 

da AIC é o de estar presente em todo projeto.  

Isso implica em uma mudança real em nossa atitude, isso significa estarmos abertos para 

aprender com os menos favorecidos e mudarmos de acordo com o que aprendemos dessas 
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pessoas.  A inovação é possível. 

 Trabalho de Grupo baseado em relatos de testemunhas  

Christa Foelting está convidando voluntárias para lerem os relatos das testemunhas que se 

encontram postadas nos murais e para dar respostas aos grupos sobre as seguintes questões 

“como esses testemunhos me modificaram e como eles afetarão o meu trabalho com a AIC”?  

 Testemunhos de Voluntárias da AIC  

 “Quando do início do meu engajamento eu estava muito incerta sobre começar o meu 

trabalho para a AIC, até que um padre me disse:” Se o Senhor quer você, você será capaz 

de realizar esse trabalho.”  

 

 “Durante o meu trabalho eu tenho que lidar com pessoas que são menos favorecidos e não 

são muito bons em relação às suas requisições. Eles são exigentes e persistentes. 

Passaram-se muitos antes que eu pudesse dizer a mim mesma para enxergar Jesus nessas 

pessoas”.  

 

 “Estou longe de ser perfeita, mas aprendi muitas coisas que enriqueceram a minha vida.”  

 

 “Agradeço a Deus e às voluntárias Vicentinas por terem me dado à oportunidade de 

aprender com o meu trabalho, pois antes eu não sabia nada.”  

 

 “Antes não fazíamos nada no nosso engajamento local; agora somos livres e crescidos na 

nossa autodeterminação.”  

 

 “Antes de me tornar uma voluntária, tinha muitos problemas, pois não sabia nem ler nem 

escrever. Agora posso fazer os dois e ninguém mais pode me ludibriar.”   

 

 “Estar frente a frente com a pessoa menos favorecida é o mais difícil. Desde que casamos, 

meu marido era aquele quem cuidava das crianças menos favorecidas e pedintes nas ruas. 

Me senti confortada por estar frente a frente com eles.”    
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 “Com o nosso Programa de Bolsa de Estudos nós patrocinamos apenas de 3 a 4 alunos, 

mas algumas vezes ultrapassamos esse limite, pois sentimos muito por todos os 

candidatos e no final ajudamos a todos... Deus sempre provê uma boa causa.”  

 

 “Ter ficado viúva recentemente não é uma desculpa para ainda se sentir solitária… Deus 

sabe como usar cada um de nós de acordo com os nossos talentos.”  

 

 “Podemos dizer que cada membro é como um dedo diferente que juntos formam uma 

mão. Com essa mão muito mais do que podemos imaginar.”  

 

Testemunhos de beneficiarias de projetos da AIC  

 Testemunho de um jovem rapaz na prisão: “Quando você me visita me sinto normal. 

Conversar com você é como conversar com minha mãe e eu posso me sentir calmo e uma 

pessoa comum – não alguém para se sentir pena ou para ser odiado.”.  

 

 Testemunho de um desabrigado: “Quero alguém que me ouça!”.  

 

 Testemunho de uma criança: “Por que você me deixa sozinho? Você sabe que ficar 

sozinho não é bom, pois se você tiver que ficar sozinho quando se é criança, é impossível 

se tornar um ser humano.”.  

 

 Testemunho de uma mulher prestes a morrer: “Fique comigo! Eu não preciso apenas 

de remédios contra as minhas dores, mas também de um ser humano ao meu lado.”.  

 

 Testemunho de uma mulher migrante: “Após a minha chegada a esse país, estava com 

medo de todas as coisas novas! Ninguém me entendia ou me ajudava quando tinha 

problemas com a burocracia, até que você veio. Você é meu anjo da guarda!”.  

 

 Testemunho de uma mulher idosa: “Trabalhei duro toda a minha vida juntamente com 

meu marido, mas agora após a sua morte, não tenho dinheiro suficiente para viver e muito 

para morrer! Não posso trabalhar mais. Se eu não pudesse conseguir alguma comida de 

vocês, eu morreria de fome.”.  
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Relato sobre o trabalho em grupo. 

 Christa Foelting apresenta os principais elementos e convida cada participante a fazer um 

barco de papel e então escrever nele as ideias que ela irá trazer de volta para seu grupo. Os 

diferentes barcos coloridos serão então postos para flutuar no rio quando formos à nossa 

viagem de turismo por Bangkok. Eis algumas ideias:  

 Sem educação uma pessoa é simplesmente um objeto e, assim, vulnerável.  

 Quando trabalhamos como uma equipe cada pessoa tem uma parte no trabalho.  

 Trabalho em grupo nos permite respeitar opiniões diversas.  

 Treinamento em grupo é absolutamente necessário para que cada indivíduo use o seu 

talento.  

 Crie uma atmosfera de confiança mutual para encorajar um sentimento de pertença ao 

grupo.  

 Esteja ciente das necessidades das pessoas, demonstre sensibilidade, viva de forma 

simples.  

 Nada é tão eficaz como uma visita pessoal para se descobrir as necessidades que tem 

que ser supridas.  

 Veja Cristo nas pessoas menos favorecidas: seja humilde, simples e prático no nosso 

trabalho de caridade.  

O que tem que ser feito ?  

 Busque uma “mão caridosa”.  

 Ouça as outras pessoas. 

 Trabalhe no âmago da Família Vicentina : com a ajuda de Deus , acharemos sempre 

uma solução.  

 Trabalhe em nossas estruturas para conseguir a justice social para as pessoas menos 

favorecidas.  
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Projetos da AIC 

Agnès Dandois,  

Responsável pelo Serviço de Projetos  

 

I. Valor acrescido em campo das ações da AIC  

Mais de 13 800 projetos lutando contra a pobreza podem ser atualmente identificados nas 

53 associações da rede da AIC. Esses projetos tem o valor acrescido de:   

Raízes locais  

Projetos na área são iniciados exclusivamente por voluntárias locais, estruturados nas equipes 

da AIC. As voluntárias, na sua maioria mulheres, são experts na luta contra a pobreza. As 

suas atividades em seu ambiente imediato lhes dão conhecimento da realidade local. Esse 

conhecimento é geralmente reconhecido pelas autoridades públicas e parceiros locais e 

internacionais.  

 

A pobreza que afeta as mulheres  

Seja no Norte ou no Sul, a população alvo dos projetos da AIC é 80% formada por mulheres e 

seus filhos. Os idosos, muito comumente mulheres, também são um grupo vulnerável e é alvo 

dos projetos da AIC. Relatos dos membros das associações da AIC realçam que o 

envelhecimento da população global é um desafio importante, nos dias atuais, na luta contra a 

pobreza.   

 

Atenção à pessoa como um todo  

Os projetos da AIC tem importância fundamental para o indivíduo. As voluntárias 

estabelecem relações individuais com as pessoas com as quais elas trabalham. Elas seguem 

métodos ensinados por São Vicente de Paulo, como: atenção às pessoas como um todo, 

respeito pela identidade cultural das mesmas, preocupação constante em no auto 

desenvolvimento dessas pessoas e entendimento da necessidade de se lutar contra a pobreza e 

a injustiça, como também a importância de se conhecer as realidades econômicas, políticas, 

sociais e religiosas de cada comunidade.  

 

 Criação de vínculos sociais  

Como revelado por muitos estudos, às causas da pobreza não são apenas de natureza 

econômica. A pobreza também é causada pelo isolamento das pessoas. Os projetos da AIC, 

além de atender às necessidades básicas, tem o objetivo de remodelar esses vínculos sociais.  

   

 

 Treinamento – um investimento no capital humano.  

Os relatos de atividades das associações da AIC revelam um papel essencial para a educação 

em suas atividades na área. Seja através da educação formal ou informal, ou seja, através de 

habilidades, experiência ou aquisição de conhecimento, a maioria dos projetos da AIC possui 

uma dimensão educacional que é indispensável para a prevenção da pobreza e a luta contra a 

mesma, especialmente no que se refere às mulheres. Logo, atividades locais se tornam uma 



16 
 

oportunidade para uma troca mútua entre voluntárias e aqueles que são bem vindos para 

trabalhar juntos na luta contra a pobreza.  

Solidariedade na AIC  

No centro da rede da AIC, cerca de trinta ligações entre grupos locais em diferentes países, 

permitem laços de solidariedade a serem reforçados. Mais do que ajuda material, essas 

ligações permitem a troca de experiências, uma colaboração mais atuante das voluntárias e a 

criação de conhecimento recíproco tantos dos parceiros do grupo quanto do contexto social, 

econômico e político dos países envolvidos.   

