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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: JUNHO 2017 

Como voluntárias da AIC, estamos celebrando esse Ano do Jubileu (08 de dezembro de 2016- 10 de 

dezembro de 2017), entusiasticamente. Organizamos uma série de atividades e a mais importante de 

todas ocorreu recentemente – a Assembleia Internacional em Châtillon, França, para celebrar o local onde 

São Vicente de Paulo fundou a primeira Associação de Caridade há 400 anos, e que hoje tem o nome de 

Associação Internacional de Caridade.  

A Família Vicentina, da qual fazemos parte, também celebra o 400° aniversário de nascimento de nosso 

Carisma, e como parte do programa de formação, recebemos esse maravilhoso artigo, em oito capítulos, 

escrito por María Pilar López, DC, e que compartilharemos mensalmente com vocês, com o seguinte 

tópico:  

 

A Dimensão Profética do Carisma Vicentino sob a luz da 

Doutrina Social da Igreja 

AUTORA: SOR MARÍA PILAR LÓPEZ, H.C. 

1. Introdução  

Pedimos ao Senhor que nos desse um coração como o de São Vicente de Paulo. Diz-se que somos capazes 

de amar mais o que conhecemos bem, e então, essa manhã, tentaremos conhecer um pouco mais sobre 

o coração de São Vicente.  

José Vicente me disse que gostaria de lidar com a doutrina social da Igreja, e ele sabia que esse era um 

tópico que me interessa muito… um grande campo.   

O que propus a José Vicente foi focar em São Vicente de Paulo, resumindo w adaptando o material, de 

forma que pudéssemos enriquecermos nossos compartilhamentos nesse dia em que a província se reúne 

para celebrar o nascimento da Congregação da Missão. Vista que não podemos examinar detalhadamente 

as fontes, raízes e processos que levariam à formação da doutrina social da Igreja, pedimos que estejam 
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conscientes de que o primeiro “documento oficial” – a primeira encíclica social – foi escrita pelo Papa Leão 

XII em 1891, ou seja, duzentos e trinta anos após a morte de São Vicente. 

2. O que desejamos dizer com profecia? 

El Nuevo Diccionario de Espiritualidad [O Novo Dicionário da Espiritualidade] diz: O elemento constituinte 

da experiência profética, é a experiência de ser escolhido, separado e enviado por Deus. Os profetas falam 

em nome de Deus e, como resultado desse chamado, se tornam instrumentos dentro do quadro do plano 

de história da salvação. Os profetas se sentem compelidos a realizar essa difícil missão. (Nuevo 

Diccionario de Espiritualidad, Ediciones San Pablo, Madrid, 1991, p. 1610). 

Os profetas são, primeiramente, indivíduos carismáticos, conscientes do fato de terem sido enviados por 

Deus. Por essa razão os profetas falam em nome de Deus e baseiam as suas palavras nas próprias 

experiências de Deus que os enviou.  Os profetas também estão comprometidos com a questão social: 

eles conhecem o desejo de Deus e desejam realize-lo. Logo, denunciam os males da sociedade, proclamam 

o julgamento de Deus e se esforçam para que as pessoas respondam à palavra de Deus e modem suas 

vidas.  

Se examinarmos os escritos dos profetas, especialmente os de Amós, Isaías e Jeremias …, veremos que 

nunca falaram sobre Deus utilizando conceitos abstratos ou impessoais, mas, ao contrário, com o âmago 

de seus corações eles expressaram o amor incondicional e a grande santidade de Deus.   

Na sua época, tanto o monarquismo quanto o surgimento de ordens religiosas, se tornaram respostas 

proféticas.  Hoje devemos recordar que as mais proveitosas respostas na Igreja são aquelas inspiradas 

pela caridade e marcadas pela santidade – esses são os sinais da salvação. Reflitamos sobre a importância 

de São Vicente de Paulo e de Santa Luísa de Marillac para com a Igreja.   

Como disse anteriormente, tentaremos nos engajar em uma leitura reflexiva sobre alguns aspectos do 

carisma Vicentino sob a luz da doutrina social da Igreja. Veremos como São Vicente de Paulo, seus 

ensinamentos e sua vida estavam séculos à frente do magistério da Igreja.  

 

Sugestões da AIC para reflexão: 

Através do batismo, somos todos padres, profetas e reis:  

1. Como você definiria um profeta? 

2. Como você desenvolve a sua missão de profeta no seu grupo local?  

3. Fale sobre algo que você realizou na sua missão de profeta.  
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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: JULHO 2017 

A Dimensão Profética do Carisma Vicentino  

sob a luz da Doutrina Social da Igreja 

AUTORA: SOR MARÍA PILAR LÓPEZ, H.C. 

3. São Vicente e a dignidade do ser humano 

O princípio fundamental da Doutrina Social da Igreja, ou seja, a dignidade do ser humano, baseia-se no 

fato de que: “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” 

(Gênesis 1:27). Aqui relembramos o brado de João Paulo II no discurso inaugural de Puebla: Respeitem o 

ser humano que é a imagem de Deus! Evangelize para que isso possa se tornar uma realidade, para que o 

Senhor possa transformar corações e possa humanizar os sistemas políticos e econômicos (João Paulo II, 

Discurso de Abertura na Conferência de Puebla, 28 de Janeiro de 1979, III.5). 

Há mais de três séculos, São Vicente disse aos Missionários: Não é o suficiente para mim amar a Deus se 

o meu vizinho também não O ama (CCD:XII:215). 

O ser humano é o centro do ensinamento social da Igreja. Além do Gênesis, a doutrina social da Igreja 

refere-se, em inúmeras ocasiões, ao 25° capítulo de Mateus e, esse capítulo estabelece uma outra 

fundação para a dignidade do ser humano. João Paulo II disse: As palavras de Cristo E, respondendo o Rei, 

lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o 

fizestes (Mt 25:40), não desejaram ser piedosas, mas sim um comprometimento real para com a vida. Hoje, 

mais do que nunca, a Igreja está ciente de que a sua mensagem social ganhará mais imediata credibilidade 

através do testemunho de ações, do que como resultado de sua lógica e consistências internas (Centesimus 

annus, #57). 

Para São Vicente, aquela passagem do Evangelho, juntamente com os mistérios da Encarnação, formaram 

as bases para seguir Jesus Cristo. Mesmo que os pensamentos de São Vicente estejam em nossos corações 

e nas nossas mentes, leiamos mais uma vez alguns dos muitos textos onde ele lembrava às Filhas da 

Caridade sobre o chamado das mesmas: Servas dos Pobres é o mesmo que dizer Servas de Jesus Cristo, 
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vista que Ele diz que o que for feito a elas, como a Si mesmo (CCD:IX:256). Servindo às pessoas pobres, 

servimos a Jesus Cristo. Quão verdadeiro isso é, Irmãs! Vocês estão servindo a Jesus Cristo na pessoa dos 

pobres. E isso é tão verdadeiro quanto o fato de aqui estarmos (CCD:IX:199). 

Para São Vicente de Paula, a experiência de Deus foi mediada através de seus encontros com os pobres.  

Bento XVI, no parágrafo onde se refere a São Vicente, expressa o mesmo princípio: Amor a Deus e amor 

ao próximo fundem-se num todo: no mais pequenino, encontramos o próprio Jesus e, em Jesus, 

encontramos Deus (Bento XVI, Deus caritas est, #15). 

Deixando para os especialistas discutirem se podemos discutir sobre a espiritualidade Vicentina, de toda 

forma, se entendermos a espiritualidade como um conjunto de ideias e atitudes que caracterizam a vida 

espiritual de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, então, sim, para os Cristãos a espiritualidade 

Vicentina se torna um meio concreto de seguir a Cristo. Logo, a espiritualidade de São Vicente de Paula, 

seu modo concreto de seguir a Cristo, estão enraizados em seu poderoso encontro com Deus e com Cristo 

no mundo dos pobres. Isso o levou a vivenciar dois princípios chave enquanto vivia a mensagem do 

Evangelho: (1) servir aos pobres é ir até Deus (CCD:IX:5); (2) servir aos pobres é construir em nome deles o 

reino de Deus e justiça (CCD:XII:110-126). 

