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Visibilidade da AIC

Introdução

Em uma carta datada de 15 Maio, o Padre 
Geral oficialmente anunciou o início do Ano do 
Jubileu , quando  «  nós da Família Vicentina 
celebraremos o aniversário de morte de nossos 
fundadores, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac. 
As celebrações começarão em 27 de Setembro de 2009 e 
findarão em 27 de Setembro de 2010. Nosso tema, quando 
da ocasião do 350º aniversário será « Caridade e Missão ». 
Queremos abordar esse ano de celebrações sob o ponto de 
vista da missão. A nossa missão – evangelizar e servir aos 
pobres é motivada pelo amor à  Deus, que é traduzido  através 
da caridade, do contato direto com os pobres e do amor pelos 
mesmos.  » 
Ao celebrarmos nossa trajetória passada, agradecemos à 
Deus pelos maravilhosos exemplos de amor, que São Vicente 
e Santa Luísa nos deixaram. Entretanto, o nosso objetivo, 
durantes essas celebrações, não é apenas o de comemorar 
um aniversário; é também o de mostrar ao mundo que o 
carisma de São Vicente de Paulo e de Santa Luísa ainda vive 
e ainda é relevante nos dias de hoje entre as congregações 
Vicentinas e suas associações e também entre as nossas 
atividades para a missão e a evangelização. O carisma 
de São Vicente e de Santa Luísa também continua vivo e 
relevante através dos «  milhares » de projetos concretos que 
os membros da Família Vicentina continuam a alcançar com 

O 350º Aniversário : 
Uma Grande Oportunidade de Dar uma Maior 
Visibilidade às Voluntárias da AIC em Todo o Mundo.
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Visibilidade da AIC

Logo, a comemoração do 350º aniversário, é uma excelente 
oportunidade para a Família Vicentina e para nós, 
voluntárias da AIC, divulgarmos  para  todo o mundo a 
força de nossas voluntárias Vicentinas, nossos projetos, 
nossas ações e o espírito que nos move. 

Essa é a razão pela qual esse Boletim foca na «  VISIBILIDADE 
DA AIC ». O objetivo do mesmo é o de motivar todas as equipes 
da AIC a fazer o máximo quando da comemoração desse 350º 
aniversário, divulgando a nossa associação, os nossos valores, 
apresentar nossas atividades, ou seja, em resumo, fazer com 
que a AIC se torne mais «  VISÍVEL ». Para que isso aconteça, 
alguns elementos são absolutamente indispensáveis. Esse 
boletim abordará esses pontos essenciais: 
1. Acreditar na AIC, e  descobrir sua riqueza, estar 
convencido que a rede de contatos da AIC nos traz um 
grande elemento de valor agregado, sentir que tem um papel 
integral na Associação.  Isso significa, inevitavelmente, 
que possuímos um forte senso de pertença; na verdade, 
se é necessário ter um firme senso de pertença para ser 
capaz de frutificar o plano de São Vicente, e de anunciar 
esse plano para todo o mundo, com o propósito de participar 
mais eficazmente na ação internacional para a erradicação 
da pobreza.  
2. Ser capaz de apresentar a AIC com clareza: assim 
como a missão da AIC para mudar as situações de pobreza, 
especialmente as que incluem as mulheres; Apresentar os 
projetos e as ações da AIC. Sendo assim, nesse boletim, 
trataremos dos pontos fortes da AIC, e daremos alguns 
exemplos de como apresentar a nossa associação.   

os pobres , modificando situações de pobreza e de injustiça,  
adaptando o carisma Vicentino à era em que vivem , ao 
mesmo tempo em que continuam fiéis aos ensinamentos de 
seus fundadores 
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3. Conhecer e utilizar o apoio externo que a AIC 
Internacional disponibiliza para que possamos declarar esse 
senso de pertença de forma concreta e visível, e para que isso 
nos ajude a apresentar a Associação de forma mais clara.  
Possuímos ferramentas concretas para expressar o nosso 
sentido de pertença. Essas ferramentas podem ser utilizadas 
dentro da Associação , mas também em nossos relacionamentos 
fora da mesma. Elas expressam o nosso desejo de sermos fiéis 
ao carisma Vicentino. 
Comunicar-se com o mundo fora da associação e, para tal, 
possuímos ferramentas concretas (  tais como o logotipo 
da AIC, «  buttons », lenços, cartões de visita, panfletos de 
apresentação, papéis timbrados) sem esquecermos do site na 
Internet. Esses recursos nos capacitam a mostrar visualmente 
que pertencemos à AIC.  Também podemos utilizá-los em 
cerimônias durante o Ano do Jubileu e em todas as ocasiões 
nas quais temos que apresentar a AIC. O Capítulo 3 tratará 
desses recursos. 
Dentro da Associação nós, voluntárias: 

 Nos matriculamos na Associação;  H
Participamos das reuniões de equipes, da vida da Asso- H
ciação, e de projetos concretos realizados com os pobres;
 Participamos de reuniões da Associação, sejam elas re- H
gionais, nacionais ou internacionais.  
 Pagamos uma taxa de inscrição que, ATENÇÃO! , não  H
deve ser confundida com uma doação. Na verdade, ao 
pagarmos a taxa de inscrição, expressamos a nossa de-
cisão de pertencer à Associação e nos comprometermos 
de forma responsável.  

Também possuímos uma considerável quantidade de 
material cedido pela Família Vicentina. Falamos sobre isso 
na carta enviada às Presidentas, datada de 20 de Julho. 
Pedimos que vocês façam o máximo proveito desse material 
e o utilizem! 

Visibilidade da AIC
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Primeira Parte

A Riqueza da AIC I. 
Ter o sentido de pertença à AIC 1. 