 

II. Ação local das voluntárias da AIC  

Em diversos contextos locais, cada projeto tem a sua especificidade, respondendo à 

diversidade das próprias voluntárias e das populações com as quais elas trabalham. 

Entretanto, algumas direções se tornam aparentes, todas elas ligadas ao tema primordial que é 

a educação.  

 

Educação 

Angelita é uma mulher que cria quatro filhos sozinha. Nos dois últimos anos ela vem 

participando de um workshop sobre tecidos, que foi implantado por um grupo da AIC no 

Equador. Lá ela aprende a fazer cachecóis, ponchos, etc. que são vendidos para os alunos de 

uma escolar dirigida pelas Irmãs de Caridade.  Três outras mulheres que estão envolvidas no 

mesmo projeto já abriram um “stand” no mercado local para vender seus produtos. Esse é 

um passo em direção à independência financeira e ao empoderamento.   

Muitos projetos da AIC são baseados na educação e no treinamento, Para adultos, isso 

significa, acima de tudo, todos os programas de letramento, projetos de treinamento 

Professional que almejam introduzir essas pessoas mais uma vez no Mercado de trabalho e 

também atividades educacionais, na forma de workshops. Para as crianças, os projetos se 

referem a cuidados infantis, centros de pré-escola , trazer de volta as crianças às escolas , 

bolsas de estudo e apoio às tarefas escolares para casa.  

Com a provisão de fundo de capital, alguns programas de treinamento professional levam à 

geração de atividades que geram renda, geralmente no setor informal. Outros participantes do 

projeto encontram empregos assalariados em negócios. 

Nutrição  

Quando Noéline chega à escola após uma longa caminhada, ela vai à cantina da escola onde 

tem a única refeição substancial do dia. Nessa pequena cidade de Madagascar, as 

voluntárias da AIC sabem que muitas crianças têm dificuldades em estudar, pois estão com 

fome. Nos centros escolares da AIC as voluntárias abriram cantinas; geralmente essas 

voluntárias são mães de crianças da escolar e elas preparam alimentos com o que plantam 

nos terrenos da comunidade.  
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Se a educação é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, os projetos da AIC 

geralmente possuem um componente nutricional e de saúde, vista que tudo está interligado. A 

má nutrição e uma saúde deficiente são obstáculos à educação.  

Além das cantinas escolares, outros grupos escolares possuem cantinas públicas, que são 

abertas ao público em geral, ou também elas organizam armazéns sociais. A ajuda na forma 

de recebimento de cestas básicas também ocupa um lugar importante nos grupos da AIC. 

Saúde 

Juanita sofre de deficiência renal e tem que passar pelo processo de diálise três vezes por 

semana. Ela faz parte de um grupo de pacientes renais que regularmente se reúnem através 

das voluntárias da AIC Bolívia. Isso representa uma oportunidade de se quebrar o 

isolamento e a exclusão causados pela doença, ajudar as outras pessoas e apoiar as famílias 

dessas pessoas doentes. As voluntárias financiam parte do material medico necessário para a 

diálise e também oferecem cestas básicas; uma dieta adequada é indispensável ao tratamento 

da doença.    

Na Tailândia, algumas voluntárias de um grupo da AIC utilizam uma motocicleta para se 

locomoverem a lugares remotos; elas visitam as pessoas doentes, organizam consultas 

médicas com médicos voluntaries e levam medicações.  

Em muitos casos onde não há cobertura social para custos com planos de saúde, ficar doente 

se torna um problema. Na América Latina, voluntárias abriram dispensários e casas de saúde 

para receber as pessoas doentes das áreas rurais durante o tratamento das mesmas ou quando 

elas estiverem hospitalizadas. Na África e na América Latina, outras voluntárias formaram 

cooperativas de saúde onde os remédios são oferecidos a preços sociais. Em todos os países 

onde há a presença da AIC, as voluntárias organizam visitas aos doentes nos hospitais e 

cuidam dos doentes e de suas famílias.   

Abrigos 

Jessica regularmente vem à loja de roupas “São Vicente” aberto todas as quintas feiras pelas 

voluntárias da AIC dos EUA. No princípio, Jéssica costumava sair muito rapidamente, 

envergonhada por estar lá. Entretanto, o lugar aprazível, o pequeno café, as boas vindas e a 

maneira atenciosa como as voluntárias a escutam, fizeram com que ela se sentisse em sua 

própria casa lá. Ela sempre encontra as mesmas pessoas lá e agora escolhe suas roupas a 

preços muito baixos, em uma atmosfera de cumplicidade e bom humor. Junto com as roupas 

que você veste também tem a questão de sua autoimagem e a maneira como as outras pessoas 

olham para você!  

Os abrigos da AIC são lugares para se ouvir uns aos outros e de sempre dar as boas vindas 

criando vínculos sociais. Nos EUA assim como na Europa, há muitas lojas de roupas, como 

também “day centers” para as pessoas desempregadas, migrantes, viciados em drogas e 

desabrigados e também para famílias de prisioneiros. Na América Latina muitos grupos da 

AIC abriram casas de aposentados para as pessoas mais velhas. Na África também temos 

orfanatos.   
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Apoio Individual  

Anna está hospitalizada há muitas semanas. A cada dia, ela espera impacientemente pela 

visita de uma voluntária da AIC Alemanha. Esse é um momento de troca, mas acima de tudo 

um grande conforto. Com a voluntária, Anna pode falar sobre qualquer coisa e também 

chama a médica para lhe fazer algumas perguntas.  

Pauline recebe, em casa, duas visitas semanais das voluntárias da AIC França. Juntas elas 

conversam, leem e algumas vezes vão ao shopping, ao banco, ao consultório médico, entram 

em contato com a família de Pauline... Vínculos são criados; o que conta é que estão juntas, 

ouvindo umas às outras!  

Há numerosos projetos de apoio individual. Geralmente eles acontecem sob solicitação de 

serviços sociais . Seja na forma de visitas em domicílio, especialmente às pessoas idosas, ou 

visitando hospitais ou prisões, esses projetos almejam minimizar o isolamento ao mesmo 

tempo em que dão atenção à pessoa como um todo.  

 

 

Apresentação de Três Projetos da AIC 

Educação e reciprocidade 

1. AIC Madagascar: cooperativa para a criação de galinhas  

Este projeto está sendo realizado a 400 km ao sul da capital Antananarivo em Fianarantsoa.   

Nesse projeto encontram-se envolvidas mães solteiras que vivem na área urbana e com 

famílias de 5-6 filhos. 75% dessas mulheres são analfabetas e a renda diária das mesmas é de 

0.25 centavos de dólares. Há três objetivos específicos: Ajudar com a integração social, 

educar adolescentes e ensiná-los sobre a prevenção de todos os tipos de violência. O grupo 

alvo consiste de 40 mães em situação de pobreza e 30 adolescentes. As atividades incluem: 

aramar a área onde as galinhas serão criadas, construir o galinheiro, treinar as mães e os 

adolescentes, comprar galinhas, criá-las, esperar que as galinhas ponham e choquem seus 

ovos, vende-los após 6 meses, aumentar o número de galinhas e realizar uma avaliação.   

Educação, uma troca recíproca: as mães compartilham suas habilidades com as voluntárias; as 

mães já aprenderam tudo que se deve saber sobre todo o negócio. As voluntárias não 

necessariamente possuem todas as habilidades práticas e o conhecimento.  

Participação das beneficiárias: as galinhas serão vendidas no Mercado e 25% do valor da 

venda vão para as mães que podem então iniciar outros empreendimentos. 75% dos lucros 

serão utilizados para comprar mais galinhas a fim de aumentar a escala do empreendimento.  

O que aprendi como voluntária, dessas beneficiárias? Fui significantemente modificada por 

causa delas? Aprendemos lições quando enfrentamos as dificuldades da vida com coragem, 

podemos aprender a nos satisfazermos facilmente; um esforço simples pode transformar uma 

vida. As beneficiárias nos ensinam a sermos pacientes e a ouvir. Elas nos ensinam a 

simplicidade – todas essas qualidades que são necessárias aos discípulos de São Vicente.  
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AIC Equador “Com sua ajuda e minhas mãos criarei o amor”. 

