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PROGRAMAÇÃO  
 

Domingo, 22 de Fevereiro de 2009. 

 

09:00 - Sessão Inaugural  

o Abertura do Congresso -                        M. Costa, Presidente da AIC Internacional 

o Mensagem de Boas Vindas                L.Ferráez de Cámara, Presidente da AIC - México 

o Apresentação das Delegadas                   Agnès Dandois, Secretária Geral da AIC 

o Apresentação dos Tópicos do Congresso                   M. Costa, Presidente da AIC Internacional 

 

10.30 - “Dez sementes da Mudança Sistêmica na Vida e Obra de São Vicente de Paulo” –  

Padre R. Maloney, Congregação da Missão , Presidente do Comitê da Mudança Sistêmica.  

11.30 -  Progressos realizados pelo Comitê da Mudança Sistêmica    P.Palacios de Nava    
         Membro do Comitê da Mudança Sistêmica , responsável pelos contatos da AIC com a Família Vicentina.  

12.30 -  Eucaristia 

15:30 - “AIC Diretrizes Operacionais: um passo à frente graças à experiência sistêmica” - 1ª  parte  

              Nicola Foroni, facilitador. 

   

Segunda - Feira, 23 de Fevereiro de 2009. 

 

09: 00 - Momento Espiritual  

09: 15 - “Diretrizes Operacionais da AIC: um passo à frente graças à experiência sistêmica” 2a parte 

                  Nicola Foroni, facilitador 

12:30 – Eucaristia  

15:30  - “ Diretrizes Operacionais da AIC: um passo à frente graças à experiência sistêmica” 3ª Parte 

                 Nicola Foroni, facilitador 

 À noite: Apresentação dos Projetos das Associações  
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Terça-Feira, 24 de Fevereiro de 2009. 

 

09: 00 – Momento Espiritual 

       

09:15 – Reunião das Presidentes das Associações da AIC – 1ª Parte.   

 

14:15 - Peregrinação à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe.  

 

Quarta - Feira, 25 de Fevereiro de 2009. 

 

09: 00 – Momento Espiritual  

09:15 – Reunião das Presidentes das Associações da AIC – 2ª Parte.  

12:30 - Eucaristia 

15:30 – Assembleia Estatutória  

• Relatório Financeiro  

• Associações : Admissões e Saídas 

• Eleição do Comitê Executivo  

À noite: Encontro das Associações (por continentes)  
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22 de Fevereiro de 2009 
 

DISCURSO DE ABERTURA  
 

Marina Costa 

Presidente Internacional  

  

Queridas Voluntárias, Irmãs, Amigas; Queridos Padres e Amigos, Sejam bem - vindos ao México 
e à nossa Assembleia Internacional:  
 
AIC 2009: “Mudar o Mundo… Nós , mulheres , podemos!” 
 
Obrigada a todos por estarem presentes, para que compartilhemos experiências e crenças, e para 
que possamos assumir as nossas responsabilidades, nesses tempos tão difíceis, em todo o 
mundo e em nossa sociedade, e especialmente para os pobres, em quem desejamos focar o 
nosso trabalho.   
Em nome da AIC, gostaria de agradecer à Presidente da AIC do México, Ligia Ferraez. É graças 
ao seu inestimável apoio e disponibilidade, que essa Assembléia Internacional pôde acontecer 
aqui.  
“As Mulheres e a Pobreza em Diferentes Culturas” foi o tema escolhido para a nossa 
Assembléia desse ano.  Esse tópico começou a ser discutido durante a nossa Assembleia de 
2007, em Roma, na Itália, e gostaríamos de trabalhá-lo mais profundamente, vista que muitas 
voluntárias, àquela época, nos disseram que viviam em estado de profunda pobreza e de 
discriminação.    
Percebemos então, que as mulheres frequentemente vivem em estado de pobreza, pois são 
vítimas de desigualdades e discriminações grosseiras, resultantes da cultura local. Logo, as 
voluntárias têm um papel importante na criação de condições favoráveis que levem à 
transformação.  
 Após quatro dias de análise da relação entre as mulheres , a pobreza e culturas locais , novas 
DIRETRIZES OPERACIONAIS foram definidas:  
 
ENVOLVERMO-NOS MAIS PARA RESOLVER O PROBLEMA DA POBREZA DAS 
MULHERES:  
 

1. Com um maior comprometimento;  
2. Apoiando as mulheres em direção à “responsabilidade pessoal”;  
3. Tornando a sociedade , como um todo, ciente de suas responsabilidades.  
 
Após a Assembleia, e de reuniões posteriores com as associações, e de nossos contatos com 

vários grupos, levantamos as seguintes questões: 
 
- Como somos desafiadas a agir diante do sofrimento dessas mulheres, da pobreza e da 

desigualdade? Como voluntárias , compartilhamos essa dor? Ouvimos essas mulheres , as 
acompanhamos e demonstramos empatias com as mesmas?  

- Como podemos implantar as Diretrizes Operacionais para que haja uma mudança social 
genuína , com o envolvimento responsável dessas mulheres , tanto as beneficiárias , 
quanto as voluntárias?   
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Como já foi ressaltado durante a Assembleia de 2007, em Roma, estamos convencidas de uma 
peça fundamental nesse processo é a:  
 

MUDANÇA SISTÊMICA  
 
Esse processo foi apresentado pela Família Vicentina que, em face do acentuado aumento da 
pobreza, decidiu criar um Comitê, para representar as várias ramificações dessa grande Família. 
Esse Comitê estudou o problema e analisou projetos , que foram completamente mudados graças 
a esse novo método.  
o As Diretrizes Operacionais e a Mudança Sistêmica interagem e são, mutuamente, benéficas.  
o As Diretrizes Operacionais sugerem formas de mudar o estado de pobreza e podem nos 

ajudar a implantar a Mudança Sistêmica, aplicando-a em nossos atos.  
o  Da mesma forma, o método da Mudança Sistêmica pode facilitar a implantação das Diretrizes 

Operacionais , servem de alento e de estímulo e nos motivam a produzir mudanças genuínas , 
mudando-se todo o sistema.  

 
Os relatos sobre o progresso alcançado, enviados à AIC durante os dois últimos anos , enfatizam 
claramente que os grupos da AIC , em todo o mundo, empenharam-se bastante para implantar as 
Diretrizes e se familiarizarem com o Método da Mudança Sistêmica. Gostaria de mencionar 
algumas dessas ações, muito interessantes, que podem servir de estímulo para nos fazer refletir, 
sabendo, entretanto, que cada uma de vocês tem muitos mais exemplos em suas associações.  
 
Alguns grupos, motivados pelo treinamento específico recebido na Assembléia de 2007, pelos 
boletins de treinamento e pelo Prêmio da AIC para o microcrédito, fundo mútuo de saúde e 
projetos cooperativos, obtiveram sucesso nas seguintes empreitadas:  

 
• Microcréditos e projetos cooperativos, para ajudar as mulheres que não têm acesso a 

empréstimos bancários e que, algumas vezes, como na África, são discriminadas por serem 
viúvas. Nesse caso, as mulheres são treinadas para gerenciar o projeto tanto financeira 
quanto tecnicamente, e também a organizar suas atividades; essas mulheres são 
encorajadas a descobrir que cada uma delas possui as condições necessárias para 
construir seus próprios planos de vida, como foi mostrado na segunda Diretriz Operacional.  

 
• Fundos mútuos de saúde , aonde as voluntárias trabalham , em conjunto, com mulheres 

solteiras , viúvas ou mães abandonadas , que não recebem nenhum benefício médico ou 
social. Esses fundos ajudam essas mulheres a passarem de uma fase de sobrevivência 
apenas , para uma visão a longo prazo. Essas mulheres participam do fundo desde a criação 
do mesmo, pagando uma taxa mensal e recebem lições de cuidados com a saúde ; A partir de 
então, essas mulheres têm a certeza de que a mudança deve vir de dentro delas mesmas. 

 
• Esses projetos e muitos outros , que serão apresentados por vocês amanhã à noite , são o 

resultado da motivação e comprometimento de muitos grupos Vicentinos , para resolver o 
problema da pobreza das mulheres e promover a mudança , como foi sugerido na primeira 
Diretriz. Muitas atividades da AIC (oficinas de estudo, centros de saúde, doações de roupas, 
acomodações para os desabrigados, associações para as idosas e para as mulheres com 
distúrbios mentais) são especializadas; lá as pessoas recebem ajuda e podem estabelecer 
elos sociais e interpessoais.  Essas relações podem crescer graças à simpatia , atenção e 
empatia das voluntárias. Essas trocas fazem com que as participantes aumentem sua 
autoestima, possam se expressar livremente, façam novas amizades e reconstruam laços 
sociais. Isso faz com que as pessoas tenham a coragem de dividir os seus problemas, unir 
seus esforços e encontrar soluções para os problemas.   
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• Gostaria também de mencionar um projeto que foca nos valores que são subjacentes às 
ações da AIC , valores esses já citados nas Diretrizes Operacionais (respeito, dignidade e 
solidariedade das mulheres , estreitamento dos laços familiares, treinamento espiritual). 
Esse projeto objetiva a criação de famílias unidas em um ambiente saudável. Ele também 
almeja a inclusão e o comprometimento de toda a família , ou seja , de todos os seus 
membros e , também , de todos os sistemas , que interagem com a família , aumentando 
esses laços e capacidades.  

 
• Todos esses testemunhos de projetos desenvolvidos acentuam a importância de treinamento 

de voluntárias para bem receber, servir e ouvir as pessoas que passam por momentos difíceis. 
O treinamento é essencial para que se alcance os resultados almejados. As Diretrizes 
salientam que toda e qualquer voluntária pode contribuir na criação de condições que 
favoreçam o desenvolvimento das mulheres. Experiências demonstram que essa é uma 
grande responsabilidade, que requer que cada voluntária siga um treinamento permanente e 
específico para que seja capaz de guiar as pessoas ao caminho almejado.  