É mostrar o nosso amor por Deus e, consequentemente, 
pelas pessoas que vivem em estado de pobreza. Esse amor 
é fortalecido pelo nosso conhecimento sobre o projeto de 
São Vicente de Paulo, cuja base se encontra assentada nos 
Evangelhos de Jesus Cristo.
É saber que, nesse ano de 2009, estamos celebrando o 350º 
aniversário de falecimento de nosso fundador, que, com 
o propósito de satisfazer as necessidades, criou seu lema 
“Caridade e Missão”.
É sentir que somos membros de uma Associação, onde todas 
nós agimos em conjunto, compartilhando um ideal em comum 
e lutando por um mesmo objetivo.

Visibilidade da AIC
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Visibilidade da AIC

É conhecer a AIC, ser fiel à organização à nível local, regional 
e internacional, seguindo suas diretrizes e respeitando a sua 
hierarquia. 
É cumprir, através da oração e da ação, o projeto básico 
de São Vicente de Paulo, o adaptando de acordo com 
seus beneficiários e as necessidades econômicas, sociais e 
culturais da região geográfica em questão. 
É fazer parte da redação das Diretrizes Operacionais da 
AIC e enfatizar o quão importante é colocar essas Diretrizes 
em prática; É conseguir a inclusão social para vítimas da 
discriminação, colocando em prática projetos que têm a 
pretensão de lutar contra a pobreza e a injustiça social, ou 
seja, lutar por uma reforma estrutural. 
É reconhecer a importância de uma rede de conhecimentos 
seja com instituições ou empresas públicas ou privadas. 
É ser um membro da Família Vicentina. 
É reconhecer as representações da AIC em organizações 
internacionais: ECOSOC (Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas); UNESCO; o Conselho de Direitos Humanos; 
ICO (Conferência Internacional); Pontifício Conselho COR 
UNUM (ou Conselho de Caridade do Papa). 
É acreditar que somos MEMBROS DE UMA EQUIPE, 
como VOLUNTÁRIAS, dentro de um contexto que acaba 
de ser descrito, mas, ao mesmo tempo, responsáveis por 
nós mesmas, com nossas próprias motivações e atitudes 
pessoais, comprometidas com a Associação e cientes das 
conseqüências disso tudo em nossas próprias vidas. 
É sentir-se responsável pelo mundo no qual vivemos. 
Devemos estar cientes de que nossas ações individuais 
e privadas trazem consequências, que tanto podem ser 
positivas quanto negativas,  e que, em nossas comunidades, 
essas consequências podem afetar o mundo. 
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É sentir-se responsável pelas PESSOAS que vivem em 
estado de pobreza. É estar ciente do fato de que todos têm 
o direito à uma vida digna e,  sendo assim, “gritar” e lutar 
contra as situações de pobreza, injustiça e sofrimento. 
É ser feliz por ser Cristã e rejeitar a complacência, que faz 
com que a injustiça continue a acontecer. 
É ser feliz e estar orgulhosa por pertencer à uma Associação 
como a AIC; é se juntar à AIC em cada uma de suas lutas 
contra a discriminação, a humilhação e a opressão da 
natureza humana. 
É ser feliz por trabalhar com parceiras fantásticas: as 
voluntárias de nossa Associação, a Família Vicentina e as 
pessoas que vivem em estado de pobreza. 
É ser feliz por sentir o prazer de doar, sentimento esse que 
vem da caridade.
É sentir-se viva, competente, estar alerta e sempre pronta a 
agir para ajudar aquelas pessoas que são muito pobres; tudo 
isso através da ação pastoral e social, seguindo o espírito 
dinâmico de São Vicente de Paulo. 
É tornar a AIC parte integrante de nossas vidas. É defender 
a AIC, tornando-a melhor conhecida, sustentando-a, 
tornando-a vibrante, sempre a amando, de tal forma que , 
enquanto alcança seus objetivos , continue a se desenvolver 
e se sobressair, resistindo à todos os infortúnios. 

Visibilidade da AIC

É finalmente, sentir-se privilegiada 
por ter sido aceita a fazer parte da 
primeira Confraria de Caridade, 
fundada por São Vicente de Paulo, 
em Châtillon-les-Dombes, em 1617.
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Revitalizando a associação,  2. 
uma nova experiência

O comitê de treinamento da Espanha notou, durante várias 
reuniões de trabaho, que a AIC precisava de uma «  mola 
propulsora ». Sendo assim, o comitê da Espanha escolheu 
como seu objetivo geral para os próximos três anos (2009 – 
2011), o seguinte: Revitalizar a AIC.

Para tal, quatro cursos de ação ou diretrizes foram esboçadas. 
O objetivo é que essa revitalização ocorra realmente durante 
os anos vindouros. São as seguintes as diretrizes: 

 Crescermos em nosso sentido de pertença e de  H
Família;
 Lutarmos por uma maior co-responsabilidade; H
 Melhorarmos o nosso sentido de comunicação, para  H
que possamos espalhar a palavra da Associação tanto 
externamente quanto profundamente nos corações 
de nossas voluntárias;
 Prestar cuidadosa atenção ao treinamento e em como  H
ajudar as novas voluntárias. 