Os setores envolvidos são 16(dezesseis) dos quarteirões marginalizados na Província de Loja, 

no Equador. Esse conceito foi instigado por um grupo de professores e trabalhadores que 

querem criar um projeto Vicentino sob a direção da Irmã Carmen Platino. Os objetivos eram 

que as famílias pudessem ter um emprego digno que permitiria que eles tivessem melhores 

condições de vida, a sair da situação marginalizada através da entrada dos mesmos no 

mercado de trabalho; a escolher o autogerenciamento para melhorar a saúde, alimentação, 

educação e habitação dos mesmos. A população alvo inclui pessoas mais idosas, pessoas 

menos capacitadas fisicamente, mães solteiras e crianças. A cantina da comunidade de São 

Vicente de Paulo foi inaugurada em Novembro de 2008. Palestras são dadas com o objetivo 

de promover a motivação, a autoestima, a espiritualidade, os negócios, a saúde, alimentação e 

senso de pertença a um grupo. Workshops de treinamento também são oferecidos na área de 

culinária, cabelereiro, manicure, artesanato e tecidos. Exposições ocorrem em diferentes 

locais da Província de Loja e produzem a promoção nacional e internacional. As mulheres  se 

tornam independentes criando seus próprios locais de trabalho e entrando no mercado de 

trabalho.   

Segunda fase:  

 A ênfase será na criação de mini negócios. Pessoas desempregadas serão capazes de se 

beneficiarem do apoio de pessoas economicamente ativas (com 18 anos de idade ou mais) 

para promover seus projetos. Por exemplo: carpintaria, mecânica, dietas, etc.  

 Desenvolver um potencial empresarial.  

 Criar negócios que beneficiassem famílias.  

AIC Taiwan: pessoas mais idosas revivem a cultura das tribos aborígines.  

População alvo: 30 (trinta) aborígines com mais de 60 (sessenta) anos de idade que vivem 

isolados e em estado de pobreza e que passaram toda a vida vivendo em tribos em Taitung, 

Taiwan.  

Objetivos específicos: cuidar das pessoas mais idosas, física, e espiritual e moralmente; 

promover a autoestima; redescobrir e preservar a cultura tribal; criar oportunidades de 

emprego dentro das tribos.  

 

Como as Diretrizes Operacionais foram aplicadas?  

 Encorajando-se a independência  

As pessoas mais idosas são convidadas e encorajadas a participar em um programa que 

envolve boa saúde   e um estilo de vida saudável ( através de conferências e seminários).  

As voluntárias – que também são aborígines – começam a se integrar com as pessoas mais 

idosas , checando a condição física deles ( temperatura , pressão arterial) no centro de saúde 

onde o projeto está baseado.  

As pessoas mais idosas e as voluntárias discutem vários assuntos diferentes , 

especialmente sobre tradições e cultura. Os idosos redescobrem a auto confiança e a própria 

identidade cultural dos mesmos.  
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 Reconhecendo e avaliando habilidades e potencial  

As pessoas mais velhas tem familiaridade com a situação local e a música, e, dessa forma 

sabem que dentro de suas tribos elas precisam ser transmitidas às futuras gerações.  

 Promovendo a criatividade  

As voluntárias gravaram estórias tribais e escreveram suas descobertas. Elas também 

gravaram os sons de baladas tribais. Isso facilita na reconstrução de eventos históricos e novos 

estudos culturais pesquisando elementos históricos ou geográficos significantes e registram a 

sabedoria coletiva dos mais velhos.  

O aspecto espiritual não é negligenciado vista que um conselheiro spiritual trabalha 

juntamente com todos os participantes desse projeto.  

 

Em conclusão, Agnès Dandois, líder do gerenciamento do Projeto enfatiza que é essencial 

compartilhar boas práticas, especialmente devolvendo à Secretaria os questionários que 

relatam as atividades de projetos da AIC, para cada Assembleia. Esse ano apenas metade das 

53(cinquenta e três) associações nacionais – 28 (vinte e oito) países – enviaram esses 

questionários. É uma pena, pois a troca de boas práticas deveria ser recíproca.   

Ela relembra o Prêmio Claire + Jean Delva 2013 que é entregue a cada dois anos para a 

criação de novos projetos que combatem a violência contra as mulheres, ou para projetos já 

existentes sobre a luta contra a pobreza que se concentra na violência contra as mulheres. O 

projeto deve ser notificado à Secretaria em, ou antes, de 15 de Outubro de 2013.     
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Workshops sobre os Projetos da AIC 

Alicia Duhne,  

Presidente Associada  

 

O objetivo desses workshops é o de ver como a reciprocidade pode ter um papel nos 

principais tipos de projetos da AIC: alimentação, alojamentos coletivos, visitas em domicílio 

e quaisquer propostas concretas que ajudem a AIC a progredir nesse trabalho.  

Para apresentar esse trabalho Alicia convida as voluntárias a participar de um “exercício de 

reciprocidade”. O objetivo desse exercício é o de demonstrar como nos sentimos quando 

somos forçadas a pedir ajuda.  

Esse exercício é realizado em grupos de três: cada um, de cada vez assume o papel da pessoa 

menos favorecida que está pedindo ajuda. A voluntária da AIC atua como observadora. No 

final cada pessoa deve dizer como se sentiram ao assumir diferentes papeis.  

Alguns exemplos de diálogos:  

«Vejo que você necessita de algo e estou aqui para fazer o que for possível”.   ». 

«Eu preciso de ajuda; Aceito a sua ajuda, mas não tenha pena de mim » 

«Preciso de você”. Preciso da sua ajuda para construir algo. Você pode trabalhar 

comigo nesse projeto? Claro, se trabalharmos juntos, posso ajudar.  » 

Quando esse exercício acaba, as voluntárias vão para vários workshops onde elas discutem 

entre si como as Diretrizes Operacionais foram aplicadas no trabalho delas da AIC em 

reciprocidade. Então, elas respondem às seguintes perguntas:  

Em seu Projeto da AIC  

1) Você tem exemplos que demonstram o que as voluntárias aprenderam umas com as outras ou das pessoas menos 

favorecidas?  

2) Você tem algum exemplo concreto que mostra que um projeto da AIC foi utilizado para satisfazer as reais 

necessidades das pessoas menos favorecidas?   

3) Que mentalidade precisamos para promover a Educação Recíproca?  

 

Relato do “centro coletivo de boas vindas” Espanholas.  

Questão 1: Aprendemos sobre as alegrias, os medos, a solidão das pessoas idosas que 

perderam tudo. Tivemos que ficar mais perto de Deus para estarmos mais perto deles. 

Reconhecemos que precisamos redescobrir a dignidade desses idosos. Também é necessário 

que os parentes se envolvam nesse delicado processo. Acima de tudo, precisamos aceitar que 

nem sempre obtemos sucesso.  
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Questão 2: Pudemos ver que os projetos nunca são estáticos – eles devem evoluir de acordo 

com as circunstâncias. Devemos envolver os parentes no projeto, pois eles são aqueles que 

trazem amor e conforto aos idosos. Deve ser possível que esses idosos pratiquem seus hobbies 

no próprio centro – culinária, pintura, vários tipos de trabalho. Eles devem ser capazes de 

compartilhar esses hobbies com outras pessoas no centro. Isso faz com que eles se sintam em 

suas próprias casas e que não são apenas visitantes.  

Questão 3: Devemos ter certeza de que as beneficiárias são parte integral do projeto. 

Trabalhar como uma equipe é uma necessidade básica.  

Relato sobre o workshop Inglês “Alimentação / Nutrição”  

Questão 1: Treinamento alvo é uma necessidade fundamental. Gratuidade. E ação com 

autoridades públicas.  

Questão 2: Isso é muito bem demonstrado por um projeto Alemão. Por um lado, descobriu-se 

que algumas crianças estavam indo à escola sem ter tido nada para comer no café da 

manhã. Por outro lado, também, algumas pessoas idosas, talvez porque estivessem 

morando sozinhos, não estavam se alimentando apropriadamente. O objetivo do 

projeto foi o de juntar esses dois grupos e convidá-los a fazer as refeições uns com os 

outros. As crianças e os idosos se adaptaram muito bem e se tornaram amigos.   Eles 

conversavam sobre si mesmos, sobre suas experiências de vida, como a vida era 

quando os idosos eram jovens. Os idosos também escutaram sobre os problemas das 

crianças - muitos deles tinham sérias dificuldades familiares. Talvez essas crianças 

nunca tenham conversado sobre seus problemas, pois não tinham amigos em quem 

confiar.   

Questão 3: Devemos estar cientes que todo precisou uns dos outros. Precisamos ser humildes. 

Devemos aprender a encorajá-los e mostrar a eles o quão são capazes de realizar muitas coisas 

que valham a pena – mostrar que eles são úteis. Não devemos nunca começar um projeto com 

ideias pré-concebidas.   

Relato do workshop Francês “Visitas em Domicílio”  

Questão 1: Esteja ciente de que algumas visitas em domicílio não são apenas para a distribuição de 

alimentos – elas são uma oportunidade de estabelecer contato entre as voluntárias e os beneficiários.   

Questão 2: As Diretrizes Operacionais foram especialmente aplicadas em assuntos de solidariedade.  

