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Boletim N° 50  

SIMPÓSIO 

Queridos devotos de Maria, 
Dedicamos nosso boletim aos eventos do Simpósio com o Papa 

Francisco, de 12 a 15 de outubro de 2017. Foi um evento maravilhoso e 
expressão de nossa fé. Levei cada um de vocês em meu coração sem cair 
no esquecimento. Todas minhas missas ali foram para vocês. Rezei para 
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que com esta manifestação da fé, sejam renovados em seu amor e 
devoção à nossa Mãe, Maria Imaculada e seu Filho, Jesus Cristo. 

 
Outro evento foi a missa de encerramento. O celebrante principal da 

Missa foi nosso Diretor, o Padre Toma� Mavri�, CM, acompanhado por 
nossos ex-diretores, o Pe. Robert Maloney, CM e o Padre Gregory Gay, 
CM. A homilía do Pe. Toma� foi muito inspiradora e também se encontra 
em outra parte deste Boletim. 

Mas o evento mais memorável foi conhecer nosso Santo Padre, o Papa 
Francisco. Disse a ele que estava representando todos vocês, membros 
da Associação da Medalha Milagrosa. O Papa sorriu e disse: “Obrigado’. 
Logo em seguida ele falou: “Por favor, peça a todos os seus membros que 
rezem por mim”. Eu lhe disse: “Sim, Santo Padre, todos rezaremos por 
você”. Senti a presença de Deus e de Maria. Todo o céu parecia estar 
presente pedindo-nos orações e união com eles. Lhes digo isto para que 
vocês também estejam em união com Deus, nosso Pai, Maria nossa Mãe e 
nossos santos no Céu. 

Como prometi, solicito a todas as Associações locais que rezem um Pai-
Nosso, uma Ave Maria e um Glória na intenção do Papa. Peço que façam 
isto no começo de cada reunião. Desta maneira, cumpriremos nossa 
promessa ao Papa Francisco e estaremos em união com ele. 

Agradecido no amor do Espírito Santo e na confiança de Maria, sua 
esposa, que traz Cristo nos corações e nos rostos dos Pobres. 

 

      Pe. Carl L. Pieber, C.M. 

Vice-Diretor 
Associação da Medalha Milagrosa 
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SIMPÓSIO  

SÃO VICENTE CAMINHA NO MEIO DE NÓS! 

Esta é a profunda convicção que tenho depois de participar do 
Simpósio realizado em Roma, Itália de 12 a 15 de outubro de 2017, para 
comemorar os 400 anos do nascimento do Carisma Vicentino, onde 
participaram mais de 10.000 membros de vários Ramos da Família 
Vicentina, de quase 100 países, de várias línguas e culturas. 

Merecem um grande MUITO OBRIGADO! Todos os que tornaram 
possível esta celebração que dificilmente se repetirá. 

SÃO VICENTE CAMINHOU ENTRE NÓS! 

O sorriso, a alegría, a acolhida, a saudação calorosa, os aplausos, a 
abertura de espírito, os testemunhos heroicos, os cantos entusiastas, 
assim o demonstraram. Foram nos oferecidas profundas reflexões 
dentre as quais destaco a catequese do Papa Francisco, a homilía do Pe. 
Toma� Mavri�, CM na missa de encerramento e a homilía do Pe. Joseph 
Agostino, CM no início do Simpósio. 

As celebrações litúrgicas encheram o ambiente de fervor. Algumas 
delas foram celebradas com o relicário contendo o coração de São 
Vicente de Paulo. 

Não havia fronteiras geográficas, nem de cultura, nem de idioma. 
Eramos um povo unido ao redor de São Vicente e de sua herança. 

No domingo, 15 de outubro, ao concluir a Eucaristia, o Pe. Joseph 
Agostino, CM, fez o encerramento do Simpósio. Todo ele foi uma 
constatação de que há vida, há esperança, há motivos mais do que 
suficientes para animar cada um dos rincões do mundo onde nos 
encontramos com o anúncio da boa notícia de Jesus de Nazaré com os 
desafios que São Vicente de Paulo e Santa Luísa nos deixaram. 
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SÃO VICENTE CONTINUARÁ CAMINHANDO ENTRE NÓS! 