Para São Vicente de Paula esses princípios são inequívoca expressão do cumprimento do desejo de Deus 

e a continuação da vida e missão de Jesus Cristo evangelizando os pobres. 

São Vicente insistiu nesse fato, não apenas ao falar com os Missionários e as Filhas de Caridade, mas 

também quando falou com as Senhoras de Caridade. Em 11 de Julho de 1657, em seu relato, São Vicente 

se referiu a identificação dessas pessoas com Cristo a continuidade em sua missão: o próprio Deus desejou 

ter nascido pobre, para dar boas-vindas às pessoas em Sua companhia, servir aos pobres, colocar a Si 

mesmo no lugar dos outros, e até mesmo indo mais longe, para dizer que o bem e o mal que fazemos para 

com as pessoas que são pobres, Ele considerará como feitas para Si mesmo, o Divino. E quanto amor ele 

podia dar às pessoas menos favorecidas! E, faço a pergunta, como podemos amá-Lo se não amamos o que 

Ele ama?  Sendo assim, senhoras, amar aos pobres é amá-Lo desse modo; fazer o bem aos pobres é servir 

bem a Ele; e imitá-Lo é honrá-Lo como devemos (CCD:XIIIb:434). 

Continuar a missão de Cristo implica satisfazer o desejo do Pai que, para nossos Fundadores e para nós, 

deve ser visto como fome e sede de justiça, um desejo de construir o reino de Deus e Sua justiça. Uma das 

características próprias e originais da espiritualidade Vicentina, é encontrada no relacionamento que o 

nosso Fundador estabeleceu entre o reino de Deus e o desejo de Deus. Da forma como viveu a sua vida, 

São Vicente nos mostrou que o desejo de Deus é satisfeito e o reino de Deus é construído apenas através 

da ação.  

O Cristianismo sempre defendeu a unicidade do ser humano, enquanto que a filosofia Grega via o ser 

humano como corpo e mente. Utilizando as palavras do Padre Ibáñez, essa dicotomia entre corpo e alma 

levou a uma vida crista esquizofrênica que separava a vida interior da luta por justiça e um 

comprometimento social e político em nome daquelas pessoas que são pobres. Seguindo o pensamento 

do Padre Ibáñez, lemos: a fé de São Vicente e a sua experiência o levou a descobrir que o Cristianismo 

continua a ser alimentado por atitudes espiritualistas; a luta por justiça e a defesa dos pobres seguem por 



5 
 

caminhos que são muito distintos dos caminhos da Igreja de Jesus Cristo (J.M. Ibáñez, La fe verificada en 

el amor, Ed. Paulinas, 1993, p.65). 

São Vicente afirmou que devemos servir a todas as pessoas e à pessoa como um todo. A distinção entre 

as necessidades espirituais e corporais criou problemas durante o século XVII. Em uma conferência sobre 

os objetivos da Congregação da Missão , São Vicente então disse aos Missionários: Então, se houver algum 

entre nós que pensem estar na Missão para evangelizar pessoas pobres, mas não para aliviar seus 

sofrimentos, para cuidar de suas necessidades espirituais, mas não as temporais, respondo que devemos 

ajudá-los e ter Eles ajudaram em todos os sentidos, por nós e por outros, se queremos ouvir as palavras 

agradáveis do Juiz Soberano dos vivos e dos mortos: “Venha, amado de meu Pai; Possuir o reino que foi 

preparado para você, porque eu estava com fome e você me deu para comer; Eu estava nu e você me 

vestiu; Doente e você me ajudou. "Fazer isso é pregar o evangelho por palavras e por obras, e essa é a 

maneira mais perfeita; É também o que o Senhor fez, e o que os que devem fazer quem o representa na 

Terra” (CCD:XII:77-78). 

Três séculos mais tarde e com palavras diferentes, o Compendium fala sobre a salvação integral, a salvação 

da pessoa como um todo, algo que para nós, filhos e filhas de São Vicente de Paula, não deve ser novo. 

Sugestões da AIC para reflexão  

1. Qual é o princípio fundamental da Doutrina Social da Igreja e no que ele se baseia?  

2. Que capítulo do Evangelho de Mateus cita a Doutrina Social da Igreja em inúmeras ocasiões e 

sobre o que se refere concretamente?  

3. Como incutimos em nossos beneficiados, a conscientização de sua própria dignidade?  
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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: AGOSTO 2017 

A Dimensão Profética do Carisma Vicentino  

sob a luz da Doutrina Social da Igreja 

AUTORA: SOR MARÍA PILAR LÓPEZ, H.C. 

4. São Vicente e a dignidade do ser humano  

“A doutrina social possui a sua própria profunda unicidade que flui da Fé em uma total e complete 

salvação, da Esperança em uma completude de justiça, e do Amor que torna, verdadeiramente, toda a 

humanidade irmãos e irmãs em Cristo” (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, p.2:#3). 

São Vicente não poderia conceber uma espiritualidade que não fosse real. Mais uma vez nos referimos à 

suas conferências aos Missionários, e mesmo que sejam longas, acredito ser importante conhecer todo o 

texto: “Deixe-nos amar a Deus, irmãos, permitam-nos amar a Deus, mas deixemos que seja com a força 

dos nossos braços e o suor das nossas faces; muitas vezes, muitos atos de amor de Deus, de devoção e 

de outras afecções e práticas interiores de um coração terno, embora muito bons e desejáveis, são, no 

entanto, muito suspeitos se não se traduzem na prática do amor efetivo. "Por isto", diz Nosso Senhor, "é 

glorificado meu Pai, para que possas dar muitos frutos". Temos que ter muito cuidado com isso; pois há 

muitos que, lembrados exteriormente, e cheios de sentimentos sublimes de Deus interiormente, param 

por isso, e quando se trata de fazer algo, e eles têm a oportunidade de agir, eles referiam-se. Eles se 

lisonjeiam com sua ardente imaginação; eles estão satisfeitos com as conversas doces que têm com Deus 

na meditação e até mesmo falam deles como anjos; Mas quando eles saem daqui; se há uma questão de 

trabalhar para Deus, de sofrer, de se mortificar, de instruir os pobres, de procurar em busca da ovelha 

perdida, de ser feliz quando faltam alguma coisa, ou de aceitar a doença ou algum outro infortúnio, 

infelizmente! Eles não estão mais por perto; a coragem cessa” (CCD:XI:32-33). 

A nossa fidelidade para com as pessoas mais necessitadas nos torna mais abertos ao amor, e às grandes 

causas do ser humano; também nos torna mais úteis à Igreja de Deus, e mais fecundo ao reino de Deus e 
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Sua justiça. Não é necessário repetir e fazer exatamente o que São Vicente fez… o que importa é a nossa 

fidelidade criativa ao carisma que herdamos, uma nova “criatividade” na caridade, como João Paulo II 

nos disse: “Trata-se de dar continuidade a uma tradição de caridade, que já teve inumeráveis 

manifestações nos dois milénios passados, mas que hoje requer, talvez, ainda maior capacidade inventiva. 

É hora duma nova « fantasia da caridade », que se manifeste não só nem sobretudo na eficácia dos 

socorros prestados, mas na capacidade de pensar e ser solidário com quem sofre, de tal modo que o gesto 

de ajuda seja sentido, não como esmola humilhante, mas como partilha fraterna” (Novo Millenio Ineunte, 

#50). 