Questão 3: Em nossos projetos devemos praticar o respeito entre as pessoas. Fidelidade, regularidade 

e igualdade.   

Como resultados desses workshops algumas propostas foram acordadas: 

- Treinamento alvo e regular deve ser oferecido às nossas voluntárias.  

- Treinamento espiritual é um elemento essencial e nos dá a força para perseverar em 

nosso trabalho.  

- Precisamos de uma rede de trabalho que irá nos apoiar.  



27 
 

- Ajuda voluntária e grátis.  

- Precisamos trabalhar para que as autoridades públicas melhorem o estilo de vida das 

pessoas muito menos favorecidas.  

 

As Diretrizes Operacionais esboçadas:  

 Reciprocidade e troca  

 Reconhecimento mútuo e confiança.  

Um exemplo foi dado para a mudança sistêmica : ferramentas à disposição dos beneficiários 

permitiram a criação de uma associação autônoma. Juntos eles perceberam que poderiam sair 

da miséria e da exclusão social.  

Algumas atitudes a serem respeitadas para aumentar a educação de duas vias :  

- Aceitar e respeitar as diferenças dos outros.  

- Querer conhecer o outro.  

- Desenvolver a tolerância.  

- Respeitar a dignidade da outra pessoa.  

- Viver a igualdade, convencidos que somos filhos do Pai, a verdadeira fundação da 

nossa fé.  
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Workshop: As Diretrizes Operacionais da AIC e as Associações da Ásia 
 

Irmã Madeleine Hara, DC 

Conselheira para a Ásia com a Mãe geral 
 

 

Primeiramente, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a Sra. Laurence de La 

Brosse.  É uma grande alegria estar aqui com vocês, especialmente na Festa de Santa Luisa de 

Marillac. Ao ler os seus documentos, percebi valores importantes que fazem o 

comprometimento de vocês ser eficaz. Eles são o diálogo, a comunicação, a troca recíproca, a 

corresponsabilidade, a participação, a colaboração, etc. Em outras palavras, esses são 

elementos indispensáveis para construir bons “relacionamentos”. Nessa breve apresentação, 

gostaria de refletir, juntamente com vocês, sobre esses relacionamentos.  

 

I. Relacionamentos  

No tempo dos nossos Fundadores , Vicente de Paulo pediu a Luisa de Marillac que visitasse 

as Confraternidades ( as comunidades da AIC) por duas razões: para reforçar a vida e a 

função da Confraternidade e para infundi-la com um novo tipo de energia , através de 

reuniões com os membros da Confraternidade e através de visitas ao menos favorecidos. 

Naqueles tempos, os membros estavam cheios de boas intenções , assim como vocês o estão 

hoje , mas havia problemas relacionais , diferentes pontos de vista no serviço e muitas 

questões.  Luisa de Marillac escreve em seus relatos de visitas a uma Confraternidade : 

«  Parecia haver cordialidade entre as Senhoras , embora algumas delas , algumas vezes 

criticassem o comportamento da Diretora em um lugar , e problemas interpessoais com a 

Tesoureira em outro lugar  » ( A53 , Notas sobre as visitas às Confraternidades )  Em um 

outro lugar , a Tesoureira , cheia de boas intenções , queria fazer tudo sozinha. Em outro lugar 

a Procuradora era muito autocrática. Luisa de Marillac entendeu as dificuldades inter-

relacionais e também reconheceu a necessidade de se ter alguém que soubesse como gerenciar 

os trabalhos.   Não sei se vocês têm tais problemas ou não, mas é bom refletir sobre esse 

assunto. Comecemos considerando o nosso contexto cultural Asiático que afeta o nosso ser e 

o nosso fazer.   

 

Valores que afetam o relacionamento na situação da Ásia  

A Ásia representa mais de 60% da população mundial e que herda culturas e tradições antigas 

e uma diversidade de religiões. Facilmente podemos apontar alguns de nossos típicos valores 

culturais que promovem os relacionamentos: respeito pelos idosos, harmonia, simplicidade e 

gratidão.   

Esses valores promovem bons relacionamentos. Entretanto, seus contra valores algumas vezes 

podem nos impedir de viver os valores Cristãos e o nosso carisma Vicentino em nossos 

“relacionamentos”. “Respeito pelos idosos” pode causar uma lacuna entre jovens & idosos e 

novatos & antigos membros. Talvez, também possamos acrescentar atitudes exclusivas, 
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coercivas e autoritárias daqueles que tem algum tipo de poder no grupo. “Harmonia” é 

algumas vezes vivida para não perturbar a paz ou a segurança dentre as pessoas ou para evitar 

conflitos. Pode significar “não falar a verdade”, porque a pessoa está com medo de perder o 

status, o respeito com o outro. A influência de regimes políticos tais como o socialismo, 

comunismo e militarismo também pode ser uma das causas.  O desenvolvimento industrial e 

econômico, mais ou menos afetam a nossa mentalidade com a secularização, o 

individualismo, o materialismo e o consumismo devido à globalização. Sob esse ponto de 

vista, a cultura Asiática nutre a nossa mentalidade e nossos valores, e afeta nossas formas de 

ser, de pensar, e de agir, como também as nossas atitudes.   

 

A população católica da Ásia é de apenas 3% e metade dela vive nas Filipinas que é o único 

país católico na Ásia. Em contraste com as outras grandes religiões da Ásia que modelam a 

mentalidade e as culturas das pessoas, o Cristianismo aparece como sendo importado de for a 

e um estrangeiro para a alma do continente.   Então, os valores Cristãos (valores do 

Evangelho) levam um longo tempo para serem enraizados em nossas culturas e na nossa vida 

diária. Em outras palavras, o processo de “inculturação” é muito lento vista que os contra 

valores culturais tem que ser purificados pelos valores do Evangelho. Devemos estar cientes 

disso.   

 

Somos diferentes de muitas maneiras; todos somos pecadores e mais ou menos imaturos com 

alguns elementos ainda não integrados. Certamente, a dificuldade pode estar na fraqueza da 

fé, a fraqueza do coração fundamental que nos une. Por essa razão, primeiramente e acima de 

tudo, é importante para nós estarmos profundamente enraizados em Cristo, a Palavra de Deus, 

para nos assemelharmos a Jesus.  É bom aprofundar nossos relacionamentos com Deus 

através da meditação da Palavra de Deus , assim como o Papa Bento XVI nos encoraja a fazer 

, especialmente quando celebramos o Ano da Fé, para que então possamos transmitir a nossa 

fé através de um testemunho de amor e de caridade.   

 

A famosa passagem da carta aos Coríntios, Capítulo XIII diz: “O Amor é paciente…”. Ele 

mostra 15 (quinze) pontos sobre o Amor. O Amor é Deus, o Amor é Jesus e podemos dizer 

“Amor sou eu mesmo”,” Amor é Brigite… Helen…” Sim, podemos. Sim, somos. O amor é 

expresso tanto em relações interpessoais quanto em comprometimentos sociais. A vida de 

quaisquer grupos Cristãos, congregações religiosas, é uma expressão visível e audaciosa 

disso. Nesse sentido, seguimos Seus comandos já que o nome da AIC inclui “Caridade” a 

concreta expressão do Amor. Por fim, o Amor tem a capacidade de resolver todos os 

problemas.  

 

II. Relacionamentos na comunidade (Associação) e com os outros  

 

A. A família dos filhos de Deus, a Família de São Vicente: Identidade.   

Jesus nos levou através da estrutura da família Judia patriarcal. Ele veio para construir uma 

nova humanidade, a família dos filhos de Deus, formada por aqueles que buscam o Pai e 

seguem os desejos Dele: “Esses são minha mãe e meus irmãos.” (Mk. 3 35) Nessa família, 

Jesus está no centro como o poder agregador de irmandade. “Ser um discípulo” envolve 
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convidar as pessoas ao discipulado de igualdades, onde a preferência é dada particularmente 

aos fracos e aos pequenos. Todos os projetos para crescimento pessoal não entram nessa 

lógica. Somos membros da família dos filhos de Deus e também da Família Vicentina, e 

servimos aqueles que são especialmente amados por Deus, seguindo os passos de São 

Vicente.  

 

B.  Senso de pertença  

O nosso comprometimento dentro de um Grupo e fidelidade para com Deus perpassa a 

nossa pertença a esse Grupo, permitindo que respondamos ao chamado Dele. O 

comprometimento para com a Associação (AIC) (senso de pertença) é a prova visível da 

nossa identidade invisível.    