 
• A terceira Diretriz nos convida a tornar a sociedade como um todo, responsável por suas 

responsabilidades no desenvolvimento das mulheres. Testemunhamos um crescente 
número de redes de contato e parcerias com organizações públicas, e também de uma 
melhora na qualidade das mesmas.  

 
• É muito encorajador saber que nossa associação foi escolhida a cooperar com o Ministério da 

Educação, a fim de mudar a educação na pré-escola. O grupo da AIC foi escolhido devido: 
 

  À eficiência do projeto , uma vez que utiliza técnicas de desenvolvimento 
educacional alternativas e informais ;  

 À capacidade do mesmo de manter uma rede de contato com outros 
patrocinadores. 

 
Essa é uma Mudança Sistêmica genuína, uma “mudança de 180º” que envolve o sistema social: 
nós não precisamos mais buscar envolvimento por parte das pessoas, já que as autoridades nos 
escolhem para que nós mesmas busquemos a competência e a inovação.   
 
• Um outro exemplo inspirador para conscientizar a sociedade, foi a organização do “Primeiro 

Fórum Social”, realizada pela AIC do Paraguai, em Setembro último. Esse grupo convidou as 
autoridades recém eleitas, como também o público e os setores privados que trabalham com o 
setor social.   
O tema do Fórum foi “Resolver o problema da pobreza e suas causas, dentro do nosso 
contexto cultural e social, através da Mudança Sistêmica”. A Primeira Dama do Paraguai, 
Maria Glória Penayo de Duarte e representantes de muitos ministros participaram do Fórum; 
criou-se um grupo de coordenação, com representantes de todos os setores sociais que 
tinham interesse em trabalhar com o método da Mudança Sistêmica, a fim de restaurar os 
valores morais, humanos e cristãos da sociedade Paraguaia.  

 
Relatos nos mostram que muitos países organizaram seminários e encontros específicos , para 
estudar a Mudança Sistêmica mais profundamente , e outros países também participaram de 
reuniões com a Família Vicentina sobre o mesmo tema. Na verdade , aplicando-se essas 
Diretrizes Operacionais da AIC a esses projetos, podemos implantar as estratégias do Comitê , 
para a Mudança Sistêmica.  
 
Entretanto, estamos totalmente cientes de que muitas voluntárias nem sempre sabem como 
aplicar o Método da Mudança Sistêmica às suas condições de vida específicas. O nosso desafio é 
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o de monitorar a implantação das Diretrizes Operacionais , considerando-se o valor agregado 
através do Método da Mudança Sistêmica , através de ferramentas tangíveis que levem à 
mudança social. Tais ferramentas podem nos dar a motivação , as capacidades e os meios para 
que alcancemos nossos objetivos.  
 
A metodologia que iremos utilizar não é nem teórica e nem intelectual , mas sim prática. Iremos 
moldá-la juntas e , para tal, utilizaremos nossas próprias experiências de vida. Um seminário é um 
bom exemplo para se pedir mais do que a contribuição de seus participantes, e sim o 
envolvimento de todos.  
 
Como se sabe, houve um seminário para as conselheiras do programa e líderes da Família 
Vicentina na América Latina, aqui, há poucos dias. O objetivo desse seminário foi o de treinar 
pessoas para serem Instrutores da Mudança Sistêmica. Algumas de vocês participaram desse 
evento e estão aptas a contribuir com o nosso trabalho, graças às lições aprendidas.  
 
A Assembleia da AIC acontece muito próxima a esse seminário, a fim de ressaltar a 
complementaridade desses dois eventos e, dessa forma, oferecer um treinamento mais completo.  
 
Na verdade, sabemos que somos, todas, parte de múltiplos sistemas dentro dos sistemas da AIC 
e da Família Vicentina. Sabemos que cada uma de nós é responsável pela dinâmica e correlação 
dos sistemas em geral. Esses dois sistemas consecutivos fazem com que entendamos melhor 
como as várias partes dos sistemas estão conectadas e de como aprimorar a qualidade de nossa 
colaboração.   
 
Outras reuniões da AIC serão organizadas como um “follow up” dos seminários da Família 
Vicentina sobre a Mudança Sistêmica. Uma dessas reuniões acontecerá em Younde , na 
República dos Camarões , em Julho, com as associações Africanas , e uma outra reunião está 
marcada para Novembro, em Bangkok , na Tailândia , com as associações da Ásia.  

 
Gostaria de agradecer a todas as amigas que organizaram essa reunião: Lili Ferraez, Presidente 
da Associação Mexicana, a quem gostaria de agradecer por seu inestimável apoio e 
disponibilidade. É graças a ela que essa Assembleia acontece agora.  

 
Não poderia deixar de agradecer aos Membros do Comitê Executivo, a, María Eugenia 
Magallanes e Lourdes Mavy Cortés que, graças ao maravilhoso apoio de Alicia Duhne e das 
inúmeras voluntárias da AIC do México, que foram fantásticas quanto à organização e à logística 
desse evento.  Meu muito obrigada, a essas equipes, pelo comprometimento, trabalho em grupo e 
criatividade ao organizar essa Assembleia.   

 
Meu muito obrigada também aos membros do “Staff” internacional, por toda o trabalho extra que 
uma Assembléia Internacional acarreta. Esse “staff” foi extremamente competente e eficiente, e, 
graças à generosidade dessas equipes, pudemos superar os obstáculos que existem em toda a 
organização de uma Assembleia como essa.  

 
Muito obrigada às lideres do Seminário da Família Vicentina, aos Padres Silvestre Sanchez e 
Adrian Acosta, como também ao Padre visitante da província, Silviano Calderón, que 
possibilitaram que nos encontrássemos aqui e nos apoiaram na organização dessa Assembleia.  

 
O trabalho prático da Assembleia da AIC de 2009 começará com um emocionante momento de 
espiritualidade Vicentina, para que entrincheiremos nosso trabalho nas raízes de nossa missão e 
na visão de nosso Fundador.  

 
Padre Robert Maloney, Presidente do Comitê da Mudança Sistêmica, falará sobre  
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“Dez Sementes da Mudança Sistêmica, na Vida e no Trabalho de São Vicente de Paulo”. 
 

Após essa apresentação, Patricia de Nava, ex Presidente da AIC Internacional, membro do comitê 
internacional da Mudança Sistêmica, e responsável pelas relações na Família Vicentina, falará 
sobre “ 

O Progresso Alcançado com o Método da Mudança Sistêmica” , 
 
e apresentará ferramentas concretas que nos ajudarão em nosso trabalho.  
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DEZ SEMENTES DA MUDANÇA SISTÊMICA NA VIDA E NO TRABALHO DE SÃO VICENTE  

Padre Robert Maloney, C.M. 
Presidente da Comissão Internacional para a Mudança Sistêmica  

 
O conceito de “mudança sistêmica” é moderno. Era desconhecido para São Vicente e seus 
contemporâneos. Assim como todos nós hoje, São Vicente aceitou , como dadas , e algumas 
vezes dadas por Deus , muitas das estruturas que estavam à sua volta. Era como o ar que ele 
respirava. A maioria das vezes ele simplesmente as aceitou. São Vicente nasceu e morreu em 
uma sociedade multi organizada , com monarquia , nobreza , clérigos e camponeses . Ele nunca 
teria sonhado em mudar tais estruturas radicalmente, como aconteceu com a Revolução Francesa 
150 anos depois.  
 
Mas, dentro do contexto de seu tempo, São Vicente expressou muitas ideias relacionadas à 
Mudança Sistêmica. É muito útil para nós examinarmos esses pensamentos produtivos, uma vez 
que eles nos ajudam a inserir o ideal da Mudança Sistêmica, na espiritualidade da Família 
Vicentina.  Então, permitam-me que chame essas breves reflexões de “Dez Sementes da 
Mudança Sistêmica na Vida e no Trabalho de São Vicente.” Darei a cada uma dessas 
sementes, um nome, usando a terminologia encontrada nos projetos da Mudança Sistêmica. 
Alguém poderia fazer o mesmo em relação à vida e ao trabalho de Louise de Marillac, Frederick 
Ozanam e outros heróis da Família Vicentina.  

 
1. “amor afetivo e amor efetivo”  mudando as estruturas sociais 
 
  A frase que São Vicente mais repetiu foi a de o nosso amor deve ser tanto “afetivo quanto 
efetivo” .  Ele diz, por exemplo, “O amor de uma Irmã de Caridade não é apenas suave; é efetivo, 
pois serve aos pobres concretamente.”. 
 

Hoje, temos a consciência de que o pecado afeta não apenas às pessoas; ele também 
afeta profundamente as estruturas sociais. Ele está inserido em leis injustas , relações 
econômicas baseadas no poder , tratados injustos , limites artificiais , governos opressivos e 
inúmeros outros sutis obstáculos às relações em sociedade harmoniosas. Algumas dessas 
estruturas societárias injustas , fazem os pobres continuarem a ser pobres.   

A parábola de São Lucas sobre o Bom Samaritano fala sobre o princípio de que o amor 
por Deus é demonstrado através do amor ao irmão. Mas hoje , reconhecemos cada vez mais que 
o amor efetivo não envolve apenas “limpar as feridas das vítimas e ungi-las” mas também ter a 
certeza de que a estrada de Jerusalém para Jericó é segura para todos no futuro.  

 
2. evangelização através de “trabalho por trabalho”  evangelização integral: testemunho, 

pregação e promoção humana. 
 

São Vicente estava profundamente convencido de que o que falamos está diretamente 
relacionado ao que fazemos e vice - versa. O testemunho autentica as palavras. O que falamos é 
acreditado apenas se nossas ações corroborarem com as nossas palavras. Em outras palavras, 
São Vicente via o testemunho , o serviço , a pregação e o ensinamento, como complementos uns 
dos outros , e essenciais para o processo de evangelização.  