No capítulo dedicado a criação do ser humano à imagem de Deus, o Compêndio reflete sobre a realidade 

que é compartilhada tanto por homens quanto por mulheres, com dignidade e valores iguais. Aqui 

referimos aos textos de dois documentos que João Paulo II dedicou às mulheres: a carta apostólica, 

Mulieris dignitatem (1998), e a bela Cartas às Mulheres (1995), que foi escrita quando da 4ª Conferência 

Mundial sobre as Mulheres, em Pequim. Citamos o texto do mais recente documento onde João Paulo II 

se referiu ao “relacionamento” de Jesus para com as mulheres: “Cristo..., superando as normas em vigor 

na cultura do seu tempo, teve para com as mulheres uma atitude de abertura, de respeito, de 

acolhimento, de ternura. Honrava assim, na mulher, a dignidade que ela sempre teve no projeto e no 

amor de Deus” (Carta às Mulheres, #3). 

No tempo de São Vicente, as mulheres eram vistas como cidadãs de segunda classe e isso também era 

categorizado quanto ao status social e a posição das mesmas na Igreja. Eram subordinadas aos homens e 

não tinham direitos iguais como indivíduos. São Vicente de Paula rompeu esses padrões e não aceitou as 

ideias anti humanas que as mulheres eram forçadas a seguir.  Ele começou a perceber que as mulheres 

eram indispensáveis para superar a situação de miséria na qual as pessoas menos favorecidas se 

encontravam.  

Convencido dessa realidade, São Vicente confrontou as tradições de seu tempo e abriu novos caminhos, 

como também entendeu as consequências disso tudo, ao colocar as mulheres no meio das vidas social e 

religiosa. Ele assim pensava: “Pode parecer que o cuidado para com os abandonados é um trabalho para 

homens e não para mulheres. Mas Deus trabalha com todos” (CCD:XIIIb:420). Adiante lemos que: “Quanto 

a isso de não ser um trabalho para mulheres, Senhoras, você pode ter certeza de que Deus usou pessoas 

do seu sexo para fazer as maiores coisas já feitas neste mundo. O que os homens já fizeram o que Judith 

fez, o que Esther fez, o que Joana D’Arc fez neste reino, o que fez Santa Genoveva ao providenciar comida 

para Paris durante um período de fome?” (CCD:XIIIb:426). 

Observemos um exemplo de como São Vicente foi capaz de caminhar além das normas existentes em seu 

tempo. Utilizando a língua dos dias atuais, podemos dizer que ele ia contra a cultura reinante. Vejam esse 

exemplo na lei que se encontra na Confraternidade das Mulheres, em Châtillon-les-Dombes, apresentada 

ao final de 1617. Esse foi o documento que formalmente estabeleceu a Confraternidade e que foi escrito 

há mais de trezentos e noventa anos. São Vicente disse: “Porque há motivos para esperar que haja 

fundamentos feitos em auxílio da confraria, e que não seja apropriado que as mulheres as manipulem 
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por conta própria, os Servos dos Pobres escolherão como Procurador um sacerdote piedoso, devoto ou 

um Habitante da cidade que seja virtuoso” (CDD:XIIIb:9-10). 

Em pouco tempo, São Vicente percebeu que a norma cultural de sua época, não era válida. Em 1630, ele 

escreveu à Luisa de Marillac “A experiência mostrou que é absolutamente necessário que as mulheres 

não dependam dos homens nessa situação, especialmente pelo dinheiro” (CCD:I:70). 

O que São Vicente nos ensina aqui? Duas coisas: nesse aspecto São Vicente está apenas seguindo o 

exemplo de Jesus Cristo, como João Paulo II nos descreveu e que quando estamos trabalhando com algo 

que será benéfico para as pessoas menos favorecidas, não devemos hesitar se tivermos que agir contra as 

normas culturais vigentes quando necessário o for.  

 

Sugestões da AIC para reflexão:  

1. Que recomendações São Vicente deu na Conferências dos missionários CM?  

2. Como Jesus tratou as mulheres em seu tempo, ou seja, mais de dois mil anos atrás? 

3. Que atitude, seguindo o exemplo de Jesus, o nosso Fundador, São Vicente adotou, a respeito das 

mulheres?  

4. Qual você acha que é ou deveria ser do papel das mulheres dentro da Igreja?  
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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: OUTUBRO 2017 

A Dimensão Profética do Carisma Vicentino  

sob a luz da Doutrina Social da Igreja 

AUTORA: SOR MARÍA PILAR LÓPEZ, H.C. 

5. São Vicente e o gerenciamento de bens materiais 

Todos os documentos da doutrina social da Igreja insistem na função social da propriedade privada. Desde 

o início, a Igreja defende o destino universal dos bens produtivos.  Um exemplo desse ensinamento pode 

ser encontrado na encíclica do Papa João XXIII :A propriedade privada, mesmo dos bens produtivos, é um 

direito natural que o Estado não pode suprimir. Consigo, intrinsecamente, comporta uma função social, 

mas é igualmente um direito, que se exerce em proveito próprio e para bem dos outros. (João XXIII, Mater 

et Magistra, #19). Também lemos no Gaudium et Spes: Deus destinou a terra com tudo o que ela contém 

para uso de todos os homens e povos; de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às 

mãos de todos, segundo a justiça, secundada pela caridade (Gaudium et spes, #69). 

Dois séculos antes da assistência pública e três séculos antes do seguro social, São Vicente colocou em 

prática um número de trabalhos e serviços para os pobres ... serviços totalmente gratuitos. Assim sendo, 

São Vicente teve que buscar recursos para continuar com esse trabalho e com esses serviços.  

Como parte de sua estratégia organizacional, São Vicente foi capaz de convencer os poderosos, aquele 

em posições políticas, econômicas e sociais, de suas obrigações morais para proteger os membros mais 

fragilizados da sociedade e a recuperar a dignidade. Sabemos que São Vicente era membro do Conselho 

de Consciência e que ele requisitou à Rainha Ana, da Áustria proteção aquelas pessoas sem moradia 

(CCD:IV:421-422) e buscou a intervenção do Papa Inocêncio X durante o Fronde (CCD:IV:445-447). 

Como São Vicente confrontou os poderes políticos de sua época, ele não se opôs ao sistema nem um 

executante servil do sistema, mas sim um discípulo fiel de Jesus (dar ao César o que é de César), mas ainda 

mais fiel aos pobres e a Deus (dar a Deus o que é de Deus).  
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Ele recebeu doações do rei e da rainha (CCD:II:92-93; 532-533). Obteve recursos para seus feitos, isto é, 

ele foi capaz de coletar dinheiro e terras com um maravilhoso propósito e essa renda garantiu a 

continuação do trabalho. Sabemos que a família Gondi contribuiu com 45.000 libras para a criação da 

Congregação da Missão (uma libra equivale, aproximadamente a 60 euros). A receita total de Saint-Lazare, 

com todas as suas posses era de mais de 40 ou 50 mil libras anuais. São Vicente recebeu mais capitais 

monetários de membros da nobreza, de investimentos agrícolas e de investimentos nos transportes. 

Devemos incluir o capital de outros benefícios e de doações de muitos benfeitores.  

São Vicente via bens materiais como necessários para cuidar dos pobres, mas isso não significava, em 

hipótese alguma que os valores espirituais deveriam ser negligenciados. Ele disse: Oh meu Deus, a 

necessidade nos obriga a ter esses bens perecíveis e a preservar para a Companhia o que o Senhor colocou 

nele; mas temos que nos aplicar a isso na forma como o próprio deus se aplica para produzir e preservar 

os bens temporais para enfeitar o mundo e alimentar as suas criaturas, de modo que Ele tome cuidado 

para providenciar até o mais ínfimo inseto. Isso não impede as suas operações interiores, pelas quais Ele 

engendra Seu Filho e produz o Espírito Santo. Ele faz essas coisas sem omitir os outros (CCD:XII:95). 

Essa necessidade de confiar em recursos materiais levou São Vicente a ir à Justiça para defender seus 

direitos em relação a certas propriedades. Ele disse: Nós vamos à Justiça o mínimo possível e, quando 

somos obrigados a fazê-lo, é só depois de ter procurado conselhos tanto dentro quanto fora [da 

Comunidade]. Preferimos renunciar ao que nos pertence em vez de escandalizar o nosso vizinho 

(CCD:III:69). 