A Assembléia Geral da AIC na Espanha, que aconteceu em 
Junho, em Salamanca, fez com que uma nova experiência 
ocorresse. Na verdade, foram as próprias voluntárias, presentes 
à Assembléia, que escolheram os pontos a serem estudados e 
trabalhados:  «  Aumentando o nosso sentido de pertença », 
e  « Em busca de uma maior co – responsabilidade ».
Primeiramente, essas duas diretrizes foram apresentadas 
verbalmente. Então, os muitos grupos de trabalho estudaram 
uma série de questões relacionadas à essas diretrizes, e as 
responderam. 
Essas respostas, que foram dadas por voluntárias de grupos 

Visibilidade da AIC
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de toda a Espanha, são um real reflexo do que os cidadãos comuns 
pensam.  É assim que eles vêem as coisas agora, é assim que eles 
vêem as “áreas de sombras e luzes” dentro de nossa Associação. 
As questões foram feitas, partindo-se do princípio de que o 
sentido de pertença à AIC se baseia em três pilares básicos: 

Um profundo conhecimento sobre a AIC; ●
A crença no projeto com amor e comprometimento  ●
pelo mesmo;
O fator humano, ou seja, a solidariedade. ●

Para desenvolver esses três pilares importantes, as 
participantes também trabalharam no Propósito ou na 
Missão da AIC; na sua Estrutura; no seu Documento de Base 
e em seus Estatutos. As voluntárias também trabalharam 
nos valores nos quais a AIC se baseia. 
Ao estudaram a maneira de buscar uma maior co-
responsabilidade, isso foi feito enquanto se tinha sempre em 
mente o fato de que é um privilégio ter sido escolhida para 
essa tarefa, e o fato de que devemos agradecer ao Senhor.

Visibilidade da AIC
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Eis as perguntas e as respostas, que não pararam de surgir 
em vários grupos: 
1ª) As equipes da AIC realmente vivenciam a Missão de nos-
sa Associação?

Somos muito mais fazer do que  ser.  Não gastamos muito 
tempo em treinamento. Há uma grande resistência à 
mudança. Não somos capazes de transmitir o nosso sentido 
de pertença. 
(Embora essas respostas possam parecer negativas, elas nos 
dão uma idéia precisa do que precisamos trabalhar, do que 
precisamos mudar para melhorar).  
2ª) Vale a pena fazer parte dessa Associação?

Sim, pois servir aos pobres significa dar um passo em 
direção à Deus.  A Associação nos transmite valores sólidos.  
Trabalhar em conjunto nos dá forças e reafirma a nossa 
vocação, mas geralmente não temos a convicção de afirmar 
quem realmente somos. 
3ª) Possuímos reais sentimentos fraternais, de irmandade, 
em relação às demais voluntárias da Associação? Somos 
realmente uma família?

Embora façamos um esforço para viver esses valores, nos 
preocupamos com uma série de «  sombras » que geralmente 
detectamos nas voluntárias: uma falta de fraternidade / ir-
mandade, uma falta de respeito e de comunicação. Há um 
excesso de individualismo, uma falta de atividades realiza-
das em equipes e uma falta de apoio para com as equipes 
mais fracas.
4ª)Qual o objetivo da nossa Associação?

Treinamento total das voluntárias e das pessoas pobres.  
Dar aos pobres, dignidade e «empoderamento».   A cultura 

Visibilidade da AIC
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de «  doar livremente », em seu sentido mais profundo e 
evangélico.  Conscientização da sociedade no que se refere 
às novas formas de pobreza.  
5ª) Como podemos fazer com que todas as voluntárias 
compartilhem o espírito de nosso documento de base e os 
padrões dos novos estatutos?

Continuando a ler e a estudar esses dois documentos;  
Tornando-os públicos e os vivendo com responsabilidade;   
Testemunhando sobre quem somos e o que estamos fazendo.   
Nos parece que, para atingir esse objetivo precisamos fazer 
com que as reuniões de treinamento sejam mais dinâmicas 
e atraentes. 
6ª) São esses todos os elementos que constituem a estrutura 
da Associação. A questão é: Como podemos tornar essa 
estrutura mais forte? 

Trabalhando todas juntas como uma equipe e apoiando 
aquelas pessoas que assumem responsabilidades. 
7ª) Quando falamos sobre os valores da AIC, falamos sobre 
os ideais que queremos viver. Em sua opinião, quais são 
exatamente esses ideais?

Nos parece que, dentre outros, esses são os valores: 
Disponibilidade – Servir a Associação e aos pobres – 
Fraternidade dentre as voluntárias – Justiça e Igualdade 
– Verdade – Humildade – Simplicidade – e, acima de tudo, 
Caridade. 
8ª)Como vivemos e como vivenciamos a ligação entre a AIC 
da Espanha e a AIC Internacional?

Através de boletins nacionais e internacionais. Mas, a AIC 
Internacional continua a não ser bem entendida pela maioria 
das voluntárias. Consequentemente devemos melhorar a 
comunicação e a informação em cada uma dessas esferas.

Visibilidade da AIC
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3.    Entrevista com a Presidenta 

9ª) Que pontos específicos deveremos melhorar para 
sermos bem sucedidas rumo à co – responsabilidade?

Precisamos conhecer a Associação como um todo. 
Precisamos trabalhar como uma equipe sobre o sentido de 
pertença, com o compromisso de fortalecer a Associação 
e ajudá-la a crescer. Devemos melhorar a participação 
e sair de nossa rotina usual. Devemos perceber que a 
Associação pertence a todas nós e, sendo assim, todas nós 
somos importantes. 

Entrevista com Carmen Gómez, 
Presidenta Nacional da AIC Espanha.

Visibilidade da AIC

Carmen, você já possui muita  ▪
responsabilidade, com uma 
posição de muito trabalho dentro 
da Associação. Em sua opinião, 
o que estaria faltando em seu 
trabalho como uma voluntária, 
se você não tivesse sido capaz de 
contar com a estrutura da AIC? 

“ Uma visão de universalidade; -

Sentimento de força do carisma em continentes diferentes  -
e em diferentes culturas,  
Aumentar o treinamento Vicentino e a organização dentro  -
da Associação 



13

De acordo com o que você acabou de dizer, em sua opinião  ▪
o que a AIC traz para você em termos práticos?