É verdade que a qualidade de um grupo depende na maturidade do indivíduo e na 

qualidade de vida evangélica das pessoas que fazem parte dessa vida. Ao mesmo tempo, uma 

boa comunidade, em sua organização e estilo de relacionamentos, encoraja o crescimento de 

cada pessoa e permite processos de transformação pessoal, mesmo se não puder tocar o íntimo 

onde as pessoas crescem.  

 

   C. Êxodo contínuo de nós mesmos “para formar um bom grupo”.  

 

1) Aceitação 

Como um grupo de seres humanos, nos reunimos ao redor do Senhor, sem escolher um ao 

outro e aceitando uns aos outros mutuamente. A aceitação não é algo reservado apenas para 

convidados, mas também para qualquer pessoa que se junte a nós. É o amor Cristão que nos 

impele a aceitar as pessoas sempre que sentimos que eles são estrangeiros. É a “aceitação de 

acordo com o coração de Deus” cujo amor não tem limites. Essa aceitação requer, para a 

construção de uma comunidade, os seguintes elementos:    

 

O ouvir atento: permitir que as pessoas expressem as suas dificuldades e seus 

questionamentos. Esse ouvir demanda auto esquecimento e permite que todos tenham 

confiança em si mesmos para que eles sintam por quem eles são e para o que eles estão 

fazendo.   

 

Respoito com boa educação e amor por cada pessoa  é a aceitação relevante do « mistério » 

da outra pessoa . As pessoas  são como cômodos cujas portas são abertas apenas por dentro e 

logo, precisamos chamar , perguntar e procurar. Não podeos entrar ( arrombar, dominar) sem 

chamar, nem podemos julgar ou generalizar. É simplesmente a maneira como gostaríamos 

que as outras pessoas nos tratassem.  (cf. Mt. 7, 7) 

 

Compaixão é a aceitação do fraco :  o idoso, o enfermo, o estrangeiro , o não afortunado  ou 

aqueles em situação difícil. A parábola do Bom Samaritano termina por um chamado à 

compaixão : «  Vai e faça da mesma forma » , demonstre compaixão , seja companheiro das 

pessoas que sofrem ou que estão à margem da sociedade , sem dar as costa ; preocupe-se e se 

envolva.  
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Reconciliação é a aceitação que começa renovada a cada manhã e não se cansa das 70 

(setenta) vezes 7 (sete) que Jesus falou, ou seja, para sempre. Não sei em seus grupos se vocês 

algumas vezes vivenciam conflitos. A reconciliação envolve o abrir nossos corações para 

aqueles que nos ofendem ou até mesmo para aqueles que simplesmente nos perturbam.  

Significa perdoar interiormente, remover as sandálias quando se está em um solo sagrado e 

sem permitir julgamentos e preconceitos que surjam e excluam outras pessoas. Jesus veio para 

salvar e não para julgar. A reconciliação começa dentro de nós.  

 

Serviço: a aceitação que envolve comprometimento pessoal vai além das tarefas servis ou de 

pequenos favores compartilhados na comunidade. A aceitação se traduz em serviço de 

qualidade. Alguém diz, “Como a adoração consiste em se devotar tempo e afeição a Deus, o 

serviço verdadeiro é o de devotar tempo e afeição para com as outras pessoas.” Também se é 

necessário ser entendido e estar atualizado para ensinar as outras pessoas.  Se essas atitudes 

são vivenciadas diariamente no grupo, elas permitem que abramos portas e dê boas vindas à 

comunidade que vem até nós e aqueles que ministram conosco.  

 

Tropeços o que se evitar  

 

Um dos primeiros “tropeços” encontrados dentre aquelas pessoas que se tornam 

completamente engajadas com uma missão entusiasta , é o se querer fazer muito. São Vicente 

disse «  Nosso Senhor nos quer que O sirvamos com senso comum e o oposto se chama zelo 

indiscreto »  (Carta #58 à Santa Luisa, 7 Dezembro 1630) 

 

Outro passo é o desencorajamento em face à dificuldades e falhas . São Vicente disse : 

«  Nosso Deus Another stumbling block is discouragement in the face of difficulties and 

failures.  São Vicente disse:" Nosso Senhor talvez extrairá mais glória da sua submissão do 

que de todo o bem que você possa fazer. Um diamante bonito vale mais do que uma 

montanha de pedras, e um ato virtuoso de aquiescência e submissão é melhor do que uma 

abundância de bons trabalhos feitos para outras pessoas.” (Carta #46 para Santa Luisa, Abril 

1630). 

 

Também se é difícil aceitar a rejeição : São Vicente disse à Sta Luisa  «  Um espírito 

verdadeiramente humilde é igualmente humilde nas honras e nos insultos, agindo como uma 

abelha que produz um bom mel tanto do orvalho que cai em absintos como do orvalho que 

cai em uma rosa »  (Carta #58 à Sta Luisa, 22 Outubro 1630)  

 

2) Comunicação 

Continuando com o nosso desejo de alcançar a unidade , percebemos o valor do diálogo em 

nossa jornada em direção a um encontro . A comunicação é indispensável para se tornar um 

grupo unificado. Precisamos saber e comunicar tanto em profundidade quanto em quantidade. 

Ao mesmo tempo também precisamos de silêncio. Não podemos extinguir quaisquer dessas 

duas experiências. O silêncio sem a comunicação isola a pessoa e a fecha dentro de si mesma. 

Por outro lado, a comunicação daqueles que não praticam o silêncio, é vazia e superficial . 
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Logo, precisamos ter um equilíbrio que integre essas duas formas. O exercício que junta o 

silêncio e a comunicação, é o diálogo. É uma palavra que vem da profundeza pessoal para ser 

enriquecida pela palavra da outra pessoa. O diálogo preenche lacunas , nos enriquece e nos 

leva a um compartilhar genuíno e fraterno.   

 

 3)  Colaboração para a missão em comum  

Ao assumir a missão comum, o nosso total serviço para com os menos favorecidos, não 

podemos esquecer a “colaboração”, que é um valor contemporâneo. A colaboração começa 

com os gritos e choros dos menos favorecidos e deve envolvê-los nesse processo.   

 

O trabalho que foi realizado por São Vicente de Paulo não era simples e unicamente dar um 

testemunho pessoal, mas um trabalho realizado por uma equipe, por uma rede de 

colaboradores. São Vicente juntou ricos e pobres, membros do clérigo e laicos, homens e 

mulheres e oficiais públicos envolvidos. Logo, ele pode criar suas instituições (AIC, CM, & 

DC).  Ele viu que a colaboração era a chave para o sucesso no servir aos menos favorecidos.  

 

“A colaboração nos leva a ver as pessoas menos favorecidas e outros colaboradores como 

pessoas que possuem qualidades e habilidades que podem ser desenvolvidas e que podem 

ajudar a todos nós a crescer na caridade. Uma nova atitude de reciprocidade, 

interdependência e abertura à colaboração com outras pessoas, requer relacionamentos que 

sejam livres de qualquer tipo de discriminação e de desejo pelo poder. Na humilde troca de 

dádivas, criamos a possibilidade de crescimento na caridade e a criação de uma verdadeira 

aliança em nome da missão Vicentina.” (Fr. Eli Chaves dos Santos, CM). 

 

Conclusão  

 

Permitam-me que conclua refletindo na importância da oração para o trabalho de caridade. 

Quem é devotado aos trabalhos de Caridade, deve entender essa vocação e missão na Igreja e 

no mundo e assim o realizar. Juntas temos que viver a experiência da fé enquanto nos 

comprometemos com o serviço aos menos favorecidos.  Gostaria de encerrar com as palavras 

do Papa Bento XVI: Chegou o momento de reafirmar a importância da oração face ao 

ativismo e ao secularismo que ameaça muitos cristãos empenhados no trabalho caritativo. 

Obviamente o cristão que reza, não pretende mudar os planos de Deus nem corrigir o que 

Deus previu; procura, antes, o encontro com o Pai de Jesus Cristo, pedindo-Lhe que esteja 

presente, com o conforto do seu Espírito, nele e na sua obra. A familiaridade com o Deus 

pessoal e o abandono à sua vontade impedem a degradação do homem, salvam-no da prisão 

de doutrinas fanáticas e terroristas. Um comportamento autenticamente religioso evita que o 

homem se arvore em juiz de Deus, acusando-O de permitir a miséria sem sentir compaixão 

pelas suas criaturas. Mas, quem pretender lutar contra Deus tomando como ponto de apoio o 

interesse do homem, sobre quem poderá contar quando a ação humana se demonstrar 

impotente?  Papa Bento XVI, “Deus Caritas EST” God Is Love #34 ~ #37)   
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Questões em Grupos  

1. O que fazemos para ouvir e entender o outro na nossa equipe de trabalho?   

2. O que Jesus nos fala através das reações de outros membros da equipe, através das 

necessidades das beneficiárias?  