Hoje quando falamos do destino universal dos bens materiais, percebemos que São Vicente via esses bens 

como pertencentes às pobres e isso realmente é verdade, pois esses bens pertencem a Deus. São Vicente 

disse às Filhas de Caridade, que administravam esses bens:  Somos obrigados a gerenciar [esses bens] bem 

e usá-los conscienciosamente. Primeiro, porque pertencem ao nosso Deus bom, pois são propriedade dos 

pobres. É por isso que você tem que cuidar bem deles, não só porque pertencem aos pobres, que precisam 

muito deles, mas também porque são propriedade de Nosso Senhor Jesus Cristo (CCD:X:245). 

A administração dos bens materiais toma uma dimensão mística, que São Vicente entendia como « vida 

unida em Deus », ou seja, ter os mesmos desejos e os não desejos de Deus (CCD:XI:286). São Vicente não 

apenas encontrou Deus nos pobres, mas também na administração de bens, na engenhosidade e 

criatividade que eram necessárias para ajudar a um número tão grande de pobres: crianças abandonadas, 

orfãos, enfermos, sem teto, refugiados, etc.   

Os administradores que cumprem suas missões e que foram purificados pelo desapego e pelo espírito 

Vicentino, tornar-se uma imagem de Deus, Criador e Prestador.  Renovamos um texto de São Mateus, tão 

amado por São Vicente: E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um 

destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. (Mateus 25:40) 

Como resultado, servir aos pobres é servir a Deus. Isso é porque Deus habita em nós e quando servimos 

aos pobres, é Deus quem está servindo aos pobres através de nós...  é Deus quem cuida dos enfermos, 

dos idosos e dos orfãos ... apenas apresentamos a ação da Providência.  Já que isso pode continuar a ser 

uma realidade no nosso próprio dia, elevemos a nossa mente e coração à Deus, com as palavras de São 
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Vicente: Então, meu Deus, permita-nos, para continuar nossos ministérios para a Sua glória, trabalhar na 

preservação das coisas temporais, mas fazê-lo de tal forma que nosso espírito não seja contaminado por 

eles, nem a justiça ferida, nem os nossos corações sobrecarregados (CCD:XII:95-96). 

Há uma frase na encíclica Sollicitudo rei socialis e não tenho certeza de que somos familiarizados ou não 

com essas palavras ou se podemos prever aonde essas palavras nos levarão ... e talvez seja precisamente 

por essa razão que não conheçamos muito as seguintes palavras : Diante de casos de necessidade, não se 

pode ignorá-los em favor de ornamentos de igreja supérfluos e mobília dispendiosa para o culto divino; 

pelo contrário, poderia ser obrigatório vender esses bens para fornecer comida, bebida, roupas e abrigo 

para aqueles que não têm essas coisas (Sollicitudo Rei Socialis, #31). 

Você já leu essas palavras antes? Já pensamos nas implicações dessas palavras? Se essas palavras são 

desconhecidas para a maioria das pessoas, então para os filhos e filhas de São Vicente de Paulo elas devem 

soar normais, vista que há três séculos, durante uma palestra aos Missionários sobre a pobreza, São 

Vicente disse:  Mas, para a Companhia - a Companhia pobre - nada de especial deve ser permitido tanto 

na comida quanto na roupa! Faço exceção, como sempre, pelos doentes. Ah, os pacientes pobres! Para 

eles, até os cálices da Igreja deveriam ser vendidos. Deus me deu sentimentos ternos a esse respeito e 

peço-lhe que dê esse espírito à Companhia (CCD:XII:334). 

Alguém poderia pensar que a expressão pode ser um resultado de um momento de fervor, mas na 

realidade, era uma profunda convicção de nosso Santo Fundador, que ele expressou em mais de uma 

ocasião, incluindo suas cartas. Em 1639 ele escreveu ao Monsenhor Pierre du Chesne, o superior de 

Monsenhor Dufestel que estava doente: Estou escrevendo para ele e pedindo-lhe que faça tudo o que 

puder e não poupe nada para seus cuidados médicos. Eu imploro, senhor, com certeza que ele faça isso e, 

para esse propósito, veja que o médico a visita todos os dias e que ele não tem remédio ou alimento. Ah! 

Como espero que a Empresa atenda às suas necessidades com uma santa extravagância! Eu ficaria 

encantado se a palavra fosse enviada para mim de algum lugar em que alguém na Empresa vendeu 

cálices para esse propósito (CCD:I:521). 

Tendo examinado a atitude e a prática de São Vicente, no que se refere aos bens materiais, somos guiados 

a refletir nos seguintes pontos:  

Sugestões da AIC para reflexão: 

1. Reflita (como um grupo se possível) no pequeno parágrafo de “Gaudium et Spes” que se 

encontra no início dessa reflexão.  

2.  De quem São Vicente acreditava pertencer os muitos bens que ele se esforçou a procurar e 

como ele acreditava que deveriam ser utilizados?   

3. Leia cuidadosamente o texto de João Paulo II “Sollicitudo Rei Socialis” e o compare com o 

pensamento de nosso Fundador há 400 anos (penúltimo parágrafo).  

4. Você acha que nosso grupo usa esses princípios do Bem Comum? Há algo que pertença ao 

grupo que não está sendo totalmente utilizado? Que atitudes concretas você poderia tomar 

para mudar isso?  
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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: NOVEMBRO 2017 

A Profética Dimensão do Carisma Vicentino sob a luz da 

Doutrina Social da Igreja  
 

AUTORA: MARÍA PILAR LÓPEZ, D.C. 

 

6. São Vicente e a Solidariedade  

A palavra solidariedade é uma das palavras frequentemente utilizadas mas nem sempre com o correto 

significado.  Vem da palavra solidus, que significa sólido ou forte… diz-se que a pessoa é solidária com a 

outra quando demonstra apoio ou concordância com a causa daquela outra pessoa, especialmente em 

tempos difíceis. Na Lei Civil quando um grupo de devedores se solidarize, isso significa que cada uma 

dessas pessoas tomou a responsabilidade por todo débito.  

E disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gênesis 1:26). Esse 

texto da escritura, simples mas profundo, é a base teológica e Cristã da solidariedade. O Deus cristão não 

prega o isolamento, mas um Deus em comunhão com a vida e com o amor, o Deus da comunhão do Pai 

com o Filho e o Espírito Santo.  

A teologia crista utilizou essa palavra pela primeira vez quando se referiu à igualdade dentre os membros 

de uma família, e a igualdade deriva do fato de que todos somos filhos de Deus. Na Teologia, o conceito 

de solidariedade não pode ser separado do conceito de comunhão. Se, como resultado de nosso 

relacionamento com o Divino, compartilhamos a mesma dignidade, então a comunhão nos compele a 

buscar o que é bom para todas as pessoas.  

Solidariedade sempre foi uma demanda em nossas vidas juntamente com membros da família. Em senso 

restrito, estamos falando de uma relação de justiça, pois para vivermos em sociedade todos precisamos 

uns dos outros... isso acontece pois somos seres humanos, com mesma dignidade e mesmos direitos. Essa 

é uma relação de justiça pois as dadivas do Universo atendem a um bem comum para cada e todas as 

pessoas.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/26
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Trabalhamos sobre esse assunto em muitas ocasiões, mas façamos uma pausa para refletirmos nas 

seguintes palavras que estão na Constituição Pastoral, Gaudium et spes: “Deus destinou a terra com tudo 

o que ela contém para uso de todos os homens e povos; de modo que os bens criados devem chegar 

equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça, secundada pela caridade.. Sejam quais forem as 

formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis 

circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa desses 

bens, não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também 

como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si mas também aos outros. De resto, todos 

têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Assim pensaram os Padres e 

Doutores da Igreja, ensinando que os homens têm obrigação de auxiliar os pobres e não apenas com os 

bens supérfluos. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade, tem direito de tomar, dos bens 

dos outros, o que necessita. Sendo tão numerosos os que no mundo padecem fome, o sagrado Concílio 

insiste com todos, indivíduos e autoridades, para que, recordados daquela palavra dos Padres – “alimenta 

o que padece fome, porque, se o não alimentaste, mataste-o” - repartam realmente e distribuam os seus 

bens, procurando sobretudo prover esses indivíduos e povos daqueles auxílios que lhes permitam ajudar-

se e desenvolver-se a si mesmos”. (Gaudium et spes, #69). 