“ Força. Um conhecimento intercultural que me enriquece  -
e me motiva, no meu trabalho, alargando o horizonte da 
minha missão; 
Não se sentir isolada, mas ao invés disso, saber que somos   -
“  um galho alimentado pela força de uma grande árvore ”, 
que é representado pelo projeto de São Vicente de Paulo. 
Esse trabalho também me proporcionou um treinamento  -
espiritual, humano e técnico”.  

Há muitas ONGs por todo o mundo – e muito boas. Em  ▪
sua opinião, o que nos torna diferentes das outras? O que a 
AIC possui que as outras organizações não tem? 

«O que nos torna diferentes é nossa espiritualidade 
Vicentina, focada em Cristo. Cristo vivendo nos pobres. 
Viva e sinta o ato de servir, sabendo que é ao próprio 
Cristo que estamos servindo. 
O que também nos torna diferentes de outras ONGs é 
o fato não ficamos contentes em doar nosso trabalho e 
nosso tempo por X horas durante a semana; a nossa 
vida também é aquela das Cristãs Vicentinas. Somos 
testemunhas de um Deus que nos ama e que quer esse 
amor, através do serviço e do zelo com que realizamos 
tudo isso, em prol de homens e mulheres e especialmente 
dos pobres”.

A cada quatro anos, durante a Assembléia das Delegadas,  ▪
a AIC investe uma quantidade enorme de tempo e trabalho 
para preparar as Diretrizes Operacionais. Você acha 
que esse investimento é válido? O que essas Diretrizes 
significam para o trabalho das voluntárias? 

Visibilidade da AIC
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“Eu acredito que seja válido, uma vez que essas Diretrizes 
são utilizadas por nós para guiar o trabalho das voluntárias. 
Na verdade essas Diretrizes foram planejadas e preparadas, 
levando-se em consideração os problemas atuais, baseando-
se em uma ampla visão da realidade. Além disso, se as 
Diretrizes forem adaptadas às realidades que são específicas 
à cada país, elas sugerem direções para ajudar a encontrar 
soluções.”

As Diretrizes Operacionais, ou algo semelhante,  ▪
poderiam existir, se não houvesse a estrutura da AIC? 

“Sem uma estrutura apropriada, eu imagino o que poderia 
existir. Mas o que é certo é que se não tivéssemos determinado 
objetivos para nós mesmas, com etapas e regras a seguir, não 
haveria uma forma de se avaliar o trabalho efetuado pela 
AIC em todo o mundo, ou de assegurar o monitoramento. 
Cada Associação Nacional tomaria um caminho diferente. 
Agora, é muito importante que haja uma homogeneidade em 
todo o mundo. 
Como está em nosso Documento de Base: «  CONTRA TODAS 
AS FORMAS DE POBREZA, VAMOS AGIR JUNTAS ».

Visibilidade da AIC
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Sobre a AICII. 

No primeiro capítulo dissemos que para alcançarmos o 
objetivo de fazer com que a AIC se tornasse mais visível, era 
importante que tivéssemos um forte sentido de pertença.  
Nesse segundo capítulo, iremos tratar de outro ponto 
essencial: para apresentar bem a nossa Associação, devemos 
saber dos pontos fortes da AIC e devemos saber como falar 
sobre a AIC, adaptando nossa apresentação às diferentes 
pessoas ou instituições a quem estamos nos reportando. 

A rede de contatos da AIC: Uma grande força!1. 
Hoje em dia a AIC é uma rede de contatos de 200.000 
voluntárias, que estão envolvidas com as pessoas mais 
pobres, especialmente as mulheres. 
Nós, que somos voluntárias da AIC, uma Associação 
internacional presente em 52 países, representamos uma 
força real! 
Como cidadãos comuns, as nossas ações para com os mais 
pobres, são a essência pura de nossa missão e fazemos 
isso bem. Mas a AIC nos traz mais força, entusiasmo, 
organização, legitimidade e, por que não? .... ousadia!! 

A Força de uma Organização Internacional:

Visibilidade da AIC

Com o propósito de se alcançar o objetivo em comum, a 
AIC coloca à disposição de suas associações  

05 áreas de ação: 
espalhando a missão, a rede de contatos, treinamento, 

ajuda para levantamento de fundos, visibilidade.
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a) Um objetivo comum 
A AIC une as suas voluntárias por: 

uma visão: construir, juntamente com as pessoas que  ●
vivem em estado de pobreza, um mundo mais justo. 
uma missão: lutar contra todas as formas de pobreza  ●
e de exclusão, principalmente a das mulheres, atra-
vés de projetos que mudam suas condições de vida.   
valores: os valores éticos dos Evangelhos e de São Vi- ●
cente, a Justiça, a Caridade, a Tolerância, o Respeito 
pela dignidade das pessoas e o direito delas de parti-
cipar de seus próprios destinos. 

b) As áreas de atuação 
Espalhando a missão  1. 

A AIC coordena 52 associações nacionais. A AIC traz à vida, 
o carisma de São Vicente de Paulo através de toda uma rede 
de contatos da AIC: durante as reuniões regionais em cada 
continente, durante as assembléias internacionais e durante 
as visitas às associações. 
As Diretrizes Operacionais são votadas à cada 04 anos pela 
presidenta das associações nacionais durante as Assembléias; 
essas diretrizes norteiam as ações das voluntárias. 

A AIC coordena
Rede de contatos das associações 2. 

A AIC coordena 52 associações nacionais e suas 200.000 
voluntárias. A AIC promove a comunicação entre as 
Associações, uma troca de habilidades, o desenvolvimento 
de ações e talentos, o elemento internacional.  