Hoje, a unidade entre o testemunho, a evangelização e a promoção humana , que faziam 
parte do pensamento de São Vicente , é uma das principais ênfases nos ensinamentos sociais da 
Igreja. Primeiro , faça. Então, ensine. Essa era a regra de São Vicente para a evangelização 
“efetiva” .   
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3. “espiritualmente e corporeamente”  serviço holístico 
 

São Vicente adorava dizer que ensinamos aos pobres “espiritualmente e 
corpóreamente.” Ele usava esta frase ao falar com os três principais grupos que fundou: as 
Irmandades de Caridade, a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade. Ele falava às Filhas 
da Caridade que elas não deviam satisfazer apenas as necessidades do corpo, mas também 
compartilhar sua fé através de testemunhos e palavras. Ele também advertia os membros da 
Congregação da Missão que não deveriam pensar em sua missão apenas sob o aspecto 
espiritual. Ao invés disso, eles deveriam cuidar dos doentes, das crianças abandonadas, dos 
insanos, até dos mais marginalizados.  

 
Então, São Vicente encorajava seus seguidores a examinar os vários elementos das vidas 

dos pobres, para ver quais eram suas necessidades mais urgentes: alimentação, cuidados com a 
saúde, educação, oportunidades de trabalho e cuidado espiritual.  Ele focava na pessoa como um 
todo e queria tratar a pessoa holisticamente.  

 
 

4. vendo Cristo nos rostos dos pobres  qualidade 
 

São Vicente queria qualidade, competência, gentileza e respeito nos projetos. Ele insistia 
que não deveríamos apenas fazer o bem, mas fazer bem - feito, com recursos adequados e, ao 
mesmo tempo, com entusiasmo e interesse.  

 
Para assegurar a qualidade do serviço, ele frequentemente retomava a visão fundamental, 

que inspirou toda a sua vida e obra: vendo Cristo nos rostos dos pobres. Ele sempre falava às 
Filhas de Caridade, com eloqüência: “Isso é o que obriga vocês a servir aos pobres com respeito 
e devoção: eles representam para vocês, Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse:” O que quer que 
você faça às essas pessoas, irmãos e irmãs menos favorecidos, considerarei que isso foi feito à 
mim”.  
 
5. “Chatillon”  organização 
 
   Quando São Vicente reuniu o grupo inicial de mulheres, para formar a “Irmandade da 
Caridade” em Chatillon-les-Dombes , em Novembro de 1617, declarou, no Regulamento que criou 
para elas, que os pobres, algumas vezes, sofrem mais pela falta de organização na ajuda 
oferecida do que pela falta de pessoas caridosas que queiram ajudar.   
  
São Vicente, então, organizou essas pessoas. Ele acreditava que a caridade bem intencionada 
deve ser também bem organizada , que deve ser bem planejada e executada com precisão e 
cuidado. São Vicente era um organizador e planejador preciso . Esse foi um dos seus maiores 
presentes . Fez com que as pessoas tornassem a obra de São Vicente mais efetiva.  
 
6. contratos e regras  fundações sólidas para a sustentabilidade 
 
 Em sua vida , São Vicente negociou contratos detalhados e escreveu regras precisas , para os 
grupos que fundou. Ele queria que esses grupos fossem firmemente estabelecidos e, assim,  seus 
trabalhos com as outras pessoas fossem duradouros. Os contratos eram responsáveis pela 
estabilidade financeira dos grupos . As Regras determinavam a estrutura e descreviam o carisma 
e dinamismo dos grupos fundados por São Vicente. Tanto os contratos quanto as Regras tiveram 
um papel fundamental, no sentido de preservar esses grupos no futuro. São Vicente não via 
conflito entre crer na Divina Providência e “pensar” no futuro, criando uma base financeira estável 
e criando estruturas para que esses projetos fossem sustentáveis.  
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7. simplicidade  transparência 
 

São Vicente nos disse repetidas vezes que os pobres são atraídas pelas pessoas que falam e 
vivem com simplicidade , que são transparentes no que dizem e fazem. Esse também é um dos 
aspectos fundamentais dos projetos, bem sucedidos, da Mudança Sistêmica: seus líderes 
desenvolveram a habilidade de escutar os pobres, de conversar com eles com simplicidade e 
transparência, e também de envolvê-los nos projetos em todas as suas etapas, desde a fase 
inicial de levantamento das necessidades, do planejamento do projeto, até a execução, avaliação 
e ajustes progressivos.   
 
8. petites écoles  treinamento educacional e para o trabalho 
 

São Vicente e Santa Louise de Marillac eram profundamente comprometidos com a 
educação e a formação dos jovens pobres, especialmente para que eles possuíssem as 
capacidades necessárias para poder trabalhar. Por essa razão, com o apoio de São Vicente, 
Santa Louise fundou as “petites écoles” (escolinhas) e tornou a instrução dos jovens pobres um 
dos principais trabalhos das primeiras Filhas da Caridade. Logo, desde o começo , as escolas 
fizeram parte do carisma da Família Vicentina.  A própria Santa Louise lecionou nessas escolas. 
Ela insistia para que a instrução fosse clara e prática.  
  
 Hoje, as escolas da Família Vicentina possuem mais de um milhão de membros. Além das 
escolas, os Grupos de Jovens Marianos Vicentinos têm mais de 120.000 jovens.  
 

A educação e o treinamento para um ofício são extremamente importantes para a 
realização da Mudança Sistêmica. Na carta encíclica Populorum Progressio, sobre a educação 
dos povos, cujo 40º aniversário foi celebrado no ultimo ano, o Papa Paulo VI escreveu “A falta de 
educação é um problema tão sério quanto à falta de comida; as pessoas analfabetas são criaturas 
famintas”.   

 
São Vicente e Santa Louise estavam preocupados não apenas com a educação dos 

pobres, mas também com a educação e formação dos empregados dos pobres; ou seja, nós, 
membros dos grupos que eles fundaram ou inspiraram. A formação de líderes é crucial nos 
projetos de Mudança Sistêmica.   
 
 
9. colaboração dentre todos os estratos da sociedade  rede de comunicação 
 

São Vicente sabia como formar uma rede de comunicação. Ele reuniu ricos e pobres, 
jovens e velhos, clérigos e leigos, homens e mulheres . Ele tinha a capacidade de reconhecer e 
trazer à tona às dádivas das pessoas. Logo, ele criou laços , construiu pontes e encorajou a união 
entre os grupos mais diversos. Ele sabia como transmitir a essas pessoas sua visão de vida 
cativante. Ao seu lado estavam Anne , a Rainha da França , uma mulher de vasta cultura e 
também de intrigas políticas; e também Marguerite Naseau, uma garota camponesa que não 
sabia ler ou escrever . Ele juntou homens e mulheres de todas as classes sociais , compartilhando 
a sua visão com eles e os motivando. São Vicente foi um formidável  criador de redes de 
comunicação.  
 
10. o papel de São Vicente na justiça  advocacia 

 
São Vicente é mais conhecido por seus práticos trabalhos de caridade , mas também 

serviu como um advogado dos pobres , ante as mais superiores autoridades , muitas vezes 
colocando a própria vida em considerável risco. Em duas ocasiões ele , pessoalmente , interviu , 
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para promover a paz , quando uma guerra estava destruindo as vidas dos pobres.  Ele foi ter , 
pessoalmente , com as autoridades superiores.  
  

Em algum tempo, entre 1639 e 1642, durante as guerras em Lorraine, São Vicente foi ter 
com o Cardeal Richelieu, se ajoelhou à sua frente, lhe descreveu os horrores da Guerra e clamou 
por paz:  

“Deixe-nos viver em paz. Tenha piedade de nós. Dê à França a paz”. 
Richelieu recusou, respondendo diplomaticamente que a paz não dependia apenas dele.  
Um dos biógrafos de São Vicente narra um episódio ainda mais impressionante , que foi 

retirado de anotações da secretária de São Vicente. Em 1649, durante a Guerra Civil, São Vicente 
deixou Paris sem alardes, cruzou as linhas da batalha e cruzou um rio inundado montado em um 
cavalo, para ver a rainha e lhe pedir para demitir Mazarin, a quem São Vicente considerava o 
responsável pela guerra (vale ressaltar que São Vicente, à época, tinha quase 70 anos de idade).  
São Vicente também falou pessoalmente com Mazarin , mas , mais uma vez suas súplicas não 
foram atendidas . São Vicente tentou falar com líderes de ambos os lados da Guerra e algumas 
vezes ele acreditou que um acordo estava próximo , mas ambições e intrigas frustraram seus 
esforços. As tentativas de São Vicente , de promover a paz , fez com que Mazarin se tornasse seu 
inimigo. Quando a paz finalmente chegou, São Vicente havia saído do Conselho da 
Conscientização.  

Todos aqueles que hoje estão envolvidos em projetos de Mudança Sistêmica, enfatizam a 
importância da advocacia e a necessidade de se construir uma visão compartilhada, com várias 
esferas: comunidades pobres, pessoas interessadas, igrejas, doadores, o setor privado, uniões, a 
imprensa, organizações internacionais e redes de conhecimento, etc. 

 
 Enfim, essas são as dez sementes da mudança sistêmica na vida e na obra de São Vicente :  
• “amor afetivo e amor efetivo”  mudando as estruturas sociais  
• evangelização através de “trabalho por trabalho”  evangelização integral : testemunho, 

pregação e promoção humana.  
• “espiritualmente e corpóreamente”  serviço holístico 
• vendo Cristo nos rostos dos pobres  qualidade  
• “Chatillon”  organização 
• contratos e regras  fundações sólidas para a sustentabilidade 
• simplicidade  transparência  
• petites écoles  treinamento educacional e para o trabalho 
• colaboração dentre todos os estratos da sociedade  rede de comunicação  
• o papel de São Vicente na justiça  advocacia 

  
 Como o fruto dessas sementes , tão fundamental para a espiritualidade em nossa Família 
Vicentina, vimos refletindo, durante as duas últimas décadas, sobre o apelo que o Papa João 
Paulo II fez à Família Vicentina, em 1986:  

 
“Procurem sempre mais do que nunca , com coragem , humildade e habilidade , as 
causas da pobreza , e encorajem soluções a curto e longo prazo – soluções 
adaptáveis e eficazes. Assim o fazendo, vocês estarão trabalhando pela 
credibilidade do Evangelho e da Igreja.” 