3. Qual a minha atitude em relação a uma pessoa menos favorecida que pede por 

ajuda?  

 Dar dinheiro e uma cesta básica. 

 Ouvi-los e lhes transmitir confiança.  

 Desenvolver um relacionamento com eles que os ajude a se sentirem úteis de novo.  

 Ajudá-los para que eles mesmos encontrem a melhor solução para seus problemas.  

4. Que forças posso descobrir nas pessoas menos favorecidas que eu ajudo com a AIC?  

 

Relato do Trabalho em Grupo  

As voluntárias da Ásia relataram ter trocas muito positivas apesar das várias línguas utilizadas. Elas 

aprenderam novas ideias para melhorar seus projetos. Viram que não devem esperar gratidão 

daqueles que vivem em estado de pobreza. E que, como voluntárias e Católicas, elas tem uma tarefa 

a cumprir.  É fato de que na Ásia há muitos níveis sociais diferentes, e mesmo a língua é utilizada 

com diferentes registros. Isso leva à dificuldades extras para o trabalho das voluntárias da AIC.   

A imigração de outros países, um fenômeno totalmente novo que nasceu juntamente com esse 

século, também cria problemas que até hoje eram desconhecidos. Entretanto, as voluntárias estão 

cientes de que não estão sozinhas nessas dificuldades que também existem em muitos outros lugares; 

Elas sabem que para continuarem fiéis ao espírito da AIC, devem empreender um esforço máximo e 

seguir os ensinamentos de São Vicente de Paulo.   

Nos últimos dois dias, elas refletiram sobre como trabalhar para que os usuários finais também 

participem dos projetos. Como isso deveria ser realizado?  Elas estão felizes de terem tido reuniões a 

cada dois anos. Graças a isso, as voluntárias entenderam que caridade não significa apenas distribuir 

alimentos. Eis porque elas planejam continuar com esses seminários para melhor preparar as suas 

voluntárias. É essencial comunicar a todas as voluntárias da AIC a ideia de que a AIC realiza o 

mesmo trabalho em todos os lugares. Nenhuma associação nacional está sozinha nesse trabalho. 
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Conclusões sobre o Workshop na Ásia 
 

Padre Serafín F. Peralta, CM 

Conselheiro spiritual da AIC Filipinas  

 

Primeiramente gostaria de agradecer a Sra. Madeleine por suas considerações iniciais. Gostei 

quando ela relatou as condições e os termos que precisamos observar para trabalharmos juntos 

e nos tornamos uma boa equipe – eficiente e eficaz. Ela também falou sobre as condições 

necessárias para que nos engajemos no serviço para com os menos favorecidos. Educação, 

uma troca recíproca, pode apenas ser útil se estivermos suficientemente equipados com os 

traços e as características que foram enumeradas pela Irmã Madeleine.  

Na Carta Apostólica “PORTA FIDEI”, o Papa Emérito Bento XVI diz que nossa vida é uma 

jornada de fé. Começa com o batismo e termina com a morte (PF 1). Nesse meio tempo 

muitas pessoas atravessam uma crise de fé (PF 2). 

Hoje a AIC “embarca” na convicção de que o serviço para com os menos favorecidos é 

melhor realizado através da educação. É através da educação que todos aprendem tanto o 

educador quanto o educando, em nosso caso os senhores (os menos favorecidos) e os servos 

(a AIC). Logo, as Diretrizes Operacionais adotadas pela AIC para 2013 tem como tema: 

Educação – Uma Troca Recíproca.   

Algum tempo atrás, há mais ou menos dez anos, o termo “MUDANÇA SISTÊMICA” se 

tornou um jargão para a Família Vicentina. Não fizemos realmente uma avaliação profunda 

desse método / processo como uma diretriz em nosso serviço com os menos favorecidos. Mas 

esse método / processo nos ensinou muitas coisas sobre a qualidade e a quantidade de nosso 

serviço, sobre a grandeza e a profundidade de nosso envolvimento nas vidas das pessoas, 

Disso, tiramos lições. Percebemos que a educação, para ser efetiva e produzir resultados 

duradouros, deve ser como uma troca recíproca onde tanto o educador quanto o educando 

aprendem, onde tanto o servo quanto o senhor crescem, onde a inventividade e a criatividade 

são ressaltadas e todos os aspectos da vida humana foram tocados, se não totalmente 

modificados para melhor.  

Thomas Merton, um Monge contemplativo fala sobre a cuia pedinte dos menos favorecidos. 

Ele diz que quando o pobre coloca essa cuia à sua frente, não devemos nos sentir culpados 

nem devemos sentir que estamos sendo perturbados. O que colocamos lá não é algo nosso, 

mas algo que por justice pertence ao mendigo. Em um sentido, isso é educação, uma troca 

recíproca. O menos favorecido não apenas recebe justiça, ele também a pratica conosco. Ele 

não apenas recebe caridade, mas também a dá para nós.  Não apenas lhe falamos sobre Deus, 

ele também nos evangeliza.  

Nas Filipinas trabalho com cooperativas. É interessante notar que as preocupações da 

cooperativa são as mesmas da AIC, especialmente no que se refere à educação e a promoção 

das pessoas menos favorecidas.  
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Como eu Entendo as Diretrizes Operacionais da AIC – Educação: uma troca recíproca? 

Deixe-me dizer como. Há sete pontos que quero compartilhar com vocês.  

1. Esse é um convite para se olhar para a realidade da distribuição de riquezas. Na última 

semana fiquei muito escandalizado sobre o que li nos jornais de que nos Estados Unidos 

os Americanos gastam 53 (cinquenta e três) bilhões de dólares com seus animais 

domésticos. O dinheiro é gasto com alimentação, remédios, cuidados com a aparência e 

outras necessidades. 53 (cinquenta e três) bilhões de dólares é um valor maior do que a 

renda nacional do meu país esse ano e é apropriada para hospitais, educação, estradas, 

pontes, desenvolvimento social, salários de professores e outros empregados / 

trabalhadores do governo.  No meu país, 76 % (setenta e seis por cento) de seu PIB 

(Produto interno Bruto) pertencem apenas a 40 (quarenta) famílias. Os outros 26% (vinte 

e seis por cento) pertencem ao restante da população que agora é de 90(noventa) milhões 

de habitantes. Claro que também é fato de que 80% (oitenta por cento) dos bens mundiais 

são consumidos apenas por 20% (vinte por cento) da população mundial, enquanto os 

outros 20% (vinte por cento) tem que ser distribuídos para 80% (oitenta por cento) da 

população mundial.    

 

2. Há a necessidade de se mudar radicalmente a forma como abordamos a pobreza. Quando 

estamos com essas pessoas menos favorecidas, não devemos olhar para eles como bocas a 

serem alimentadas, ou como corpos para serem vestidos e abrigados. Ao invés disso ele é 

mãos, pés, cérebros e corpos que podem trabalhar e se tornarem produtivos se forem 

dados a eles essa oportunidade. Eles possuem potenciais que precisam ser trabalhados. E 

também possuem sonhos que precisam ser realizados.  

 

3. Toda a educação deve levar ao desenvolvimento, O que é desenvolvimento? É quando 

homens e mulheres se tornam empoderados para trazer mudanças positivas para as suas 

vidas. É sobre crescimento pessoal (dos menos favorecidos e nosso). É sobre processo e 

os resultados de se desafiar a pobreza, a opressão e a discriminação. É sobre a realização 

do potencial humano através da justiça social e econômica. Acima de tudo, é o processo 

de se transformar vidas e sociedades (Eade e Williams, 1995: 9). Na verdade, o 

desenvolvimento é transformar as vidas das pessoas, não apenas mudando economias 

(Joseph Stiglizt). 

 

4. Desenvolver tamben è encorajar a geração de ideias para regras, estratégias, programas e 

serviços que englobam vários assuntos tais como economia, educação, desigualdade entre 

os sexos, e outras formas de discriminação, gerenciamento de desastre /risco/emergência, 

etc. Deve ser orientada pela população e promover direitos humanos, participação de 

todas as partes interessadas, interdependência, mudança e o empoderamento (Rainier V. 

Almazan).  

5. É na realidade ouvindo Jesus, refletindo sobre as Suas palavras e as situando em nosso 

relacionamento com os menos favorecidos:  

a. Jesus diz, “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.   

b. Jesus diz, “o que eu fiz você deve fazer... lave os pés uns dos outros”.  
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c. Quando do nascimento de Jesus houve uma troca de presenças e presentes: aqueles 

que sabem algo (os magos), aqueles que não sabiam de nada (os pastores), e Ele, 

que é a Palavra de Deus e a Sabedoria: Jesus Cristo. E esse intercâmbio foi sentido e 

guardado nos corações de Maria e José.  

d. Jesus atribuiu as suas curas à fe das pessoas curadas. Eis a dinâmica : o enfermo 

pede a Jesus pela cura. Jesus responde curando a pessoa . A pessoa curada é 

agradecida a Jesus . Jesus diz àquela pessoa , «  sua fé lhe curou ». 