Espero que não enxerguem esse texto como subversivo. Entretanto, o que é embaraçante e escandaloso, 

é que uma pequena parcela da população controle 50% da riqueza do primeiro mundo, ou seja, na Europa 

e na América do Norte. Os países com os maiores índices de renda per capita são os países cristãos. Um 

outro fato: nesses mesmos países, existem as maiores desigualdades sociais. Não continuarei a relatar 

esses fatos pois após ter passado mais de seis anos em Ruanda, esses relatos possuem rostos e nomes e 

não sou capaz de falar em termos de dados estatísticos.  

Se estudarmos a encíclica Sollicitudo Rei Socialis do Papa João Paulo II, descobrimos o profundo significado 

que o Papa dá à solidariedade mundial. Também encontramos a extraordinária análise onde ele relata a 

realidade e as responsabilidades que ele aceitou por ser o soberano mais visível da nossa Igreja.   

Não encontramos em nenhum escrito de São Vicente, a palavra solidariedade … essa palavra não foi 

utilizada até o século dezenove. Nos escritos de São Vicente, encontramos, entretanto, expressões de 

compaixão para com as irmãs e irmãos em sofrimento.  Talvez, o melhor exemplo seja o texto que é muito 

conhecido por todos os Vicentinos: “os pobres são a minha preocupação e o meu sofrimento” (Louis 

Abelly, A Vida do Venerável Servo de Deus, Vicente de Paula, New City Press, New Rochelle, New York, 

1993, p.117). Acredito que não poderiam pedir por uma grande expressão de solidariedade, 

especialmente conhecendo (como conhecemos) a maneira com a qual nosso Fundador deus vida àquelas 

palavras.  

Assim, como em muitas outras situações, continuaremos a citar diferentes referências aos escritos de São 

Vicente. Espero não ser presunçoso da minha parte, resumir uma referência, que para mim parece a mais 

essencial à doutrina de São Vicente e a que tantos membros da Família Vicentina tentam viver. Escutamos 

atentamente: “Deus ama os pobres e consequentemente Deus ama aqueles que amam os pobres … nos 

devotemos com amor renovado para servir às pessoas pobres, e procuremos aquelas pessoas mais pobres 

ainda, e as mais abandonadas; reconheçamos perante a Deus que eles são nossos senhores e que não lhes 

devamos prestar serviços pequenos” (CCD:XI:349). 
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Enquanto preparava essa apresentação, lembrei de um encontro com jovens religiosos. Após assistir ao 

filme “A Missão”, um Jesuíta noviço exclamou: “não podemos ser filhos pigmeus de pais gigantes”.  

O tema solidariedade está presente em nossas Constituições, e isso começou com as Constituições 

provisórias de 1975 e continuam até as Constituições nos dias atuais. Quando falamos sobre os pobres a 

quem fomos chamados a servir, diz-se: “As Filhas de Caridade veem todos que sofrem, aqueles desprovidos 

de direitos humanos e aqueles com saúde precária, como filhos de Deus e irmãos e irmãs para os quais 

somos solidários” (Constituições das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, #16c). 

Nos referimos a Populorum Progressio (Do Progresso dos Povos) que fala sobre as aspirações dos seres 

humanos : “Serem libertos da miséria; encontrarem mais seguramente a subsistência, a saúde, emprego 

estável; participarem mais nas responsabilidades, livres de toda a opressão e ao abrigo de situações que 

ofendam a sua dignidade de homens; terem acesso a maior instrução; numa palavra, fazerem, conhecerem 

e terem mais, para serem mais: tal é a aspiração dos homens de hoje; e no entanto, um grande número 

deles estão condenados a viver em condições que tornam ilusório este legítimo desejo. Além disso, os povos 

que só há pouco adquiriram a independência nacional, sentem a necessidade de acrescentar a liberdade 

política um crescimento autónomo e digno, tanto social como económico, a fim de garantirem aos cidadãos 

o seu pleno desenvolvimento humano e de tomarem o lugar que lhes cabe no concerto das nações” 

(Populorum Progressio, #6). 

Reflitamos por alguns momentos sobre a grande Encíclica sobre a solidariedade: “É um caminho longo e 

complexo, e, para mais, encontra-se sob constante ameaça, quer pela intrínseca fragilidade dos desígnios 

e realizações humanas, quer pela mutabilidade das circunstâncias externas assaz imprevisíveis. Todavia, é 

preciso ter a coragem de enveredar por ele e, se já tiverem sido dados alguns passos, ou já tiver sido 

percorrida uma parte do trajeto, ir até ao fim. No contexto destas reflexões, a decisão de pôr-se a caminho 

ou de continuar a marcha comporta, antes de tudo, um valor moral que os homens e as mulheres que 

acreditam em Deus reconhecem como requerido pela vontade divina, único e verdadeiro fundamento de 

uma ética absolutamente vinculante” (Sollicitudo rei socialis #38). 

Nos dias de hoje, a ética da solidariedade está sendo substituída por uma falsa visão de solidariedade 

como um espetáculo e a mídia a está convertendo para um novo artigo de consumo. Conflitos sociais não 

existem, apenas desacordos ocasionais. Problemas sociais, políticos e econômicos são discutidos e análises 

realísticas não acontecem.  Assim sendo, não há possibilidade de se conscientizar sobre a injustiça e não 

há possibilidade de mobilização contra a injustiça.  

Não estamos acostumados com a solidariedade como uma campanha ou resposta imediata a uma 

situação de grande urgência, sem nos perguntarmos sobre as causas estruturais. Se um terremoto causa 

morte e sofrimento no México, é um infortúnio que os menos favorecidos sofram as consequências. Ao 

mesmo tempo, as seguintes questões não são feitas: Por que um abalo sísmico da mesma intensidade 

produz efeitos diferentes no México e em Los Angeles? Ajuda humanitária é oferecida quando essas 

emergências surgem e a cada dia estamos melhor preparados para tais emergências.  Mas somos muito 

limitados em nossas tentativas de mitigar as consequências dessas catástrofes e ninguém parece 

questionar suas causas.  

Dissemos que no tempo de São Vicente, a palavra solidariedade não era utilizada. São Vicente falou sobre 

o bem comum e durante a sua vida deu o testemunho do significado de solidariedade como um encontro:  



15 
 

• a experiência de encontrar alguém no meio do mundo do sofrimento e injustiça e não permanecer 

indiferente, e  

• ter a capacidade de pensar e viver diferentemente.  

Para viver a solidariedade como um encontro liderado por São Vicente, para conhecer e amar aos pobres, 

participar de suas vidas e estabelecer um relacionamento de comunhão verdadeira com eles. Isso levou à 

criação das Confraternidades, a Congregação da Missão e as Filhas de Caridade e, como resultado dessas 

fundações iniciais, outras Congregações religiosas e Associações que seguem esse espírito foram criadas.  

Viver a solidariedade como um encontro, nos obriga a nos colocarmos em uma posição de onde somos 

capazes de modelar a sociedade que desejamos e, assim sendo, vivemos as nossas vidas baseando-nos 

nesse sonho. Isso supõe uma mudança de valores e a adaptação desses valores a um estilo de vida que 

imita São Vicente quando ele tentava seguir a Jesus Cristo. Com nossas vidas, devemos dizer:  

• que é possível substituir ter por ser como os valores básicos de nossa sociedade;  

• que precisamos de muito menos para satisfazer nossas necessidades humanas básicas;  

• que a qualidade de nossos relacionamentos proporcione uma felicidade muito maior daquela que 

vem da posse de bens materiais. 