 
Hoje eu os encorajo a refletirem sobre essas dez sementes, que são fundamentais em 

uma mentalidade da mudança sistêmica. As sementes são pequenas. Elas se desenvolvem 
apenas gradualmente.  Assim como as sementes, começos criativos são apenas reconhecidos 
mais tarde, quando se tornaram trabalhos criativos em larga escala. Uma semente não é bonita 
quando é jogada ao solo , mas quando germina em uma árvore florida. Assim também, um projeto 
de Mudança Sistêmica, como uma semente, dará frutos se for alimentada, regada e cuidada 
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pacientemente. Na verdade , todos os membros da Comissão para Promover a Mudança 
Sistêmica , que estão empenhados na realização de trabalhos bem sucedidos , afirmam  : 
“Comecem pequeno. Sigam em frente pacientemente, passo a passo”. Então, hoje, eu os 
encorajo a semear bastante. Que os seus ouvidos estejam abertos , assim como os de São 
Vicente e Santa Louise, às novas e criativas idéias. Apoiem novas iniciativas de outras pessoas. 
Nesses tempos de desafios, encorajem a criatividade, sejam corajosos e persistentes em colocar 
idéias criativas em prática.Examinem o empenho dos pobres, em seu contexto concreto, mas 
também em um todo. Então, procurem, juntamente com os pobres, plantar sementes, para que 
tudo se transforme e, de novo, floresça.  
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RELATÓRIO DO PROGRESSO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO 
COMITÊ INTERNACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA MUDANÇA 

SISTÊMICA.  
Patricia P. de Nava  

Comitê para a Promoção da Mudança Sistêmica  

  

Patricia de Nava, membro do Comitê Internacional para a Promoção da Mudança Sistêmica , 
responsável pelas relações da AIC com a Família Vicentina e ex Presidente da AIC Internacional , 
apresentará ferramentas práticas que poderão nos ajudar a implantar as Diretrizes Operacionais , 
juntamente com o Método da Mudança Sistêmica.  
 
Um USB com todas essas ferramentas , será distribuído a cada Presidente da AIC Nacional.   
 
Informações sobre o progresso feito pelo Comitê Internacional , para a promoção da 
Mudança Sistêmica.  
 

1. O livro “Sementes de Esperança”  
Esse livro apresenta o processo seguido pelo Comitê.  
 Explicação geral sobre o conceito do processo e sobre a abordagem sistêmica.  
 Retrospectiva da Mudança Sistêmica: O Comitê começou contando histórias de 

sucesso (projetos) , aonde houve a participação ativa de muitos membros do Comitê. 
Eu, particularmente, comecei mencionando as Diretrizes Operacionais da AIC, que 
forneceram muitas estratégias de sucesso, adotadas pelo Comitê da Mudança 
Sistêmica. Por fim, contei a história de Madagascar.  

 Estratégias da Mudança Sistêmica: As análises das histórias contadas geraram 
muitas ideias que foram resumidas e listadas de acordo com o tópico principal de cada 
uma delas: estratégias focadas nas missões (tendência e direção), nas pessoas 
(focadas nos pobres, pois eles são quem melhor podem mudar suas situações), em 
uma tarefa (organização), na solidariedade e participação (ação política e rede de 
pessoas).   

 Explicações e fundações dessas estratégias .  
 Dificuldades e desafios…  

 
2. “Kit de Ferramentas” para reproduzir a Oficina da Mudança Sistêmica, preparada 

pela Família Vicentina.   
 

Cada participante recebeu um USB , com as seguintes ferramentas:  
 
 Apresentação geral da Mudança Sistêmica;  
 Pastas sobre os vários projetos, o Comitê, a Família Vicentina , etc. ;  
 Fotos de “São Vicente e a Mudança Sistêmica” ;  
 Vídeos de alguns projetos (Akamasoa, Federação das Pessoas Desabrigadas , das 

Filipinas);  
 Oração da Mudança Sistêmica;  
 Canção (música e letra) , etc.  
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3. Seis oficinas regionais para reproduzir a Oficina da Mudança Sistêmica  
 
Além da Oficina da América Latina , que aconteceu no México, de 15 a 24 de Fevereiro de 
2009, oficinas regionais acontecerão em Brasília, na África (Yaoundé, República dos 
Camarões), na Ásia (Bangkok, Tailândia), na Europa Oriental e nos Estados Unidos.  
 
4. Ajuda para a execução dos projetos de Mudança Sistêmica ou para mudança dos 
projetos já existentes.  

 
Motivar os participantes da Assembleia a implantar os projetos de Mudança Sistêmica ou para 
mudar os projetos já existentes.   

 
Promovam a Mudança; As Mulheres Podem!  



Assembléia de MEXICO 2009



as participantes ...



os intervenientes ... 

os interpretes

el trabalho de grupo



A asambléia estatutaria ...  
      la eleiçao de  Comitê Executivo 

as presidentas

as Secretarias geraisa Tesoreira
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22 e 23 de Fevereiro de 2009 
 
 

“A POBREZA DAS MULHERES : UM CASO DE DISCRIMINAÇÃO – 
Um passo à frente graças à experiência sistêmica”  

 
                        Nicola Foroni, facilitador  

 
Ao aplicar as Diretrizes Operacionais , as participantes  da AIC se comprometem à:  

  
AUMENTAR SEU TRABALHO JUNTO ÀS MULHERES POBRES:  
 

1. Comprometendo-se mais estreitamente a ajudar as mulheres pobres;  
2. Apoiando essas mulheres no caminho da “responsabilidade pessoal”;  
3. Tornando a sociedade como um todo , ciente de suas responsabilidades.  

 
 
A fim de tornar a implantação das Diretrizes Operacionais mais fácil, durante o 
seminário de treinamento, trabalharemos a discriminação, uma vez que essa é uma 
das principais causas da pobreza das mulheres.  
 
Para aumentar a nossa resposta à discriminação relacionada à pobreza, é importante que 
se analise a sua causa sob a perspectiva da Mudança Sistêmica.  Isso fará com que 
saibamos sobre a origem dessa discriminação e como lutar contra ela , considerando-se 
todos os aspectos subjacentes do sistema social.  
 
Esse processo sucessivo, de conscientização pessoal e social , mostrará que vivemos em 
uma sociedade que discrimina as mulheres , e que todas nós já passamos por situações de 
discriminação em nossas vidas. Saber disso e de como essa discriminação ocorre faz com 
que possamos ter uma identificação com as mulheres que sofrem discriminação e , mais 
especificamente , com as mulheres que vivem em um estado de pobreza (essas mulheres 
são duplamente discriminadas , por serem mulheres e pobres) e que nos coloquemos em 
seus lugares.   
 
Quando nos confrontamos com tal discriminação , podemos criar defesas … ou 
mudar as estratégias .  
 
Nossa própria experiência nos dará a força para mudarmos.  
A conscientização pessoal e social permitiu que identificássemos alguns fatores 
importantes para acabar com a discriminação e aumentar a nossa resposta à pobreza 
vivida pelas mulheres:  

- considerando-se todos os componentes do sistema discriminatório;  
- nos conscientizando da nossa própria capacidade de mudança;  
- identificando as estruturas sociais que levam à discriminação; 
- sabendo-se que , para que a mudança ocorra , os níveis individuais e sociais 

devem estar  
  conectados;  
- identificando as estratégias das Diretrizes Operacionais que estão relacionadas à  
   mudança individual e à coletiva;  
- nos comprometendo quanto à mudança social e assim, aumentando nossas 

respostas à  
  pobreza das mulheres.   
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INTRODUÇÃO 
 
Contexto : 
  

• Será baseado em nossa experiência real e tentaremos fazer uma ligação entre a 
análise e a vida real.  

o Começaremos com a experiência individual e a aplicaremos à sociedade.   
o Estudaremos a discriminação e suas consequências , evidenciando as 

ligações individuais e estruturais.  
o As Diretrizes Operacionais e a Mudança Sistêmica nos ajudarão a entender 

como a discriminação ocorre e como ela pode ser superada.  
o Analisaremos as ações da AIC e como melhorá-las.  

 
Método de Trabalho: 

o Utilizaremos várias técnicas que envolvem a participação e a abordagem de 
construção coletiva. 

o Utilizaremos vários meios, tais como desenhos , discursos , escritos , etc. 
o Uma vez que estamos falando de mulheres , utilizaremos o gênero feminino , 

embora naturalmente incluamos os homens , que tentarão agir objetivamente 
e sob uma perspectiva masculina.  

 
Convidamos você a relaxar e a explorar novas áreas, tanto do ponto de vista do 
conteúdo, como também sob uma perspective de construção e aprendizagens. 

 
1ª PARTE: CONSCIENTIZAÇÃO PESSOAL DO PAPEL DAS MULHERES 
 
1ª atividade  
 

• Objetivo: como ponto de partida, cada participante deve aprofundar-se nas reais 
experiências relativas à sua conscientização e autocrescimento, e em como elas 
evoluíram e cresceram gradativamente.   

• Técnica : Lembranças próprias : cada participante deverá relembrar um momento 
feliz de sua infância e expressá-lo através de um desenho.  
 

2ª atividade  
 

• Objetivo: Cada mulher deverá reconhecer o fato de as mulheres interagem e se 
interrelatam.   

• Técnica : Grupos são formados - A partir dos desenhos feitos , haverá uma 
discussão sobre os fatos que levaram a uma mudança : conscientização, recursos 
pessoais.  

 
O desenho estabelece ligações sociais. Devemos exibir e explicar os nossos desenhos às 
outras pessoas .  Dessa forma estudaremos sobre o que a mudança ocasionou.  
 
3ª atividade 
 

• Cada mulher aceita a ideia de “autoconstrução” e de contribuição para o 
desenvolvimento das mulheres.  

• Técnica: Escrever algo positivo sobre elas mesmas, desenhar um autoretrato em um 
cartão.  

Por fim, cada participante vai para o centro da sala, coloca o seu retrato no chão, em um 
círculo, lê o seu cartão e fala sobre o que tem orgulho.  