Visibilidade da AIC
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A AIC promove a solidariedade entre as associações 
através da combinação. Essas combinações entre grupos 
pertencentes à dois países diferentes são uma oportunidade 
de construir pontes entre duas culturas, de aumentar o 
nosso conhecimento, nos fazer compreender melhor as outras 
pessoas.  Além disso, também há uma ajuda financeira de 
um grupo para com outros grupos menos privilegiados.  

A AIC é unificadora.

Treinamento3. 

A AIC nos dá treinamento. Na verdade, temos a tarefa de 
constantemente oferecer treinamento, a fim de sempre 
melhorarmos as nossas ações, para adaptá-las às necessidades 
das pessoas mais pobres.  

Visibilidade da AIC
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Para ajudar as voluntárias em suas tarefas, a AIC publica 
cadernos de formaçao, duas vezes ao ano, sobre assuntos 
selecionados de acordo com a necessidade do momento (como 
nesse caderno: estar convencido e saber como transmitir a 
riqueza de uma organização internacional!) 
Todas as nossas reuniões locais, regionais ou nacionais, são 
momentos de treinamento, e como uma de vocês disse, 
« saímos dessas reuniões com mais energia.  »  
Essa possibilidade de se adquirir conhecimento, de 
compartilhá-lo e de transmiti-lo à outras pessoas, é uma 
grande riqueza para todas nós!  

A AIC treina
Ajudar com levantamento de fundos  4. 

A AIC apóia e encoraja os projetos locais, especialmente 
aqueles que apresentam um aspecto inovador e que podem 
ser realizados em outro país.  
A AIC não possui recursos próprios para financiar projetos, 
mas ela pode colocar as pessoas em contato com fundações, 
doadores particulares ou organizações internacionais.
Isso melhora a inventividade e uma troca de conhecimentos, 
o que é importante para o dinamismo e o desenvolvimento 
de nossa ação. 

 A AIC é inovadora.

Visibilidade, ação política  5. 

A AIC atua em uma esfera internacional, com outras grandes 
ONGs, para tornar conhecidos os problemas e as realidades 
vistas e vividas por cidadãos comuns e muito distantes dos 
líderes políticos. 

Visibilidade da AIC
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A AIC está presente em inúmeros corpos, notadamente na 
ONU e em suas agências UNESCO, ECOSOC, o Conselho de 
Direitos Humanos e a União Européia.  
A AIC está presente em Igrejas, no Pontifício Conselho 
COR UNUM, e possui um status canônico, reconhecido pelo 
Conselho Pontífice, para pessoas leigas. 
A AIC também pertence à vários grupos de pressão, 
relacionados à estruturas sociais e políticas, a fim de se ter as 
leis votadas para que beneficiem mais as pessoas mais pobres, 
menos favorecidas. Em tais países , assim como a França , a 
AIC tem um papel de consultoria junto ao Governo. 
Eis porque se é essencial informar à AIC sobre a real 
situação de pobreza, e sobre as propostas concretas que 
vocês trazem para mudar a vida das pessoas mais pobres.  
Membros do Comitê Executivo, que são coordenadoras por 
continente, tentam estabelecer um fluxo de informações entre 
você as representantes nas organizações internacionais, 
então, por favor, atendam aos pedidos das mesmas! 

A AIC é uma força transformadora.

A Dimensão Espiritual da AIC 
São Vicente quis dar às mulheres, um papel na Igreja. A 
AIC segue junto com a Igreja. Mas, assim como as pessoas 
constantemente buscam os Evangelhos para entendê-los , à 
luz do século XXI, a AIC, ajudadas por seus guias espirituais, 
constantemente se coloca sob a contemplação de São Vicente 
e de Santa Luísa para criar a mais antiga ONG humanitária 
no mundo, uma associação moderna e eficaz, que ampara e 
dá amor.  

Visibilidade da AIC
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Quase 300 anos antes da Declaração dos Direitos Humanos, 
o nosso «  líder celestial » já dizia que todo homem e toda 
mulher tem o direito à dignidade, ao respeito e à condições 
de vida decentes. 
Nesse 15 de Março, rezemos juntas, em 04 continentes, 
para que a visão profética de São Vicente continue a nos 
dar forças. 

A AIC é cristã e visionária.

Concluindo, pode-se dizer que pertencer à AIC significa: 

 Nunca estarmos sozinhas em nosso trabalho como ci- H
dadãs comuns;

 Pertencer a um sistema onde todos os elementos pre- H
cisam uns dos outros;

 Pertencer a uma ONG da qual devemos ter orgulho; H

 A garantia de que nosso trabalho cuidadoso será sem- H
pre parte do grande plano mundial fundado por São 
Vicente, e líder até hoje; 

 Dar um sentido geral ao que estamos fazendo indivi- H
dualmente. 

Com a AIC podemos ir muito longe.  Que possamos aprender, 
com a sua força, seu dinamismo e a fé que precisamos 
para frutificar a nossa missão de ajudar as pessoas muito 
pobres. Usemos as palavras do Papa Bento XVI: com a AIC 
«  espalhemos a solidariedade por todo o mundo ».   
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(na rua)

Amiga (A): « Olá Justine! Como você está? »
Voluntária (V): « Bem, mas estou muito ocupada. E você? »

A: « Não temos nos visto muito! »
V: «  É verdade. Mas é que me juntei à AIC. »

A: «  O que é a AIC? »
V: « A AIC é uma rede de pessoas com 200.000 voluntárias 
em todo o mundo.  »

Visibilidade da AIC

Conversa entre uma voluntária da AIC 2. 
e uma amiga
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A: « 200.000 pessoas! Mas o que todas essas voluntárias 
fazem? »
V: « Elas trabalham com pessoas que são muito pobres, 
especialmente as mulheres. »

A: « Por que as mulheres? » 
V: « Você sabia que mais de 70% das pessoas mais 
pobres em todo o mundo são mulheres? » 

A: « Não, não sabia! Mas 200.000 é um número muito grande! 
A AIC está em muitos países? »
V: « A AIC está em 52 países, 04 continentes e cada grupo da 
AIC trabalha localmente, com as pessoas mais pobres. »

A: « Conheço outras ONGs, mas o que significa AIC? »
V: « Significa ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 
CARIDADE, e essa Associação foi fundada há 400 anos por 
São Vicente de Paulo.»