O documento, Religiosos e Promoção Humana que foi publicado em 1978 pelo que à época era 

denominado de Congregação para Religiosos e para Instituições seculares, estabelece que: “Desta 

dimensão profética são os religiosos chamados a prestar singular testemunho. A contínua conversão do 

coração e a liberdade espiritual, que os conselhos do Senhor estimulam e favorecem, tornam os religiosos 

presentes aos seus contemporâneos, e de tal modo recordam a todos não poder a edificação da cidade 

terrena deixar de ser fundada sobre o Senhor e para Ele dirigida” (Sacred Congregation for Religious and 

for Secular Institutes, Religious and Human Promotion, Abril, 1978, #3e). 

A mesma ideia é expressa de forma mais sintetizada em Vida Consagrada: “Como bem sabeis, abraçastes 

um caminho de conversão contínua, de dedicação exclusiva ao amor de Deus e dos irmãos, para 

testemunhar de modo cada vez mais esplendoroso a graça que transfigura a existência cristã. O mundo e 

a Igreja procuram autênticas testemunhas de Cristo. E a vida consagrada é um dom oferecido por Deus 

para que seja colocada à vista de todos a “única coisa necessária” (cf. Lc 10,42). Dar testemunho de Cristo 

com a vida, com as obras e com as palavras, é missão peculiar da vida consagrada na Igreja e no mundo” 

(Vita consecrata, #109). 

Viver dessa maneira, com a integridade da qual falamos, e nos comprometermos a defender aquelas 

pessoas menos favorecidas, leva a uma tensão entre a nossa proclamação e denúncia. Nossa denúncia 

deverá ser endereçada não apenas às transgressões dos valores éticos por aquelas pessoas em posições 

públicas de autoridade, mas deveriam nos guiar a um exame crítico de nossas ações, especialmente 

quando nos limitamos a apenas lidar apenas com o aspecto mais doloroso da exclusão, isto é, 

sobrevivência física.   

Assim como em muitas áreas, São Vicente aponta o caminho, e nos mostra como transformar os pobres 

em autênticos protagonistas de suas próprias promoções.  
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Sugestões da AIC para Reflexão: 

1. Defina o que o termo “solidariedade” significa para você.  

2. O que chama a sua atenção na maioria dos parágrafos do Gaudium et Spes (na primeira página) e 

o que poderia parecer subversivo?  

3. O que era solidariedade para São Vicente? 

4. Compartilhe como você vive em solidariedade em seus grupos.  
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REFLEXÃO DE TREINAMENTO: DEZEMBRO 2017 

A Profética Dimensão do Carisma Vicentino sob a luz da 

Doutrina Social da Igreja  

AUTORA: MARÍA PILAR LÓPEZ, D.C. 

7. São Vicente e a promoção  

Uma relação absolutamente particular liga a família e o trabalho: “a família constitui um dos mais 

importantes termos de referência, segundo os quais tem de ser formada a ordem sócio ética do trabalho 

humano. Tal relação tem suas raízes na relação que intercorre entre a pessoa e o seu direito a possuir o 

fruto do próprio trabalho, e diz respeito não somente ao indivíduo enquanto tal, mas também como 

membro de uma família, concebida como sociedade doméstica” (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 

p.253 #449). 

A perspectiva de São Vicente de Paulo é a de que as pessoas menos favorecidas são capazes de se 

tornarem atores responsáveis pela própria promoção. Na experiência de São Vicente vemos uma dupla 

dimensão: uma resposta imediata onde ele dá comida, cuidados, abrigo e a estrutura necessária para as 

ações políticas, pois se uma pessoa tem que lutar contra a pobreza para mitigá-la, logo ao mesmo tempo 

tem-se que lutar contra as causas da pobreza, para eliminá-la. Reflitamos mais sobre esse tema.  

A assistência direta não pode ser vista como um fim ou uma atividade isolada, mas ao invés, deve ser vista 

como um meio que permite que se conscientize as pessoas que apenas pensem em seu desenvolvimento 

pessoal, e em melhorar suas situações tanto a médio quanto a longo prazo.  

Tudo isso implica em assumirmos certas atitudes:  

• a conscientização de que toda a pessoa, sem exceção, tem direitos e deveres;  

• a crença da capacidade de todas as pessoas de melhorarem e seguir adiante.  

Irmãos e irmãs, devemos crer nas pessoas. Estou firmemente convencido de que essa é uma questão de 

vida ou morte pois o futuro das pessoas para as quais trabalhamos, está em jogo. Digo isso e me refiro às 

pessoas que confiam em nós e também em nossos colaboradores ... será difícil para eles tomar essa 

atitude, se eles não a tem em suas vidas, nós que somos os filhos e filhas de São Vicente de Paulo.  
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Para que acreditemos nas pessoas, devemos ter uma visão de fé. Permitam que eu me refira ao Artigo 10 

da Constituição das Filhas de Caridade, para ilustrar esse ponto: “As Irmãs encontram Cristo e contemplam-

no no coração e na vida daqueles que são pobres, onde Sua graça está sempre trabalhando para santificá-

los e salvá-los. A principal preocupação é fazer com que Deus seja conhecido, proclamar o Evangelho e 

fazer o Reino presente. Através da fé, eles veem Cristo naqueles que são pobres, e eles veem aqueles que 

são pobres em Cristo.” (Constituição da Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, 

#10a-b). 

Aqui, peço que me permitam um questionamento, que muitas vezes me faço, especialmente em situações 

onde me sinto desesperançada e quando as realidades dessas pessoas menos favorecidas me oprime; 

estou verdadeiramente convencida e acredito que a graça de Deus continua a agir para com as pessoas 

menos favorecidas, salvá-los e santificá-los. Devemos nos conscientizar de que o primeiro e principal 

recurso das pessoas é eles mesmos e suas habilidades (mesmo se tais habilidades estiverem adormecidas).  

São Paulo, em sua carta aos Efésios, expressa as mesmas ideias que podemos encontrar no Artigo 10 da 

Constituição: “Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que 

pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em 

todas as gerações, para todo o sempre. Amém”. (Efésios 3:20, 21).  

Com essa visão do ser humano, é impossível estereotipizar e rotular outras pessoas. Expressões tais quais: 

“todas as pessoas são iguais... é impossível fazer algo ... elas não querem mudar”. não devem encontrar 

espaço nos corações dos filhos de São Vicente de Paulo. Se eu por acaso falar assim, devo parar e pensar 

... pode ser que com essa atitude, eu esteja negando a minha capacidade de agir, vista que acredito estar 

falhando e assim, defino o destino daquelas pessoas que o Senhor a mim confiou.   

Um outro detalhe para se ter em mente, é a nossa fé nas pessoas. Não podemos crer que entendemos a 

outra pessoa perfeitamente e, assim, chegamos a uma solução para o problema. Sempre passamos a ideia 

de que entendemos a situação do próximo e, assim sendo, um entendimento claro da solução do referido 

problema. Isso é uma ideia errônea, vista que não conseguimos nos colocar no lugar daquela pessoa. As 

pessoas que nos procuram, não estão interessadas em encontrar alguém que queira mudá-los, mas, ao 

invés disso, eles desejam saber que alguém irá ajudá-los e apoiá-los quando decidirem mudar.  Ajudar 

uma outra pessoa é conscientizar-se de sua realidade e os passos necessários para superar essa situação. 

Esse é um processo lento e se inicia com o respeito pela capacidade da outra pessoa de organizar sua vida. 

Assim sendo, aqui não estamos lidando com solução de problemas, mas sim, em como acompanhar a 

solução desse problema.   