Itens sobre os quais as voluntárias insistiram:  
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• Se fizéssemos essas atividades com o nosso grupo de voluntárias e com as 

beneficiárias de nossos projetos , melhoraríamos muito o nosso trabalho.  
• Devemos estar conscientes da nossa capacidade de mudança pessoal . Se 

mudarmos , saberemos como provocar a mudança na vida de cada uma 
dessas mulheres , mais facilmente.  

• Não posso desejar mudar as estruturas se não mudar meu próprio jeito de ser 
e de agir , e o modo como enxergo o meu irmão ou irmã.  

 Perspectiva Sistêmica :  
• Somo todos parte de um sistema e , logo, cada mudança pessoal tem um 

impacto em nosso círculo social , pois todos estamos ligados uns aos outros.  
• As coisas não mudam automaticamente ; se há a mudança é porque as 

pessoas mudam.  
• Não devemos fazer distinção entre a mudança externa e a nossa própria.  
• Nossa própria experiência nos dá força suficiente para mudar : mudar uma 

parte do sistema provoca uma mudança em todo o sistema. 
 

 
2a PARTE : CONCIENTIZAÇAO SOCIAL SOB A PERSPECTIVA UMA MULHER 
 
 
1ª atividade  
 

• Objetivo : As participantes reconhecem que possuem muitas características 
idênticas e vão da dimensão individual à social.   

• Técnica: agrupamentos por categorias: as participantes são solicitadas a formar 
diferentes grupos, como por exemplo, língua falada, cor dos olhos, idade, etc.  

 
Itens nos quais as participantes insistiram :  

• Inevitavelmente , todas nós pertencemos a um grupo.  
• Algumas participantes acreditaram que pertencessem a um determinado 

grupo, mas o grupo não o fez. Outras se sentiram sucessivamente excluídas de 
todos os grupos (devido à cor dos olhos) .  

• Para outras , o contrário aconteceu ; vários grupos queriam que elas 
participassem dos mesmos.  

• Todos nós temos características diferentes e a diversidade não deve ser 
confundida com a discriminação , que é como a diversidade é vista e tratada 
no sistema social.  

• A nossa identidade é construída através de como somos percebidos pelas 
outras pessoas e por nós mesmas ; ela é originária de dois sistemas : pessoal 
e coletivo.  

 
 Perspectiva sistêmica  

• Cada sistema é subdividido em subsistemas, governado por regras explícitas, 
implícitas, ou até mesmo, algumas vezes, “míticas”, ou seja, as regras 
originárias de costumes e tradições.  

• Cada sistema é arbitrariamente definido , e essa divisão nem sempre é 
racional. Por exemplo, no subsistema “idade”, uma participante de 70 anos de 
idade foi para o grupo de 50 anos de idade, pois essa era a idade que a mesma 
considerava ter.  

A formação de grupos não é fácil, há muitas interferências e não estamos sempre 
absolutamente certas sobre aonde um grupo termina e aonde outro grupo começa.  
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3ª PARTE : DISCRIMINAÇÃO 
 
1ª atividade 
 

• Objetivo: Conscientização de como a discriminação é percebida por cada 
pessoa. 

• Técnica : Experiências de discriminação . Ficamos todas em um lado da sala , 
encostadas a uma parede. O exercício é realizado em absoluto silêncio e sem 
que uma pessoa toque a outra. Cada pessoa que , pelo menos uma vez na vida 
se sentiu discriminada , oprimida ou humilhada deve cruzar a sala e ir à 
parede oposta , para fazer parte das categorias que serão subsequentemente 
enumeradas. Após cruzar a sala , olha-se para as pessoas que fizeram o mesmo 
e para aquelas que ficaram do outro lado da sala , e então voltam para o ponto 
de partida.  

 
Exemplos de categorias de discriminação são: ser mulher, ser pobre, muito velha, 
muito jovem, não possui grande escolaridade, discriminação contra a religião, 
origens raciais, limitações físicas, lingual, aparência física ou ser uma voluntária da 
AIC ou simplesmente, um ser humano.  
Finalmente , qualquer pessoa que já discriminou, oprimiu ou humilhou alguém, ao 
menos uma vez na vida , deve cruzar a sala.  

2ª atividade  
• Objetivo: Identificar as estruturas de discriminação e o impacto pessoal e social 

das mesmas.   
• Técnica: Trabalho em grupos – Que lições aprendemos: Devemos refletir e 

aprender sobre o que sentimos durante o exercício, o porquê que isso aconteceu 
e fazer uma conexão sobre o que aconteceu durante a primeira experiência e a 
nossa vida atual, nossos projetos e ações e com a transformação social.  

• Questões:  
1. Pede-se que as pessoas reflitam e analisem sobre o que sentiram quando 

cruzaram ou não cruzaram a sala , o que elas sentiram quando apenas algumas 
mulheres ou muitas delas cruzaram a sala , quando aquelas que já sofreram 
discriminação foram também convidadas a cruzar a sala.  

2. O que aprendemos sobre a discriminação?  
O que a discriminação significa para os nossos projetos e por quê?  

 
Sobre o que as nossas voluntárias insistem:  

 
• A discriminação é uma das maiores causas da pobreza.   
• Estruturalmente , as mulheres e os pobres sofrem mais.  
• Algumas vezes a discriminação apenas ocorre de vez em quando , algumas 

vezes ela sempre ocorre e é profunda e a pessoa nem percebe o que está 
acontecendo. O que é recorrente , pouco a pouco tem um impacto em nossas 
mentes. 

 
  Perspectiva sistêmica:  
• É importante considerar como os componentes do sistema se juntam : vamos 

do pessoal ao social e então retornamos à experiência pessoal. Há uma 
constante interação: Eu mesma tenho influência sobre as pessoas à minha 
volta e posso mudá-las , mas as pessoas também tem influência sobre mim e 
podem me mudar.  
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• Cada pessoa é parte do sistema : Eu sou uma componente do sistema – foi 
importante para cada pessoa ser alvo de uma experiência. Eis o porquê 
fizemos esse exercício. O ponto de partida mudou e começamos a partir de 
nossas próprias vidas.  

• Se eu entendo o que acontece na minha própria mente quando discrimino 
alguém , posso entender o que as outras pessoas sentem quando se 
encontram em uma situação semelhante.  

• O trabalho criou laços sociais . O processo de aprendizagem começou após as 
pessoas recontarem suas próprias experiências.  

• Houve um processo de construção coletivo.  

 
4ª PARTE a) COMO A DISCRIMINAÇÃO ACONTECE? O QUE A FAZ SURGIR? 

 
• Objetivo : Reconhecer como a discriminação social ocorre (dimensão 

estrutural da discriminação) . Após termos falado sobre a discriminação pessoal, 
iremos do pessoal ao social : ao nascer, o ser humano tem toda uma série de 
características : origem, cor , sexo, classe social, língua , cultura , etc. 
Consequentemente , qualquer discriminação relacionada a uma dessas 
características , que são inerentes ao ser humano, é uma discriminação 
estrutural de todos os seres humanos.    
Técnica : Grupo de trabalho – retomamos a nossa análise para ver como a 
discriminação social surge 

 
Questão: Como a discriminação ocorre?  
 
 As participantes identificaram vários componentes para que a discriminação ocorra . 
Algumas delas são:  

- individualismo, divisão, interesse pessoal  
- geração de visões opostas  
- abuso 
- converter as diferenças em discriminação.  
- denegrição sistemática.  
- repetição e reiteração de pequenos casos para fazê-los se sentirem naturais.   
- silêncio, gestos , indiferenças, intolerância , negação .  
- comunicação não verbal.  
- conscientização cultural.  
- percepção subjetiva , uma lacuna entre uma figura imaginária e realidade 

objetiva.  
- falta de uma organizada resistência à discriminação.  
- estereótipos conduzidos pelos meios de comunicação sociais.  
 

Cada grupo escreve as suas respostas no quadro e as apresentam a outros grupos. Todos 
os grupos tem as duas primeiras questões semelhantes. Todas as folhas de papel são como 
pétalas colocadas em volta do círculo aonde os nossos retratos foram dispostos após a 
primeira sessão. Isso se parece com uma flor , com as nossas fotos no centro e nossas 
perguntas e respostas em volta.  
 
Perspectiva sistêmica:  
 

• Cada sistema deve ser considerado em sua complexidade, como um todo, com 
a sua própria dinâmica.  
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4ª PARTE– b) QUE ESTRATÉGIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS UTILIZAMOS EM 
NOSSOS EXPERIMENTOS ? PODEMOS UTILIZÁ-LAS EM NOSSOS PROJETOS? 

                       
• Objetivo : Reconhecer o que somos capazes de fazem em prol da mudança.  
• Técnica: Grupo de trabalho – Identificar estratégias utilizadas individualmente e 

socialmente para conter a discriminação.  
 

Questões :  
1. Que estratégias individuais podem ser utilizadas para conter e lutar contra a 

discriminação?  
2. Que estratégias coletivas podem ser utilizadas para conter e lutar contra a 

discriminação?  
3. Como essas estratégias são estabelecidas dentro da AIC?  

As participantes sugeriram uma série de estratégias que listaremos através de 
categorias :  

• Estratégias de resistência passiva:  
- Negação da discriminação (“ isso não existe ; isso não é importante” , etc.)  
- O ato de evitar (evitar ocorrências como também lugares e pessoas)  
 
• Estratégias de resistência ativa:  

                 -     Tentativa de superar essa discriminação (estudando, progredindo...) 
                 -     Tentativa de não ser influenciado (deixar de perceber , de considerar..)  
                 -      Autoafirmação (autoconscientização, orgulho).  
 
Essas são estratégias individuais ; elas são uma resposta individual ao fenômeno 
social. Para promover uma mudança genuína, é necessário transcender nossas estratégias 
individuais e ampliá-las. Temos que transcender nosso próprio trabalho e nossa 
experiência para estabelecer estratégias sociais que levem à mudança estrutural.  
 
              * Estratégias sociais que levem à mudança estrutural :  

- Ouvir e participar de um diálogo para enfrentar a discriminação e questioná-
la tanto no nosso próprio ambiente quanto em um ambiente social.  