A: « São Vicente de Paulo... Não foi São Vicente quem fundou 
as Irmãs de Caridade? » 
V:  « Sim, mas primeiro ele organizou mulheres leigas em 
« confrarias » e então elas foram convidadas à servir às 
pessoas mais pobres e hoje continuamos esse trabalho.» 

A: « E o que vocês fazem exatamente? » 
V: « Eu pertenço a um grupo que alfabetiza mulheres menos 
favorecidas. Na verdade, precisamos de voluntárias. Você 
estaria disponível uma vez por semana para nos ajudar?»

A: « Bem... Por que não? Estou interessada! Você sabe que 
agora estou aposentada e realmente gostaria de fazer algo 
útil.» 
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V: «  Bem, então te encontro nessa quinta feira, às 2 da 
tarde, à Rua São Vicente nº 27. Nós nos reuniremos com 
as outras voluntárias e eu a apresentarei à presidenta do 
grupo. Você verá: elas são muito agradáveis! Você tem o 
meu telefone? » 
A: « Sim, claro! Então te encontro na quinta feira. Estou 
muito feliz por ter te reencontrado! »
V (para si): « Você verá! São Vicente faz as coisas muito 
bem! »
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Como apresentar a AIC durante um encontro casual: 
Desperte o interesse!! Não fale muitas coisas de  H
uma só vez;

Deixe com que as pessoas com quem você está perguntando  H
faça perguntas por elas mesmas; 

Respondendo à primeira pergunta, «  o que é AIC? », evite  H
apenas responder «  AIC significa Associação Internacional 
de Caridade ». A resposta está correta, mas ela encerra o 
diálogo, pois não leva à nenhuma outra questão; 

Faça com que a pessoa queira se juntar à nós H , como 
voluntária ou doadora; 

Sempre evite respostas tais como « Oh, Eu não faço muito ».  H
Em qualquer caso, atuamos dentro de um grupo, então...  
sem falsas modéstias! 

Demonstre o  H nosso entusiasmo pela AIC! 

Visibilidade da AIC
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Segunda Parte

 Recursos para apresentar a AICIII. 

Carta de apresentação da AIC1. 
Modelo de Carta apresentando a AIC para buscar 
fundos. 
(Essa carta deve, segundo as circunstâncias, ser 
acompanhada por uma requisição específica).  

Prezado ( a ) Senhor/Senhora, 

Gostaríamos de lhes apresentar a AIC. A AIC é uma 
organização internacional não governamental , com 
200.000 voluntárias em 52 países , cujo trabalho afeta 
diretamente as vidas de milhares de pessoas . 
Provavelmente , a AIC é a mais antiga ONG. A sua 
origem data de 1617 , por São Vicente de Paulo.  A AIC é 
especialmente uma organização de mulheres voluntárias 
– mais de 200.000 de todas as culturas e origens – 
organizadas em grupos locais. Esses grupos ajudam as 
mulheres mais pobres a assumirem responsabilidades por 
elas mesmas , obter independência e , logo, se tornar a 
força propulsora em suas famílias e comunidades. 
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Trabalhamos através de projetos concretos locais, indivi-
dualmente ou em grupo – atualmente há mais de 16.000 – 
variando de subsistência à saúde, educação, treinamento ou 
violência contra as mulheres. 
Gostaríamos de lhes mostrar , com maiores detalhes, nossos 
projetos e nossa estrutura. Os senhores encontrarão detalhes 
no Relatório de Atividades que se encontra em anexo, e 
também em nosso site na Internet : www.aic-international.org 
que dá um retrato mais completo e detalhado do dinamismo 
e profissionalismo de nossos grupos, como também o alcance 
de nossas atividades. 
Obviamente, precisamos da ajuda dos senhores – moral, 
política e financeira, para conduzir e fortalecer as nossas 
ações. Eis porque tomamos a liberdade de contatar os 
senhores com a esperança de podermos agendar um encontro 
para discutirmos os nossos projetos mais detalhadamente. 
Agradecemos desde já.
Atenciosamente,

Assinatura e posição na AIC

Dados Bancários da AIC 
Correntista: Association Internationale des Charités Aisbl
Banco: ING
Conta nº: 310-0397190-61
Nº internacional de conta bancária IBAN: BE62 3100 3971 9061
Código Identificador do Banco BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Visibilidade da AIC
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UMA ALTERNATIVA PARA O ÚLTIMO PARÁGRAFO

...fortalecer nossa ação. Eis porque contamos com generosa 
contribuição dos senhores.
Suas doações podem ser feitas junto à conta bancária da AIC. 
Desde já agradecemos, ..... 