Retornemos a São Vicente. Somos filhos e filhas de um pai que foi o primeiro a organizar a caridade, e ele 

assim o fez com um propósito muito específico: evitar esforços repetidos e prover melhores serviços às 

pessoas que sofrem. Aqui me refiro ao que ocorreu em Châtillon em 1617, eventos de onde surgiu a sua 

primeira fundação. Nem sempre damos atenção suficiente ao fato de que aqui, São Vicente interviu nos 

problemas específicos de um grupo de pessoas e assim o fez no meio da situação que causou o problema 

pela primeira vez.  Consequentemente, ele estava comprometido com as ações que surgiram da 

comunidade. Na área do trabalho social, assim o chamamos de desenvolvimento comunitário.  

É muito enriquecedor refletir sobre a forma como São Vicente atuou em Mâcon. Possuímos uma carta que 

São Vicente enviou à Santa Luísa, onde ele explica os casos que ocorreram em Mâcon em 1620. Coste 

inseriu uma nota de rodapé nessa carta e refere-se à Abelly, ressaltando que havia algum bem a ser feito, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/3/20,21
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logo ele parou lá. “Os homens e as mulheres da próspera classe, respondendo ao apelo dele, formou duas 

confraternidades distintas. Aos homens, ele confiou a assistência aos pobres; às mulheres, o cuidado com 

os enfermos. O Bispo, os Cônegos e o Tenente General os ajudaram da melhor forma possível. Regras foram 

estabelecidas e postas em prática” (CCD:I:281, rodapé #1 da carta 198c). Mais uma vez vimos que grupos 

diferentes e indivíduos se comprometeram a remediar a situação de pobreza existente.  

Somos abençoados em ter a nosso alcance vários textos que se referem à essa Regra, e também temos 

em mãos uma cópia da Regra e eu os convido a ler esses documentos (CCD:XIIIb:67ff). Aqui, irei 

simplesmente apontar dois artigos que nos dão uma imagem de São Vicente que , de certa forma, deve 

ser diferente daquela que sempre tivemos: 4) “Todos aqueles que foram encontrados pedindo esmolas nas 

ruas e nas igrejas durante a semana, ou aqueles que foram repreendidos pelas Senhoras de Caridade, nada 

receberiam no domingo seguinte … 7) Vista que a assembleia não desejava encorajar a preguiça dentre as 

pessoas em boas condições físicas- assim como suas famílias – eles recebiam apenas o necessário para 

suplementar os salários modestos” (CCD:XIIIb:69-70). 

São Vicente sempre associou a assistência a alguma forma de promoção humana. Ele buscou formas 

diferentes que habilitariam as pessoas menos favorecidas a se tornarem conscientes de suas situações, 

de seus direitos, de suas possibilidades ... meios que os capacitariam a se tornarem protagonistas de seu 

total desenvolvimento. Em 1651, ele escreveu ao Superior, em Sedan: “A intenção original das Senhoras 

de Caridade era a de ajudar àquelas pessoas que não podem trabalhar e nem ganhar seu sustento, e, 

assim sendo, estariam em perigo de « morrer por fome » se ninguém os ajudasse.  Na verdade, à medida 

em que alguém seja forte o suficiente para trabalhar, as ferramentas lhe são compradas e nada mais lhe 

és dado. Por conseguinte, as esmolas não são para aquelas pessoas capazes de trabalhar, mas para 

pessoas seriamente doentes, órfãs ou idosas” (CDD:IV:188). 

Em 1659, São Vicente escreveu ao Monsenhor Jean Parre, que havia viajado entre Picardy e Champagne 

anotando as necessidades dos menos favorecidos, e ao mesmo tempo, buscando soluções para essa 

situação : As Senhoras de Caridade também gostariam de habilitar todas as outras pessoas menos 

favorecidas, que não possuem terras – homens e mulheres – a ganhar seus próprios sustentos, dando aos 

homens algumas ferramentas de trabalho , e às mulheres , rodas de fiar e linhas – mas apenas para as 

pessoas extremamente pobres (CCD:VIII:82-83). 

Perdoe-me por mais uma vez fazer referência à Constituição das Filhas de Caridade (não estou muito 

familiarizada com as Constituições da Congregação da Missão). Quando falamos sobre promoção humana, 

as Constituições citam a encíclica Populorum Progressio: “O desenvolvimento não se reduz a um simples 

crescimento econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, quer dizer, promover todos os homens e o 

homem todo, como justa e fortemente sublinhou um eminente especialista: "não aceitamos que o 

econômico se separe do humano; nem o desenvolvimento, das civilizações em que ele se incluiu. O que 

conta para nós, é o homem, cada homem, cada grupo de homens, até se chegar à humanidade inteira"” 

(Populorum Progressio, 14). 

As Constituições provisórias de 1975 e 1983 falaram sobre uma preocupação constante pela pessoa como 

um todo. Agora, com uma formulação mais desenvolvida, e de acordo com a atual forma de pensar, a atual 

Constituição diz que: Com constante preocupação pela pessoa como um todo, a Companhia não separa o 

serviço corporal do espiritual, e nem o trabalho de humanização do de evangelização (Constituições da 

Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, #14).    
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O Evangelii Nundiandi nos diz que a evangelização não pode ser reduzida à promoção humana, mas a 

tradição de São Vicente nos diz que a evangelização necessariamente inclui a promoção humana e, ao 

mesmo tempo não podemos separar, de forma rígida, a evangelização da promoção humana, embora haja 

pessoas, nos dias de hoje, que defendam tal separação.   

Agora, seria possível relacionar a práxis de São Vicente com outros aspectos interessantes  da doutrina 

social da Igreja : São Vicente e refugiados (lembrem-se que São Vicente sofreu quando dos seus esforços 

organizacionais em nome daquelas multidões que chegavam em Paris, escapando da guerra), “São Vicente 

e a teologia do trabalho , São Vicente e a análise da realidade, São Vicente e networking, São Vicente e 

aculturação ... mas devemos deixar as coisas como estão por um momento, mas convido vocês a 

continuarem a investigar esses temas e outros que possam interessar a vocês”.   

Madre Guillemin estava correta quando falou com as Irmãs em 1963: “Não conhecemos bem São Vicente 

e Santa Luísa. Imaginamos que os conheçamos porque lemos sobre suas vidas, talvez todos os anos, mas 

ainda não os conhecemos no fundo de suas almas - e devemos admitir que essas profundezas são 

verdadeiramente magníficas. Quanto melhor nós conhecemos São Vicente e Santa Luísa, mais 

surpreendidos ficamos em saber até que ponto eles são relevantes nos dias de hoje. Estou sempre admirada 

ao descobrir o quanto a exploração da Igreja sobre os dias de hoje está em perfeito acordo com os 

ensinamentos de São Vicente e Santa Luísa ... verdade, eles usaram a linguagem do século XVII, mas sua 

profundidade espiritual estava na mesma direção que a Igreja hoje; tanto assim que nos sentimos muito 

mais à vontade em um conhecimento familiar de nossos Santos Fundadores do que nos pensamentos 

expressados no século XIX. Nosso século XX está mais próximo do pensamento de São Vicente do que o 

décimo nono, e para nós esse é um grande incentivo” (Madre Guillemin, Instruções às Irmãs, 1963). 

Estudamos a vida de Santa Luísa com as jovens irmãs e é certo afirmar o que o Padre Benito Martínez 

escreveu em seu livro Empeñada en un paraíso para los pobres: “Vicente de Paulo e Luísa de Marillac 

foram ambos fundadores da Companhia. Havia um carisma a ser compartilhado pelas duas pessoas, ou, 

se você preferir, os dois santos receberam o mesmo carisma divino para ministrarem em nome da 

comunidade das pessoas menos favorecidas” (Benito Martínez, CM, Empeñada en un paraíso para los 

pobres, CEME, 1995, p. 76). Eu, pessoalmente, concordo totalmente com isso.  