- Encorajar a solidariedade (defender os direitos humanos , assumir posições 
públicas , orgãos centralizadores e de empoderamento, especialmente para 
as mulheres , a fim de comparar problemas , unir esforços e encontrar 
soluções).  

- Educar as pessoas para acabar com a discriminação cultural 
(conscientização de valores e respeito).  

* Estratégias dentro da AIC  
- Organizando e coordenando a luta contra a discriminação: ações políticas , 

intermediação, prevenção, rede de contatos.  
- Aumentar a representação em todos os níveis , envolver as instituições e as 

autoridades.  
- Falar alto e divulgar na mídia , utilizando novas tecnologias e lutando pela 

verdade.   
- Viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho e os divulgar através da 

oração.  
- Aumentar as capacidades da AIC e treiná-las para a mudança.  
- Colocar cada qualidade das voluntárias a serviço do grupo.  
- Estar aberto para enxergar a realidade sob uma diferente lógica.  
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 Perspectiva sistêmica  
 

• Para promover a mudança , a pobreza deve ser vista sob vários aspectos , não 
apenas sob uma perspectiva individual , mas também sob uma perspectiva 
social. A mudança ocorrerá apenas se ambas as dimensões forem 
consideradas.  

• Cada sistema se empenha para criar um equilíbrio e , consequentemente , 
estratégias para conter a discriminação.  

• As estratégias acima sugeridas demonstram que a mudança requer unidade e 
envolvimento de todos os investidores sociais.  

•  O número de estratégias mostra que a Mudança Sistêmica não exclui nada ou 
ninguém; temos meios de informação e recursos à nossa disposição.  

• O que fazemos é MENOS importante do que como o fazemos.  
 

NÓS, VOLUNTÁRIAS DA AIC ESTAMOS MUDANDO , E O MUNDO MUDARÁ  
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
As Diretrizes Operacionais da AIC capacita seus membros a se comprometer para :  

 
AUMENTAR SUAS RESPOSTAS ÀS MULHERES 

 
O trabalho que realizamos sobre a discriminação , nos capacita a melhorar e reorganizar o 
nosso conhecimento sobre as Diretrizes Operacionais , para realçar os três níveis de 
mudança pessoal dentro da AIC e da sociedade. As mudanças aparecerão em itálico.   
 
É importante saber que as três Diretrizes Operacionais não podem ser separadas ;Se 

quisermos que a mudança ocorra temos que aplicá-las em conjunto.  
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DIRETRIZES OPERACIONAIS DA AIC 2009 – 2011  

 
 
 
Estamos convencidas de que :  
 

• Há uma interação entre as culturas e a pobreza das mulheres;  
• Todas as culturas podem evoluir;  
• As pessoas tem que mudar para provocar a mudança .  
 

Os grupos da AIC se comprometem a :  
 

1. ENCORAJAR A MUDANÇA PESSOAL E A CONSCIENTIZAÇÂO DA 
RESPONSABILIDADE 
 

Estamos convencidas de que :  
• Cada voluntária pode mudar seu próprio modo de enxergar as coisas e de agir ;  
• A mudança deve vir da pessoa e de sua conscientização sobre a situação.  
• Cada mulher deve encontrar os recursos para construir seu próprio plano de vida 

, dentro de si mesma;  
• Cada mulher é capaz de envolver e promover a mudança em sua própria 

cultura.  
 

2. DENTRO DA AIC , AUMENTAR O COMPROMETIMENTO PARA RESOLVER A 
POBREZA DAS MULHERES  

 
• Criando e desenvolvendo a discussão para reunir os problemas , unir esforços , 

criar liderança e encontrar soluções;  
• Criar um melhor equilíbrio de sexos;  
• Fazer treinamento para promover os direitos humanos (especialmente os direitos 

das mulheres e a defesa das mesmas) e a ação política (para acelerar a criação 
de leis que sejam benéficas às mulheres).  

 
3. TORNAR OS INDIVÍDUOS , AS ORGANIZAÇÕES E A SOCIEDADE COMO UM 

TODO , CIENTE DE SUAS RESPONSABILIDADES  
 

Aumentando :  
• A rede de contatos para promover as mulheres;  
• A intermediação para que a sociedade se envolva;  
• A conscientização da mídia para promover a dignidade das mulheres.  

 
Reafirmando os valores que dão base às ações da AIC :  

 
• Respeito pela dignidade das mulheres ;  
• Solidariedade das mulheres;  
• Estreitamento dos laços familiares;  
• Treinamento em prol de uma espiritualidade mais profunda e mais pessoal.  
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 FICHAS TÉCNICAS  
DOMINGO : 15:30 – 19:30 

ASSUNTO OBJETIVOS  TÉCNICA  PROCEDIMENTO  DUR

AÇÃ

O 

MATERIAIS  RESPONSÁVEL  

IN
TR

O
D

U
Ç

Ã
O

  As participantes se 
informam sobre o 
plano de trabalho e 
sua lógica.   

Apresentação  As participantes são informadas sobre o plano de trabalho para o dia 
seguinte e metade do grupo é convidado a explorar novos métodos de 
aprendizagem , que envolvam um processo de conscientização 
coletiva , que utilize várias técnicas. 

10’ 
 
 

 
(15:
40) 

Mapa para as 
atividades de um 
dia e meio.  

Nicola 

Eu mesma 
como uma 
mulher  

• As participantes fecham os olhos e relaxam;  
• Com os olhos fechados elas escutam um texto e lembram de fatos 

relacionados ao seu progresso.  
• Todas abrem os olhos e começam a desenhar o que sentiram.  

5’ 
 

10’ 
 

20’ 
→ 

(16:
15) 

Textos e  
Canetas 
coloridas  

Nicola 

Trabalho em 
grupo  

• Formação de grupos , cada um com 05 mulheres que se 
relacionam , e agrupamento dos desenhos.  

• Cada grupo desenha suas conclusões sobre :  
o O que sentiu;  
o O que produziu a mudança (conscientização , meios 

pessoais)  
o Desenvolvimento pessoal e social que se origina da 

experiência mútua.  
• Formação de grupos maiores (20 pessoas , ou seja , 04 grupos de 

05 pessoas)  
• Agrupamento dos resultados de cada grupo e resumo por escrito.  

20’ 
 
 

20’ 
 
 
 

20’ 
 
→ 

(17:
15) 

Folhas de papel e 
canetas coloridas 

.  

Nicola 

PAUSA 20’ → (17:35) 

C
O

N
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N
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Ç
Ã

O
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A
L 

C
O

M
O

 M
U

LH
ER

  

• Cada 
participante deve 
considerar a si 
mesma como o 
ponto de partida 
para o processo 
de 
conscientização.  

• Cada mulher 
aceita que é 
capaz dessa auto 
conscientização 
e de contribuir 
com o 
desenvolvimento 
das mulheres.  

• Cada uma dessas 
mulheres 
entendem que 
tem relações 
umas com as 
outras.  Plenário  • Cada grupo apresenta as suas conclusões; 

• O facilitador dá uma visão geral sobre os fatos, a implicação dos 
mesmos, o objetivo sistêmico dos trabalhos e a relação com a AIC 
e as Diretrizes Operacionais.  

60’ 
20’ 

 
→ (18:55) 

 Facilitadores e 
Nicola 
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Auto - Retrato • Cada participante desenha o seu autoretrato em um disco de papel. 
• Ela escreve uma frase (positiva) sobre do que ela sente orgulho, 

em uma folha de cartolina.  
• Cada participante lê a sua frase (02 ou 03) rapidamente e então 

coloca seu autoretrato em um grande disco de papel (“miolo da 
flor”) e a cartolina com a sua frase em um logo da AIC gigante. 
Ao final, a flor e a folha de cartolina gigante são afixadas à parede.  

10’ 
5’ 

20’ 
 
 

→ (19:30) 

Discos de 
papel e 
canetas 

coloridas.  

Nicola e 02 ou 
03 assistentes.  

 
SEGUNDA - FEIRA : 9:00 – 12:00 (12:30) 
 

ASSUNTO OBJETIVOS  TÉCNICA PROCEDIMENTO DURAÇÃO  MATERIAIS RESPONSÁVEL 

IN
TR

O
D

U
Ç

Ã
O

  • Os participantes 
lembram das 
atividades do dia 
anterior e focam no 
assunto.   

Apresentação • Uma participante resume as atividades do dia anterior.  10’ 
 
 

→ (9:10) 

 Facilitadora 

Trabalho  
em grupo  

• O grupo se levanta e se divide de acordo com vários critérios 
Segundo as categorias indicadas pela facilitadora.  

• Quando os grupos estiverem formados , o nome / a identidade de 
todos os grupos é checada e mudanças são feitas se for 
necessário.  

• Os grupos são formados de acordo com : 
o Continente 
o Língua Nativa  
o Cor dos Olhos  
o Idade  
o Cor da Pele 

5’ 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 

→ (9:50) 

  Nicola 

Plenário  • Conversa entre as participantes e facilitador para comentar as 
técnicas.  

20’ 
→ (10:10) 

 Nicola 

A
 C

O
N

C
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N
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Ç

Ã
O
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O

C
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L 
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B
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A
R
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A

S 
M

U
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ES

 

• As participantes 
reconhecem que 
embora suas 
identidades sejam 
diferentes, elas 
pertencem ao 
mesmo passado 
social.   

• Identificar os 
mecanismos de 
discrimina-ção 
social e seus 
impactos pessoais e 
sociais. 

• Cada mulher 
reconhece a 
dimensão estrutural 
da discriminação, e 
é capaz de agir para 
fazer a mudança 
ocorrer.  

 Discriminação • As facilitadoras pedem que todas deixem seus materiais de lado, 
desliguem os telefones celulares e vão para o final da sala.  

• Essa técnica é séria e intensa e deve ser seguida 
apropriadamente para que funcione.  

• Explica-se o que irá acontecer e as categorias são anunciadas ,  
de acordo com essa técnica , uma a uma.  

5’ 
 
 
 

35’ 
 

→ (10:50) 

 Nicola 
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Trabalho em 
Grupo  

• Os grupos de trabalho são formados (entre 06 e 07 grupos , com 
aproximadamente 20 pessoas cada).  