 

6. á um provérbio que diz o seguinte : «  Você pode levar um cavalo à água, mas não poderá 

fazê-lo bebê-la » Traduza esse provérbio nos nossos relacionamentos com os menos 

favorecidos  e teremos : você pode oferecer à pessoa menos favorecida o seu apoio e 

outras oportunidades para uma auto melhora e avanço , mas você não deve impor isso à 

essas pessoas . Mas , sim, você pode ouvi-las  e estar aberto às diferenças , especialmente 

aquelas culturais e religiosas. Com eles você pode identificar forças , fraquezas , 

oportunidades , ameaças.  

Ensino em uma Faculdade da Universidade Estadual de Manila. Ao final do curso meus 

alunos costumam me agradecer pelo que aprenderam durante o período. Eu digo que devo 

ser eu a agradecer-lhes, pois aprendi muito mais com eles. Eu sou a única pessoa que está 

ensinando a eles, mas há muitos deles me ensinando. Quando eu junto suas idades, seus 

trabalhos, suas experiências, suas histórias (sucessos e fracassos), me sinto tão 

enriquecido!  

7. E quem devem ser nossos parceiros? Com quem devemos trabalhar? Com quem devemos 

caminhar? Há um “mar de seres humanos” que precisam de ajuda. Com quem devemos 

repartir o pão? Há muitos precisando de ajuda. Os menos favorecidos. Mas quem dentre 

esses? Onde você pode encontrá-los? Quantos os são? As crianças, os órfãos, as crianças 

que vivem nas ruas, as crianças que trabalham as crianças com problemas com a Justiça, 

delinquentes juvenis. Há mulheres, mães, mães solteiras, mulheres vítimas de violência, 

garotas de programa, etc. Há pessoas com deficiências, crianças ou adultos. Jovens 

senhores e idosos. Famílias partidas e separadas, famílias que vivem nas ruas (um novo 

fenômeno nas ruas de muitos centros urbanos). Os migrantes, os enfermos, os pedintes. E 

a lista cresce ainda mais… 

 

Conclusão: Uma das frases mais famosas surgida no 2º Conselho Plenário das Filipinas , nos 

anos 90 , dizia o seguinte: “Não há ninguém tão pobre que não tenha nada a oferecer. Não 

há ninguém tão rico que não tenha nada a receber.” Acredito que essa é a melhor forma de 

“educação como uma troca recíproca”.  

Mais uma vez, nesse Ano de Fé, estamos comprometidos a promover a fé e a caridade juntos. 

Isso também é “educação como um processo de duas vias” Isso significa que realmente a 

palavra mágica para a AIC em 2013 é JUNTOS! 

Obrigado!   
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Conclusões 

Laurence de la Brosse,  

Presidente do Internacional  

 

Primeiramente , gostaria de dizer MUITO OBRIGADA pela confiança que vocês renovam em 

mim hoje.  

Estejam certos de que colocarei todas as minhas forças à serviço da AIC para  esse terceiro e 

último mandato como presidente do internacional , e para tal eu conto com a colaboração de 

todas vocês : voluntárias da AIC, membros da secretaria internacional , membros do Comitê 

Executivo que foram eleitas hoje ; Estou encantada em formar uma equipe com todas vocês 

para alavancarmos a AIC em sua missão.  

Gostaria de agradecer do fundo do meu coração aos membros do Comitê Executivo que agora 

terminam seus mandatos : Christa Foelting  que foi a vice president por quarto anos, Marlene 

Burt que foi membro do grupo de organização de eventos na Europa, Loly Camacho  que foi 

responsável pelo treinamento e  John Sarasin que foi o delegado para a organização de 

eventos na Ásia. Sem esquecer de  Gayle Johnson, membro do grupo de organização de 

eventos dos Estados Unidos e  Martine Haouwa, coordenadora de eventos na África , que não 

puderam estar presente à essa reunião.    

Obrigada a cada um de vocês pelo engajamento, a fé na AIC, pelos conselhos e amizade. 

Trabalhamos juntos por muitos anos e hoje um novo caminho se inicia quanto à colaboração 

de vocês para com a AIC. E sabemos que São Vicente de Paulo estará sempre em nossos 

corações.  

Enquanto trabalhamos esses dias aprendemos a auto descoberta , compartilhamos , dançamos 

e rezamos juntas ; a reciprocidade era a chave do nosso trabalho. O tópico da nossa 

Assembleia continuará pelos próximos dois anos : “Educação – um processo de duas vias ; 

Ajude-nos a criar um projeto juntas”.  

Educação – um processo de duas vias  

Durante essa Assembleia inúmeros exemplos de reciprocidade foram apresentados ; 

retornamos às nossas respectivas associações convencidas de que a reciprocidade existe , não 

é um caminho simples a ser seguido, mas é um caminho possível. Dentre os exemplos 

concretos apresentados, qual o que mais te sensibilizou? Qual o que você transmitirá ao seu 

grupo? Eis algo para vocês refletirem nas suas longas horas de regresso a seus lares!  E 

quando você fizer o seu relato na assembleia por que não começar mencionando a dinâmica 

que Alicia sugeriu utilizar antes dos workshops: é difícil receber ajuda, é muito mais fácil dar 

a mão a alguém, então sempre digamos “Preciso de você!” Sim, eu preciso de você como 

também que, juntas, nós podemos ter sucesso.  
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Aquelas pessoas que vivem em estado de pobreza são nossos parceiros na construção do 

reino, somos todos cidadãos do paraíso. Estou convencida que as nossas associações da AIC 

tem um papel profético a desenvolver na sociedade civil, eles devem testemunhar que a 

mudança é possível.  

 

Então, o que devemos fazer para concretamente alcançarmos esse objetivo?  

1. – Organize ações que tragam uma mudança social real: durante o curso dessa Assembleia, 

entendemos melhor que assim como as situações mudamos, nós, voluntárias da AIC 

precisamos mudar o nosso comportamento: vista que as pessoas menos favorecidas são as 

nossas parceiras e nossos mestres. Então, continuemos a aprofundar o nosso trabalho nas 

Diretrizes Operacionais para aprendermos com os mais fracos e entremos num movimento 

recíproco de dar e receber e é aí que encontraremos uma nova forma de Solidariedade e, 

finalmente a verdadeira mudança social.    

2. – Desenvolver a nossa política de levantamento de fundos: isso ainda continua a ser uma 

necessidade urgente para que a AIC continue a apoiar projetos e treinamentos em todas as 

associações da AIC.  Essa política deverá ser realizada coletivamente em níveis local, 

nacional e internacional, e terá os seguintes efeitos positivos:  

 Desenvolvimento da visibilidade da AIC. 

 Adesão de novas voluntárias.  

 Reforço do senso de orgulho de se pertencer à AIC ; conversamos sobre isso com 

o Comitê Executivo nesses dias vindouros e as manteremos informadas.  

Em 2017 celebraremos 400(quatrocentos) anos da AIC. Nos preparemos!!  A AIC é uma 

organização moderna, reforçada pelo trabalho de milhares de voluntárias e pessoas 

vulneráveis; essa é a chance de aprofundarmos a nossa identidade, de aprender a dizer o que 

estamos fazendo e como; não é sobre nos exibirmos, não gostamos disso, mas sim de mostrar 

que a AIC é uma força transformadora.  Sendo claras sobre a nossa identidade e tendo orgulho 

de pertencer à AIC seremos capazes de atrair novas voluntárias.  

Desejamos que em 2017 a mensagem de São Vicente de Paulo será verdadeiramente vivida 

pela AIC; os educadores serão os menos favorecidos e a AIC será os aprendizes, como dizia o 

Padre Peralta. Temos a grande chance de vivermos iluminadas pelo carisma de São Vicente 

de Paulo, aquele carisma que é “encantador” como o Padre Eli, nosso capelão do 

internacional gosta de dizer...  

Antes de concluir gostaria de agradecer do fundo do meu coração a cada uma de vocês pela 

participação: 

 Aos membros da secretaria do Internacional que realizaram um considerável trabalho, 

com discrição e sempre de bom humor;  

 As equipes de preparação dessa Assembleia, que puderam vivenciar o que significa 

construir um projeto juntos!  
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 A todos que participaram com seus testemunhos, suas questões e suas apresentações 

de projetos.  