Em algum ponto mais tarde, estudaremos as vidas das primeiras Irmãs, Irmã Rosalie Rendu, Frederic 

Ozanam e Irmã Guillemin – uma verdadeira profeta de nosso tempo. Poderíamos citar inúmeros outros 

Vicentinos que seguiram esses passos e veríamos como o seu carisma foi passado adiante e continuou a 

ser passado como uma viva e preciosa herança.   

 

Sugestões da AIC para reflexão: 

1. O que o pensamento de São Vicente tem em comum com a Doutrina Social da Igreja?  

2. O que São Vicente e Santa Luísa pensavam sobre o trabalho puramente assistencial? Vocês acham 

que é sempre muito otimista sempre buscar maneiras de promover o empoderamento no 

trabalho baseado na assistência?  

3. Como nós voluntárias promovemos o desenvolvimento holístico das pessoas por nós assistidas?  
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8. Para fins de conclusão: visões e sonhos 

Juntamente com a Madre Guillemin, podemos dizer que “não há nada mais oportuno no mundo, hoje, 

do que o espírito de São Vicente”.  Para ela, essa foi uma das grandes descobertas e maravilhas que 

ocorreram durante o Conselho.  Ela expressou essa opinião da seguinte forma: “Toda vez que se propunha 

alguma ideia que parecia nova, eu me dizia, com um profundo sentimento de satisfação pessoal e filial: 

"São Vicente nos ensinou isso!" Não com as mesmas palavras, é claro, mas usando as palavras e a 

linguagem de sua época. Seu pensamento tinha essa pureza, essa clareza, aquela autenticidade de 

doutrina que nunca foi negada ou contrária pelo que a igreja ensinou ... alegrar-nos de sermos [filhos] de 

tal pai” (Madre Guillemin, Instruções às Irmãs, Responsabilidade para a Comunidade Local, 1966).   

Ficaria feliz se, ao sobrepor a distância do tempo, esses fossem os sentimentos de cada um de nós 

reforçávamos essa manhã.  

Permitam-me que os convidem a aprofundar o seu entendimento da Doutrina Social da Igreja, vista que 

isso nos ajudará a continuarmos fiéis em quatro aspectos essenciais de nossas vidas: 

• fiel à humanidade e aos sinais do tempo  

• fiel à Cristo e ao evangelho  

• fiel à Igreja e a sua missão no mundo  

• fiel ao carisma de nosso Fundador.  

Além do tesouro da fé, temos um outro grande tesouro, o carisma Vicentino, e, parafraseando São Paulo 

Temos, “porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de 

nós 2” (Coríntios 4:7). Tenhamos algum tempo para nos perguntarmos se, no nosso dia a dia, somos 

profetas. O que proclamamos? Para quais realidades e as de quem, damos o nosso testemunho? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/7
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Comparemos as nossas respostas à vida profética de nosso Fundador, com as vidas dos profetas que 

citamos nessa apresentação, e com a vida de muitos outros profetas que conhecemos na Família Vicentina.  

Lembremos que os profetas são aqueles que tem a coragem de olhar firmemente dentro dos olhos de 

Deus, de ficar « cara a cara » com Deus, assim como Moisés, mas que também descalcem as sandálias 

diante do arbusto em fogo, ou seja, deixar de lado a certeza e a segurança e que eles busquem por um 

outro ponto de referência, assim como o fez Maria de Nazaré. Assim como o oleiro no livro de Jeremias, 

eles desejam se desvencilhar daquilo que não tem mais uso. Eles encontram Jeová e não morrem pois os 

profetas podem ver a Deus (as vezes de forma íntima). Quando eles ouvem o chamado, sentem-se 

amedrontados e desejam fugir assim como Moisés, Isaías, Jeremias e Jonas. Temem morrer no deserto 

mas quando ouvem o chamado de Deus, podem dizer: “aqui estou, me envie! Você me enganou!”  À 

medida em que respondem aos sinais do tempo que surgem no meio de nosso mundo, os profetas são 

chamados a bravamente reproduzir a coragem, criatividade e a santidade de nossos Fundadores, e assim 

o fazer sendo fiel ao nosso carisma e o adaptando às situações e às necessidades de nosso tempo (Vita 

consecrate, #37). 

O Conselho nos disse: “A pessoa tem o direito de pensar que o futuro da humanidade está nas mãos 

daqueles homens que são capazes de proporcionar às gerações futuras, motivos de vida e otimismo” 

(Gaudium et spes, #31).  Mais recentemente, o Papa João Paulo II disse: “Agora é o momento para uma 

nova « criatividade » na caridade” (Novo Milenio Ineunte, #50). 

Ofendemos o Criador e Salvador quando somos pessimistas; o pessimismo é a filosofia de vida para 

àquelas pessoas que não acreditam em Deus.  

Com o espírito de Jesus, devemos cultivar a esperança que, assim como São Paulo diz na sua carta aos 

Romanos, nos permite encarar o futuro com confiança na humanidade, “Porque para mim tenho por certo 

que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 

Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou 

sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou” (cf. Romanos 8:18-20). A 

esperança no Reino de Deus não se dá através da resignação, mas com a antecipação desse Reino através 

de liberações específicas e parciais (não importando o quão pequenas sejam), pois esses pequenos passos 

levam a um futuro pleno.  

Lembramos que os profetas não apenas planejam, mas com suas vidas tentam fazer com que os sonhos 

se tornem realidade, e isso é esperança... essa é a utopia Cristã. Assim sendo, eles deixam de viver a cada 

dia ou, em último caso, de uma única vez. 

Os profetas possuem uma sensibilidade distinta. Seus corações se inflamam com a certeza de que a 

criatividade de Deus não pode ser mantida cativa. É necessário, entretanto, estarmos sempre atentos, 

alertas, e com um novo olhar para a realidade, pois, a qualquer momento, algo inesperado e 

surpreendente pode ocorrer. (Cf., B. González Buelta, Ver o perecer). 

Ouçamos o profeta Joel: “E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos 

filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões” (Joel 2:28). 
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Lembramos que para o povo de Israel, visões e sonhos são comunicações divinas. Nossos pobres e a Igreja 

tem o direito e a necessidade de compartilhá-los. O texto acima, do profeta Joel, nos convida a sonhar 

com Deus, a sonhar os sonhos de Deus para com seu povo, para sonhar com um mundo melhor e 

trabalhar com todas as nossas forças para que esse sonho se torne realidade. Não foi isso o que São Vicente 

fez?  Não foi isso o que vários »profetas » fizeram, eles que nos precederam em viver e compartilhar o 

carisma Vicentino? 

Quando possuímos visões... quando sonhamos com coisas maravilhosas para com os pobres, a quem Deus 

nos confiou, ... quando parece que todas essas coisas são impossíveis ... então compreendemos que esses 

são os sonhos de Deus e lutamos para que se tornem realidade. Aprofundemos o nosso conhecimento 

sobre a Doutrina Social da Igreja ... aprofundemos o nosso conhecimento sobre o carisma Vicentino ... e 

então veremos como esse novo conhecimento nos encoraja e anima a ter grandes sonhos e visões, que 

almejam o melhor de todas as pessoas menos favorecidas que nos foram confiadas por Deus.  

Sugestões da AIC para reflexão: 

1. O que a Madre Guillermin diz sobre São Vicente? Discuta em grupos e diga se concorda ou não, e 

o porquê.  

2. Quais as quatro grandes fidelidades que mantemos graças à Doutrina Social da Igreja?  

3. Lembre-se que através de nosso batismo, todos somos PROFETAS. Que reflexões surgem após a 

leitura desse texto? Somos verdadeiros profetas que continuamos em frente seguindo o chamado 

de Nosso Senhor, independente das “tempestades”? (Reflitam sobre essas questões 

individualmente, e então em grupo).  

4. Quais os nossos sonhos, 400 anos após a nossa fundação?  

 

 