NO VERSO DA PÁGINA, VOCÊS PODEM ACRESCENTAR:
Alguns exemplos de projetos 

Totalmente devotas à luta contra a pobreza , nossos projetos 
estão ancorados na realidade local e, logo, assumem as mais 
variadas formas. 
Eis alguns exemplos:   * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Cada pessoa colocará exemplos de ações locais (ou a ação 
da AIC se o fundo de renda for para a AIC).
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O logotipo da AIC2. 
Esse logotipo foi escolhido nos primeiros anos que se seguiram 
à reestruturação da AIC , em 1976. 
Àquela época, a Presidenta era Claire Delva.  Claire e o 
Comitê Internacional foram convencidas que era necessário 
dar visibilidade à AIC . Para tal, era necessário escolher um 
logotipo e um slogan que fossem comuns à todos os países, 
cuidadosamente escolhidos e eficazes, de forma que as 
Associações pudessem ser identificadas em qualquer lugar do 
mundo e em organizações internacionais. Pediu – se que todas 
as Associações criassem um serviço de Relações Públicas, para 
tratar da apresentação das mesmas para as pessoas de fora e 
das relações de tais associações com instituições e a sociedade. 
O logotipo vermelho com as três letras A I C, foi escolhido 
com a ajuda de uma especialista em relações públicas.  Desde 
àquela época, esse logotipo vem sendo utilizado em todos os 
documentos da AIC , e também em muitas associações.Foram, 
principalmente, as recém criadas associações nacionais que 
utilizaram o mesmo logotipo da AIC Internacional.  Quando 
foram criadas, essas novas associações colocaram as iniciais 
próximo aos nomes de seus países.   

Visibilidade da AIC
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Com o passar dos anos, muitas associações nacionais mais 
antigas vem acrescentando as letras A I C aos nomes de 
seus países , para tornar bastante visível que pertencem à 
AIC Internacional. Alguns exemplos são:
 “Federación Nacional de Voluntarias Vicentinas de la Caridad 

AIC Colombia”
“Ladies of Charity – AIC Nigeria”

“Fédération Française des Equipes Saint Vincent – AIC France”
“Ladies of Charity of the Philippines – AIC Philippines”

“Consejo Nacional Vicentino – AIC Panamá”
“ Associação Internacional de Caridades – AIC Brasil ”

“Gruppi di volontariato vincenziano – AIC Italia”
“Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl – AIC España”.

O significado do logotipo: 
O logotipo da AIC simboliza o dinamismo de uma rede de 
voluntárias de muitos continentes, que são bem sucedidos 
na tarefa de transformar situações, pois elas seguem em 
frente e são unidas. 
O logotipo também inclui uma imagem espiritual , ou seja 
a imagem de Jesus Cristo. A AIC  é um grupo de pessoas 
unidas por São Vicente de Paulo e « as setas movendo-se de 
fora para dentro » para sintetizar o espírito da Associação, 
pois São Vicente guardou em seu coração as palavras de 
Jesus : « Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quando vocês 
fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim 
que fizeram ». (Mateus  25 :40).

Visibilidade da AIC
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3.    O Slogan da AIC
    Sua origem, seu objetivo, sua utilização

« Mudar o Mundo, As Mulheres Podem »

O Grupo Prospectivo, que trabalha com a comunicação 
da AIC e com levantamento de fundos , pensou em como 
melhorar a visibilidade e a imagem da AIC. 
Eles começaram a refletir sobre o nome AIC , sobre a palavra 
«  Caridades » e suas diferentes conotações de acordo com 
diferentes culturas , sem deixar de mencionar sobre os vários 
nomes de muitas associações nacionais. 
O acrônimo A I C , por si só, não é explícito ; logo, pensamos 
que seria necessário acrescentar um slogan , curto e atraente 
, cujo foco fosse nas beneficiárias e que explicasse o que 
fazemos , ao mesmo tempo em que enfatizasse o aspecto das 
«  mulheres » , que é uma característica peculiar nossa e que 
nos parece ser essencial. 
Além disso, esse slogan deve ter o mesmo significado nas 
diferentes culturas e deve ser fácil de ser traduzido nas três 
línguas oficiais da AIC. 
O grupo foi capaz de se beneficiar da ajuda  gratuita de 
especialistas internacionais em comunicação. 
Ao mesmo tempo foram realizadas pesquisas na Internet 
para evitar que fosse escolhido um slogan que já estava 
sendo utilizado. 

Visibilidade da AIC
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Houve um consenso  para « Mudar o mundo, as mulheres 
podem  ».  Na verdade, esse slogan se refere tanto às mulheres 
que ajudam quanto àquelas que são ajudadas, e isso inclui a 
idéia dinâmica e intencional de progresso para um mundo 
melhor. 
A sugestão do grupo Prospectivo é que esse slogan seja 
utilizado consistente e intencionalmente, e por TODAS as 
Associações Nacionais, em qualquer tipo de comunicação 
externa (o site na Internet, papel timbrado e qualquer 
documento impresso) e também em qualquer comunicação 
interna dentro da AIC, para reforçar a imagem da AIC e o 
orgulho de suas voluntárias. 

Visibilidade da AIC
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 4.    Nosso site na Internet 

www.aic-international.org

A página da AIC na Internet foi completamente modificada 
em 2009 , no seu design e conteúdo.  
A página introdutória do site na Internet enfatiza os 
princípios da AIC : 

Uma rede de voluntárias, principalmente mulheres;  ●
Comprometidas com as ações locais; ●
Seguindo os princípios da espiritualidade de São Vicente.  ●

Visibilidade da AIC
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O objetivo tanto é 
Interno:   - para informar os membros sobre a vida da AIC, 
através das diferentes janelas de «  Novidades » , a lista 
de associações , de publicações , uma área para membros , 
uma galeria de fotos,

e externo:  - para apresentar a AIC às pessoas fora do 
movimento. 

Visibilidade da AIC
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A seção sobre Solidariedade será desenvolvida futura-
mente no site da AIC. 