 Aos Padres e Irmãs que nos acompanharam com sua presença amorosa e eficaz.  

 E claro, à AIC da Tailândia: Desiree, Joan, Mary, Irmã Violeta e todas vocês que 

prepararam essa Assembleia por longos meses e nos receberam tão bem; essa 

Assembleia aconteceu de forma excepcional e gostamos muito a atenção de vocês aos 

detalhes, que realmente facilitaram o nosso trabalho. Obrigada do fundo do meu 

coração.  

 Não posso esquecer dos nossos amigos tradutores: vocês são amigos fiéis para com a 

AIC e gostaria de enfatizar o quão preciosa sua contribuição voluntária o é, 

simplesmente porque sem vocês não poderíamos trabalhar.   

Retornemos a nossos lares convencidos de que a AIC é uma força! Usemos essa força e 

que São Vicente de Paulo e o Espírito Santo nos acompanhem.  Um bom regresso e bom 

trabalho!  

 

2013-2015 - Diretrizes Operacionais 

TRABALHANDO JUNTOS 

Educação, um processo de duas vias: 

 Para identificar e valorar habilidades e potenciais. 

 Para encorajar a interdependência. 

 Para promover a co-criatividade. 

Através de uma transformação pessoal apoiada pelo Treinamento da AIC 

 Espiritual, ético e Vicentino. 

 Em técnicas, particularmente na comunicação e visibilidade. 
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Programa 
 

 

Educação, um processo de duas vias 

Educarmos a nós mesmas para 

trabalharmos juntas  

2013 Assembléia Internacional de Delegadas da AIC  

 Universidade Assumption University - Bangkok – 

Tailândia 

Março 14-17 

 

 

 

 

Quinta feira – 14 de Março   

 

07:30-08:30 Café da manhã no salão “King David”   

09:00-12:30 Cerimônia de Inauguração  - Salão Plenário “ John XXIII”   

1) Palavras de Boas Vindas  – Desiree Chotirawe, Presidente da AIC – 

Tailândia  

2) Sessão de Abertura  - Laurence de la Brosse, Presidente da AIC 

Internacional  

3) Apresentação das Delegações da AIC  – Natalie Monteza, Secretária 

Geral da AIC e  Joan Sarasin,  Coordenadora da AIC Ásia  

 

10:30-11:00 Intervalo 

11:00-12:30 Contribuição Espiritual – Padre Eli Chaves dos Santos, Conselheiro 

Espiritual da AIC 

 

12:30-13:30 Almoço 

14:30-18:00:  Salão Plenário “ John XXIII “  

1) Introdução ao Fórum  : “Sejamos Transformadas ”– Christa Foelting, 

Coordenadora da AIC Europa  

2) Avaliação das Diretrizes Operacionais da AIC 2011-2013 - Laurence de 

la Brosse, Presidente da AIC Internacional.  

 

16:00-16:30 Coffee break  

18:30-19:30 Eucaristia 
20:00-21:00 Jantar 

21:00- 22:00 Noite Folclórica Asiática - Joan Sarasin, Coordenadora da AIC Ásia  

 

 

Sexta feira – 15 de Março  

 

07:30-08:30 Café da Manhã no Salão “ King David”   

 

09:00-09:15 Salão Plenário “ John XXIII” 

Oração  – Maru Magallanes  

  Informações  – Natalie Monteza 

 

09:15-12:30 1) Introdução aos Workshops – Agnès Dandois, Responsável pelo Serviço de   

Projetos da AIC.    

2) Apresentação de 3 (Três) projetos sobre Educação – Agnès Dandois,  

Responsável pelo Serviço de Projetos da AIC & Tayde de Callataÿ, 

Responsável por Projetos.  
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3) Trocas 

 

10:30-11:00 Intervalo 

12:30-13:30 Almoço  

14:30-18:00:  

1) Exercício prático e Introdução aos Workshops por Tópicos:  Alicia 

Duhne,  Coordenadora da   AIC da América Latina  - Salão Plenário “ 

John XXIII” 

2) Workshop “Abrigos”: para voluntárias falantes do Espanhol  – Sala J203  

3) Workshop “Alimentação & Nutrição”: para voluntárias falantes da 

Língua Inglesa  - Sala J202  

4) Workshop “Visitas em Domicílio ”: para voluntárias falantes da Língua 

Francesa - SalaJ208 

5) Workshop “Diretrizes Operacionais na Ásia ” : para voluntárias 

Asiáticas – Sala Plenária   - Laurence de la Brosse, Presidente do 

Internacional  A IC e Natalie Monteza, Secretária Geral da AIC  

 

16:00-16:30 Coffee break  

18:30-19:30 Eucaristia 

20:00-21:00 Jantar  

21:30- 23:00 Bazar da Solidariedade  como ajuda para o Fundo de Solidariedade da AIC - 

Margaret Hanson, AIC EUA – Coordenadora e   Marlene Burt, Membro do 

Comitê Executivo.  

 

Sábado – 16 de Março   

 

07:00-08:00 Café da Manhã  - “King David”  

08:30-08:45 Salão Plenário “ John XXIII” 

Oração  – Maru Magallanes  

  Informações  – Natalie Monteza 

08:45-11:15 1.Reuniões  Continentais – As 5 (cinco) Coordenadoras de cada Continente  

 África: Martine Haouwa - Sala J 203 –  

 Ásia: Joan Sarasin -  Sala J 202 –  

 Europa: Christa Foelting - Sala208  - 

 América Latina:  Alicia Duhne- Sala J209 –  

 EUA : Margaret Hanson -  Sala J 207  

 

2. Evento paralelo para as outras participantes : Projetos da AIC na Ásia-   

Aliette de Maredsous, Coordenadora da Representação Internacional da AIC 

e  Sumaia Sahade, Membro do Comitê Executivo – Salão Plenário  

 

11:45  Partida para um passeio de barco em Bangkok com lance servido nos ônibus .  

13:30:15:00 Chegada ao  Pier e Passeio de Barco pelo Rio  Chao Phraya . 

 15:30-16:45 Ida de ônibus para a Igreja Holy Redeemer.   

17:30-18:30 Missa Solene celebrada pelo Bispo Philip Banchong Chaiyara, C.SsR 

  Procissão de ofertório composta pelas AICs da Ásia.   

  Orações a serem lidas por cada Associação Asiática.  

18:30-19:30 Jantar no novo Cetro Pastoral da Igreja  Holy Redeemer  

21:30  Retorno ao Campus  ABAC  
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Domingo – 17 de Março  

 

07:30-08:30 Café da Manhã  - “King David”  

09:00-09:15 Salão Plenário  “John XXIII” 

Oração – Maru Magallanes  

  Informações  – Natalie Monteza 

09:15-12:30  Encontro das Presidentes Nacionais da AIC  – Laurence de la Brosse, 

Presidente do Internacional  AIC e Natalie Monteza,  Secretária Geral da AIC  

10:30-11:00 Intervalo   

12:30-13:30 Almoço  

 

14:00-18:00: 1) Assembleia Estatutoria - Tayde de Callataÿ,  Conselheira Legal da  AIC  

Salão Plenário “John XXIII” 

2) Reunião Paralela Para Conselheiros Espirituais  – Padre Eli Chaves, 

Conselheiro Espiritual da AIC e  Maru Magallanes, Comunicadora da AIC 

para com  a Família Vicentina.  - Sala J 203 

3) Encerramento  Salão Plenário “ John XXIII”  

 

16:00-16:30 Coffee break  

18:30-19:30 Eucaristia 
20:00-21:00 Jantar 

 

 

Com o generoso apoio de :  

 

                                                        
               Companhia das Filhas de Caridade 
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Associação Internacional de caridades 
 

 

 

Uma red internacional de mais de 150.000 voluntários, principalmente mulheres 

que agem localmente em 53 paises a pobreza. 

 

 

Associação fundada por santo Vicente de Paul em 1617, para combater todas as 

formas de pobreza e injustiça e dar às mulheres um papel social ativo e 

reconhecido, dentro dum espírito de solidariedade. 
 

 

 

Editora reponsable: Natalie Monteza 

 

Los libretos de treintamiento são publicados 2 vezes por ano. 

 

1 ano de assinatura : 10 $ / € na conta bacária da AIC de seu país 

 

Tambén sáo disponíveis no portal da AIC (en formato PDF)  

 

www.aic-international.org 

 

 

 

 

 

Colaboradoras dessa edição: 

 

Redação  

Aliette de Maredsous 

 

Tradução 

Cristiane Taissoun 

  

http://www.aic-international.org/


44 
 

 


	Cahier21_PORT-1
	Photos-actes-ASD-2013
	Cahier21_PORT-2