• Cada grupo aplica seu próprio mecanismo de socialização , um 
processo reflexivo e sua posição (baseado nas diretrizes 
estabelecidas na noite anterior).  

• A sessão termina com a confraternização (através de abraços) de 
todos os grupos.  

 

5’ 
 

60’ 
(90’) 

5’ 
→ (12:00) 
→ (12:30) 

Manuais  Nicola e 
facilitadores 

voluntárias, em 
grupos de 02 

ou 03.  

 
SEGUNDA FEIRA: 15:30 – 19:30 
 

ASSUNTO  OBJETIVO  TÉCNICA PROCEDIMENTO DURAÇÂO  MATERIAIS RESPONSÁVEL 

I N
TR

O
D

U
 Ç

Ã
O

  • As participant-es 
se lemb-ram dos 
even-tos da 
manhã e se 
concen-tram na 
transformação 

Apresentação 
e meditação  

• A facilitadora apresenta a dinâmica da manhã , fala sobre os grupos , 
sobre o significado da dinâmica e o sofrimento pessoal e social sentido 
durante o exercício, sua implicação., os objetivos do trabalho e a sua 
relação com as Diretrizes Operacionais da AIC. O trabalho da tarde 
então se inicia , de acordo com a capacidade de cada participante de 
superar essa situação.  

15’ 
 
 
 
 

→ (15:45) 

 Nicola 
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• As participantes 
reconhecem que 
suas identidades 
são diferentes e 
que elas tem 
vários passados 
sociais.  

• Elas identificam 
os mecanismos 
de discriminação 
social e seus 
impactos pessoais 
e sociais.  

 
 
 
 
 
 

Trabalho em 
Grupo  

• Cada grupo analisa e responde a três questões :  
o Como a discriminação ocorre?  
o Que estratégias podemos usar ou estamos usando para erradicá-la?  
(Escreva as suas conclusões sobre as duas primeiras questões , nas folhas 
coloridas).  
o 1 das seguintes 06 perguntas (01 questão por grupo):  

 Como os grupos da AIC resolvem esses problemas? Como eles podem 
ser resolvidos ou receber mais atenção?  

 Como podemos fazer com que a sociedade se torne mais ciente de suas 
responsabilidades?  

 Como esses problemas são encarados pela mídia? Como podemos 
influenciá-la?  

 Como podemos promover a conscientização das mulheres e melhorar 
as condições nos grupos da AIC em prol de seu desenvolvimento?  

 Como podemos promover a solidariedade entre as mulheres em prol de 
um comportamento em comum , tanto socialmente quanto nos grupos?  

 Qual o papel pessoal de cada voluntária dentro do grupo e da sociedade 
para promover a mudança?  

(Escreva a resposta à sua pergunta em uma pétala da flor , que foi criada 
para esse propósito).  

40’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ (16:55) 

Cartolinas 
coloridas e 
pétalas de 

flor de 
papel.  

 

Nicola e 
facilitadores 

voluntários (02 
ou 03)  
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Plenário  • Cada grupo responde às duas primeiras questões e as escreve em duas 
pétalas brancas da flor;  

• Comentários  

30’ 
 
→ (17:25) 

 Nicola 

PAUSA 20’ → (17:45) 

• Cada mulher 
reconhece a 
dimensão 
estrutural da 
discriminação e é 
capaz de agir em 
prol da mudança.  

Plenário  • Cada grupo apresenta o seu trabalho e há comentários , se preciso for. 
• Cada grupo cola a sua pétala em volta do miolo da flor;  
• Quando a flor estiver completa ela é pendurada na parede.  

45’ 
→ (18:30) 

  

  Apresentação 
/ Diálogo  

• A facilitadora faz um comentário geral sobre o trabalho do ultimo dia e 
meio , e faz uma apresentação com o recurso do Power Point para 
demonstrar o processo de conscientização de mudança e comentários 
sobre a relação do mesmo com o trabalho da AIC e suas Diretrizes 
Operacionais.  

• Discussão com as participantes.  

30’ 
 

15’ 
→ (19:15) 

 Nicola 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

  

 Rostos  • Todas as participantes avaliam as sessões , baseadas nos seguintes 
critérios de avaliação:  
• Atmosfera do grupo 
• Metodologia 
• Utilidade (As sessões serão úteis no futuro?) 
• Participação (Delas mesmas e das outras colegas) 
• Aprendizado 

• Discussão  

15’ 
→ (19:30) 

 Nicola 
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24 e 25 de Fevereiro de 2009 
 

REUNIÃO DAS PRESIDENTES DAS NACIONAIS DA AIC  

Agenda 

Terça - feira 24 de Fevereiro 

- Apresentação do Relatório de Progresso da AIC e do Comitê Executivo  
Marina Costa – Presidente da AIC Internacional e A. Dandois , Secretária Geral 

  
- Apresentação das candidatas do Comitê Executivo  

Candidatas individualmente 
 

- Recrutamento de novas voluntárias : Mesa Redonda  
Agnès Dandois, Secretária Geral 

 
- Documentos de Treinamento das Associações : intercâmbio de boas práticas 
          Laurence de la Brosse, Assistente da Presidente 

Quarta - feira – 25 de Fevereiro – Manhã 
 
- Regras de Levantamento de Fundos da AIC e de associações nacionais . Christine de 

Cambray, Tesoureira 
 
- Celebração do 350º aniversário de morte de São Vicente de Paulo  

Pe. Manuel Ginete,Conselheiro Internacional 

M. Eugenia Magallanes, Representante da AIC na Família Vicentina 
 
- Projetos e Adequações 

Natalie Monteza, Responsável pelos Projetos  
 
- Site da AIC  

Roseline Desguin, Responsável pelo site da AIC  
 
- Representações  

Anne Sturm, Responsável pelas representações da AIC 
 
Quarta Feira – 25 de Fevereiro – Tarde 
 

ASSEMBLEA ESTATUIDA DA AIC  
 
 
Por volta das 21 h: Reunião das associações por continentes  
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25 de Fevereiro de 2009  
 

DISCURSO DE ENCERRAMENTO  
 

Marina Costa 

A Assembleia da AIC de 2009 chega ao fim hoje  

«Mudar o mundo … as mulheres podem » 

Começamos uma nova fase em nossa empreitada com as pessoas pobres , motivadas pelo que 
aprendemos umas com as outras , graças à diversidade de nossas culturas e experiências.  

Nosso trabalho em grupo , durante essa assembleia , estreitou os laços já existentes e a colaboração. 
Estamos indo para as nossas casas fortalecidas por nossos sentimentos compartilhados. Sentimentos 
esses que se tornaram mais fortes do que a amizade , uma vez que possuímos os mesmos ideais , uma 
missão em comum , experiências compartilhadas e desafios aceitos. Estamos unidas através do espírito 
de São Vicente de Paulo , pelos membros da AIC e da Família Vicentina.  

No primeiro dia , com a ajuda do Padre Maloney, nós nos concentramos nos princípios da 
espiritualidade de São Vicente; eles foram fundamentais para o nosso comprometimento para 
mudarmos e , ao mesmo tempo, continuarmos fiéis aos ideais de nosso Fundador. Para alcançarmos 
esses objetivos , recebemos ferramentas concretas para realizarmos essa mudança.   

Então recebemos um treinamento para , consideravelmente , implantarmos a mudança em nossos 
projetos, contra a pobreza das mulheres , de acordo com as Diretrizes Operacionais e a Mudança 
Sistêmica.  

Gostaria de enfatizar alguns aspectos interessantes de nosso trabalho , aspectos esses que nos ajudarão 
a encarar o futuro com coragem e esperança.  A primeira cláusula das Diretrizes Operacionais diz que 
“há uma interação entre culturas e a pobreza das mulheres”. A Discriminação é um importante 
fator nessa interação ; está presente em todas as culturas e é a principal causa da pobreza das mulheres.  

Durante este seminário , utilizamos um processo de aprendizagem coletiva , para entender como a 
discriminação ocorre e como situações discriminatórias , que excluem e marginalizam as mulheres , 
podem ser mudadas.  

• As primeiras atividades nos ensinaram a construir juntas e a perceber a importância dos laços e 
interrelações das mulheres.  

• Uma vez que , agora , já conhecemos o método , podemos aplicá-lo em nossos grupos. Também 
podemos encorajar a participação das voluntárias e beneficiárias. Consequentemente , podemos 
incentivar as discussões sobre o assunto, juntar forças e encontrar soluções, começando com 
um primeiro passo, juntas e progredindo. Logo, as voluntárias serão capazes de criar condições 
que favoreçam o desenvolvimento das mulheres.  

• Desde então, vimos estudando sobre a discriminação. A primeira Diretriz Operacional mostra a 
necessidade de se erradicar as principais formas de discriminação, dentre elas a desigualdade 
entre os sexos, violação dos direitos humanos (principalmente os das mulheres) e leis 
discriminatórias.  



 33 

Começamos a partir de nossa própria experiência e utilizamos dramatizações para aumentar a nossa 
conscientização sobre a discriminação estrutural da sociedade. Algumas mulheres , entretanto, 
afirmaram que nunca sofreram discriminação pessoal em suas vidas. Sabemos que , na realidade isso é 
impossível na atual sociedade em que vivemos. Muitas mulheres, não privilegiadas, não tem a força e 
a autoestima necessárias para reagir; como consequência , são oprimidas , humilhadas e discriminadas 
. Para ajudá-las devemos entender que essas estruturas discriminatórias são atuantes , e exigem o 
nosso comprometimento para poder mudá-las. Se ignoramos ou lutamos contra a discriminação 
porque nos sentimos fortes o suficiente , isso significa que estamos utilizando meios próprios para 
lutar contra a discriminação estrutural. Esse comportamento não pode resultar em mudanças 
estruturais discriminantes ou mudanças na pobreza das mulheres.  

A nossa experiência pessoal advoga o uso de estratégias para mudar os mecanismos de discriminação 
que originam e fazem aumentar a pobreza das mulheres. Devemos identificar a discriminação, encará-
la , agirmos juntas , nos organizarmos e trabalharmos juntas para lutar contra a mesma.   