Site na Internet é uma ferramenta real de 
comunicação entre os membros da AIC, então 
pedimos que visitem nosso site regularmente : www.
aic-international.org, e nos enviem suas opiniões, 
sugestões e notícias:  

contact@aic-international.org

Para melhorar a visibilidade da AIC na Internet, 
precisamos desenvolver a multiplicidade de links 
externos, ou em outras palavras, links colocados em 
outros sites e direcionando para o nosso site. Não 
hesitem em colocar um link para o site da AIC , nos sites 
de associações nacionais que são membros da AIC.

Visibilidade da AIC
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5.   Material para uma maior visibilidade
Especialmente ao apresentar a Associação, ao falar com 
pessoas de fora da Associação, é importante trazer para cada 
reunião, materiais que dêem à AIC uma maior visibilidade. 

Visibilidade da AIC

Buttons da AIC. 

       Lenços da AIC  

      Cartões de visita 

ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CHARITES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHARITIES
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES

 
 

 
 
 
 

Rampe des Ardennais 23   tel. +32.10.45.63.53  fax  +32.10.45.80.63 
1348 Louvain la Neuve – Belgique  e-mail:info@aic-international.org 
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Folhetos apresentando a AIC 

Visibilidade da AIC

Relatório de Atividades 

Papel timbrado
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Conclusão

PARA AS PRESIDENTAS NACIONAIS DA AIC 
PELO 350 º ANIVERSÀRIO 

Queridas Irmãs:

Que o amor de Cristo , Evangelizador dos pobres , esteja com vocês ! 

Como vocês sabem, de 27 de Setembro deste ano até 27 de 
Setembro de 2010, celebraremos o Ano do Jubileu pelo 350º 
Aniversário de morte de São Vicente de Paulo e de Santa Luísa 
de Marillac. Esse ano de jubileu é a oportunidade para nós , 
de estreitarmos relações e refletirmos juntas sobre o carisma 
Vicentino , para desenvolvê-lo, promovê-lo,e compartilhá-lo 
com todas as pessoas à nossa volta , pois é um tesouro que 
pertence à todos. 
Eis porquê gostaríamos de lhes pedir que entrassem em 
contato com as outras ramificações da Família Vicentina , em 
seu país , para colaborar na preparação das atividades para a 
celebração.Também pedimos à vocês que sugiram eventos e , 
a depender de seus recursos , formem, à nível local, regional 
e nacional, os vários Comitês  dos quais o Padre Gregory Gay, 
Superior Geral   , mencionou na carta que enviamos à vocês 
recentemente. 
HERANÇA: motivação para estudar as reflexões que serão 
publicadas pelo Comitê Internacional, à cada mês durante 
o Ano do Jubileu, como também organizar sessões de 
treinamento sobre a história Vicentina, a espiritualidade e 
as experiências com os pobres. 

Visibilidade da AIC
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CELEBRAÇÃO: inauguração solene do Ano do Jubileu nas 
Igrejas que são as mais representativas  de nossa Associação, 
e a Família Vicentina, convidando a hierarquia da Igreja, 
como também os benfeitores e beneficiários. 
PROJETOS: fazer um projeto (preferencialmente Mudança 
Sistêmica) para as pessoas mais pobres e, além disso, nos 
juntarmos ao projeto Internacional da Família Vicentina, 
para nossos irmãos e irmãs no Haiti. 

SECRETARIADO: apoiar as várias comissões na coordenação 
e distribuição de informações, como também apoiar todas as 
atividades para celebrar o 350º aniversário. 
FINANCEIRO: colaborar na elaboração de orçamentos e 
levantamento de fundos para financiar as muitas atividades 
desse Ano do Jubileu.
Sejamos criativas e organizemos eventos tais como festivais, 
peças, exibição de filmes, procissões, dias de oração, etc. 
Celebremos com todo o nosso entusiasmo, de forma que todos 
saberão que temos, na Igreja e no mundo de hoje, um rico 
e vibrante carisma, muito próximo daqueles que vivem em 
situação de pobreza, seguindo os passos de Jesus Cristo fiéis 
à caminhada de São Vicente e Santa Luísa. 

Laurence de la Brosse  María Eugenia Magallanes
Presidenta da AIC Internacional    Responsável pelas Relações   
     com a Família Vicentina 

Visibilidade da AIC
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Textos de reflexão espiritual para o jubileu 2009-2010
A equipe editorial , este ano, está propondo a utilização dos 
textos de reflexão espiritual , escritos pela Comissão de «  
Herança » pelo 350º aniversário de morte de São Vicente 
de Paulo e Santa Luísa de Marillac.  Vocês encontrarão 
esses textos no site :  www.aic-international.org , na seção 
Família Vicentina , ou diretamente no site  http://famvin.
org/anniversary/welcome.html. Logo , não haverá um 
livreto espiritual. 
Método:
Uso pessoal: Para realmente vivermos nosso Jubileu 
Vicentino, tentemos meditar sobre os textos que serão 
oferecidos à cada mês. 
Em grupos: 02 ou 03 voluntárias podem preparar, 
antecipadamente, a parte espiritual da próxima reunião, 
a partir do texto de reflexão para aquele mês. Cada um 
deles apresentará ao grupo o que lhes chamou a atenção 
ao ler o texto, e a equipe será capaz de responder, juntas, à 
uma ou duas questões sugeridas ao final de cada texto. 
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Associação Internacional de Caridade 

Uma associação internacional, 
especialmente de mulheres, com quase 

200.000 voluntárias em 52 países. 

Fundada por São Vicente de Paulo em  
1617 para lutar contra 

todas as formas de pobreza e de injustiça 
e, para dar às mulheres uma vida ativa 

reconhecida, ajudando a comunidade com 
o espírito de solidariedade.
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