Cada membro da AIC pode contribuir para criar condições em prol do desenvolvimento das 
mulheres.   

• O número de estratégias recomendadas demonstram que a Mudança Sistêmica não exclui nada ou 
ninguém ; temos meios de informação e recursos para tal. Cada voluntária ou beneficiária pode 
encontrar os recursos para construir , dentro de si mesmas , seus próprios planos de vida.  

• O que é importante não é o que fazemos , mas sim como . Todos os projetos , mesmo os mais 
urgentes , ou aqueles que requeiram uma atenção especial , podem provocar a mudança. Tudo 
dependerá de como os desenvolvemos. Podemos alimentar doar roupas, organizar oficinas de 
treinamento, abrir escolas ou conceder microcréditos – o importante é que não foquemos apenas 
na atenção pessoal. Devemos considerar o sistema como um todo e entender o que pode ser feito 
para promover a mudança social. Como? Promovendo as redes de contato, através da criação de 
uma conscientização e utilizando os meios de comunicação para promover a dignidade das 
mulheres.  

• Durante o nosso trabalho, sempre fomos do nível pessoal ao social e vice - versa. Isso demonstrou 
que ambos caminham juntos e que todos vivemos e atuamos em sociedade. as diferentes 
dimensões coexistem e vários sistemas interagem : as pessoas mudam quando o mundo muda e o 
mundo também muda se as pessoas mudarem. Consequentemente , as coisas não estão mudando, 
mas as pessoas estão.  

• Essa interação é crucial para as Diretrizes Operacionais da AIC , pois pertencem a um sistema. A 
fim de promover a mudança , as Diretrizes Operacionais não deveriam ser consideradas 
individualmente , mas sim como “O Sistema Geral das Diretrizes Operacionais” e deveriam ser 
aplicadas como um todo.  

Em minha opinião, esses são os fatos essenciais. Estou convencida de que vocês descobrirão mais , na 
nossa luta contra a pobreza das mulheres e para continuarmos em busca do progresso.   

Desde que me tornei um membro do Comitê Executivo Internacional , a AIC vem fazendo muito 
progresso. Ela evoluiu com o tempo e entendeu que as necessidades mudaram. A AIC sempre 
permaneceu fiel ao projeto criativo e corajoso de São Vicente , pois é inovador e nos ensina que 
devemos crer no ser humano , mas principalmente , nas mulheres que devem se tornar responsáveis 
por seus próprios futuros.  

A recém eleita Presidente do Internacional e o recém eleito Comitê Executivo têm que continuar a 
missão da AIC nesses tempos difíceis de crise global, econômica, cultural e moral. Esse é o principal 
desafio do modelo de desenvolvimento dominante.  

São Vicente disse que devemos sempre estar preparados para qualquer situação , para sempre 
fazermos o melhor em uma situação , para com os pobres , mesmo sob circunstâncias adversas.  
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Sabemos muito bem que a AIC sozinha não pode resolver todos esses grandes problemas. A AIC pode 
, entretanto , cooperar a nível social e concentrar todas as suas forças  no nível global, graças a todas 
as mulheres , voluntárias ou beneficiárias que querem que as coisas mudem. Elas podem colaborar na 
busca de uma nova liberdade , de justiça social, direitos sociais e , podem, construir seus próprios 
futuros.  

Eu presidi a AIC por muitos anos, com devoção, convicção e paixão, e totalmente ciente de que 
poderia contar com todas vocês. Muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram. Vocês, voluntárias, 
e suas experiências, são fontes inesgotáveis de motivação e criatividade para a AIC. A disponibilidade 
e o comprometimento de vocês nos fazem progredir.   

Não parabenizarei Laurence , nossa nova Presidente , ou aos membros do novo Comitê Executivo , 
pois presidir a AIC não é uma honra , mas um serviço. Entretanto, gostaria de agradecer a eles em 
nome de todos, por terem aceito essa tarefa e eu confio que terão sempre a força , o dinamismo e o 
conhecimento para enfrentar os constantes desafios do mundo e da pobreza.  Espero que vocês nunca 
tolerem a injustiça e que continuem a sonhar, pois os sonhos são essenciais para a mudança.  

Em 27 de Setembro de 2009, celebraremos o 350º aniversário de morte de São Vicente e de Santa 
Louise – essa é uma oportunidade “de ouro” para que pensemos sobre as nossas origens e sobre o 
longo caminho que percorremos sempre fiéis à nossa missão.  Sendo assim, gostaria de concluir 
citando o Papa João Paulo II:  

“Você não deve se lembrar apenas de histórias gloriosas; vocês mesmas devem construir suas 
histórias! Contemplem o futuro, onde o Senhor o está enviando para buscar esse grande 
trabalho.”  
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MENSAGEM DA NOVA PRESIDENTE DA AIC  

 

Laurence de la Brosse 

Presidente do Internacional  

Queridas Amigas da AIC !  

Primeiramente gostaria de agradecer a vocês.  

Obrigada pela confiança de vocês; Espero ser merecedora dessa confiança durante o meu mandato.  

Podem estar certas de que darei o máximo de mim para atender às suas expectativas, mas, para que 
isso ocorra, conto com o apoio de vocês.  

Conto especialmente com todos os membros do novo Comitê Executivo, com as Presidentes dos 
Nacionais, membros da equipe, conselheiras, minhas assistentes e intérpretes.  

Gostaria de expressar minha profunda gratidão as ex Presidentes pelo trabalho desenvolvido.  Devo 
salientar o quão agradecida estou por conhecer Claire, Geneviève, Dilde, Patty, Anne e Marina, 
pessoalmente.   

Gostaria de agradecer a Anne e Marina , em especial, por terem compartilhado seus conhecimentos 
sobre a AIC comigo , e também pela amizade de ambas. Sei que posso contar com elas.  

Tenho sólidos laços com todas vocês , já que somos elos da “ cadeia” AIC.  

Hoje, a AIC é fruto de todas as ações de TODAS as voluntárias, de TODOS os continentes, em 
TODOS os níveis, durante TODOS esses anos, desde que São Vicente nos mostrou o caminho.  

Hoje, a AIC tem mais de 200.000 voluntárias em todo o mundo : realmente , somos uma força com a 
qual os pobres podem contar.  Sigamos em frente!  

Devemos tentar fazer ainda melhor em 2009. O desafio que temos pela frente ainda  é mais difícil, 
devido à crise global.  

Juntas , dentro da AIC temos que ficar firmes e lutar contra o que governa o nosso mundo de hoje: 
materialismo, a ambição desenfreada , a exploração dos pobres , a corrupção, etc.   

Devemos nos opor à lei dos mais fortes , como diz o Evangelho .  

O mundo passa por um turbilhão, mas a AIC deve seguir seu curso :  devemos defender os nossos 
valores, de corpo e alma: solidariedade, assistência spiritual, justiça, compartilhamento, etc.  

Somos uma associação de mulheres que ajudam os mais necessitados e também às mulheres . 
Ajudamos essas mulheres a  se sentirem orgulhosas e a se socializarem.  

Ajudamos essas mulheres a serem donas de suas próprias vidas. Nos a encorajamos a serem mais 
presentes nas organizações locais , regionais e nacionais : as vozes das mulheres devem ser ouvidas !  
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Todas nós sabemos que essa crise mundial afeta mais os mais fracos e que os momentos difíceis são 
cada vez mais comum.  

Ao mesmo tempo, os fundos estão se tornando mais escassos , e os negócios , os governos e as pessoas 
não estão colaborando muito , financeiramente.  

Devemos TAMBÉM enfrentar esse desafio pois é essencial que levantemos fundos para projetos e 
treinamento de voluntárias. AIC totaliza 16.000 projetos em todo o mundo. Devemos apoia-los se não 
quisermos acabar com as esperança de milhares de pessoas.   

Logo, o que concretamente pode ser feito para realizar essa missão?  

1- Agir para promover a real mudança social: durante esta assembleia entendemos que para que 
uma situação mude, as pessoas tem que mudar, nós devemos mudar, e esse é um processo sem 
fim.  

2- Devemos também transmitir às nossas associações , o que  vivenciamos juntas aqui. O 
próximo livreto de treinamento sugerirá exemplos práticos .  

Também devemos criar uma política de levantamento de fundos : estamos cientes da urgência 
desse fato se desejarmos continuar a patrocinar projetos e treinamento.  

Essa política deverá ser implantada em todos os níveis (local, nacional e internacional ) imediatamente 
; além disso ela aumentará a visibilidade da AIC , desafiará  novas voluntárias e aumentará o nosso 
orgulho em pertencer à AIC.  

Preparar calendários  de visitas aos  membros do Comitê Executivo 

As  Presidentes , com as quais conversei, enfatizaram a importância dessas visitas , para que as 
voluntárias se sintam membros maduras da AIC. O Comitê Executivo irá se reunir durante os 
próximos três dias para preparar esse calendário.  

Também gostaria de enfatizar que a nossa peregrinação à Nossa Senhora de Guadalupe foi um 
momento especial para cada uma de nós.  

Com o apoio da Virgem Maria , renovamos o nosso comprometimento ; estamos convencidas de que “ 
Ela deposita sobre nós SEU amor , SUA ajuda e proteção”.  

Além desse comprometimento, devemos enfrentar um novo desafio : como o nosso serviço pode ser “ 
corpo e mente” no mundo de hoje?  

Como podemos ajudar àquelas que procuram um significado para suas vidas?   

Como podemos oferecer um serviço geral, como disse Padre Maloney?  

Para concluir, que nós sigamos o caminho sugerido pelo Papa Bento XVI em seu pronunciamento de 
01 de Janeiro de 2009 :  

“Aproximemos-nos dos pobres e que possamos dar o máximo de nós para que a solidariedade 
seja um assunto global”.  

Sim, essa é a cultura da AIC! Sim, mudar o mundo… as mulheres podem! Sim, mudamos-nos 
proprias, o mundo mudara tambem! VIVA a AIC. 
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