O SIMPÓSIO DA FAMÍLIA VICENTINA (Acolher o extrangeiro) 
desenvolveu-se de acordo com a seguinte programação: 

Quarta-feira e quinta-feira – 11 e 12 de outubro 

Confirmação da inscrição e recebimento dos materiais: capa de chuva, 
bandana, crachá, livro com o conteúdo em diversas línguas – no Colégio 
Apostólico Leoniano. Membros de diversos ramos e jovens voluntarios 
realizaram esta tarefa. 

12 de outubro na Basílica São João de Latrão 

Encontro de oração em honra à Maria, Nossa Senhora da Medalha 
Milagrosa. 

A coordenação deste momento foi do Pe. Carl Pieber, CM – Vice-
diretor Internacional da AMM. Foi o primeiro encontro dos participantes. 
Se fez a oração do terço em várias línguas e o Pe. Joseph Agostino, CM, 
coordenador Internacional da Família Vicentina, fez a homilía. Logo após 
foi rezada a novena. 

13 de outubro – Simpósio 

Este foi o dia dedicado às conferências e diálogo. Os lugares foram 
distribuídos por línguas: 

Italiano, Espanhol e Inglês – num lugar espaçoso conhecido como 
“PalaCavicchi”. 
Polonês – Na Casa Maria Imaculada. 
Francês – Na Paróquia São Gregório VII. 
Portugues – No Colégio Apostólico Leoniano. 

  
A programação deste dia foi assim: 
- A espiritualidade vicentina e seu desafio profético 
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- Educação e comunicação para a mobilização 
- O Carisma Vicentino: Para onde vamos? 
 
Os trabalhos foram concluídos com a celebração eucarística. 
 
Após estas atividades teve o encontro de leigos e consagrados jovens. 

 
Sábado 14 de outubro 
A partir das 8:00 da manhã poderia se ingressar na Praça São Pedro. 

As 8:45 iniciou o programa com testemunhos e cantos. Tambem dirigiu a 
palavra o diretor executivo em prol das pessoas sem-teto. As 12:00 
tivemos a audiência com o Papa Francisco que antes de chegar ao seu 
lugar, deu algumas voltas na praça saudando a multidão. 

 
Um momento muito especial foi a chegada do relicário com o coração 

de São Vicente de Paulo, diante do qual também rezou o Papa Francisco 
antes de fazer sua catequese. 

 
O Pe. Toma� Mavri�, CM Superior Geral, saudou o Papa Francisco 

apresentando a Família Vicentina e logo em seguida tivemos a catequese 
do Papa. 

        Vigília de oração (coordenada pela JMV Internacional) 
Um belo programa de oração nos reuniu na Basílica São Paulo 

extramuros no sábado a noite. Através de leituras bíblicas vimos a 
Virgem Maria em busca do estrangeiro: Lc. 1,39-56; Maria estrangeira 
que foge para o Egito: Mt. 2,13-15; e Maria acolhida por João: Jo. 19,26-
17. 

A entrada do relicário com o coração de São Vicente, aquele que 
encontrou Cristo na pessoa dos Pobres, foi precedida pela apresentação 
de muitos corações de papéis feitos por jovens vicentinos de Damasco, 
berço do cristianismo onde São Paulo encontrou Cristo. 
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Um grupo de dança e mímica e os cantos, nos mantiveram atentos ao 
espírito que soprava em cada um dos participantes. 

	  

15 de outubro 
Na mesma Basílica de São Paulo extramuros tivemos a missa de 

encerramento do Simpósio. Cerca de 300 sacerdotes estavam presentes. 
O Pe. Toma� Mavri�, CM, presidiu a Eucaristia acompanhado pelo Pe. 
Gregory Gay, CM e Pe. Robert Maloney, CM, ex-Superiores Gerais. 

Um desfile de bandeiras, no início da celebração, mostrou a 
internacionalidade da Família Vicentina. O Pe. Toma� Mavri�, CM fez a 
homilía. 

Ao concluir a Eucaristia, o Pe. Joseph Agostino, CM, fez o 
encerramento do Simposio. Todo ele foi uma constatação de que há vida, 
há esperança, há muitos motivos para animar esta sociedade com o 
anúncio da Boa Nova de Jesus de Nazaré, com a particularidade de 
Vicente de Paulo e de Luísa de Marillac. 

Um profundo agradecimento ao Pe. Carl Pieber, CM, por sua animação 
em participar deste grandioso evento, aos membros do Conselho 
Internacional que puderam estar presentes e a muitos membros da 
Associação de diversos países. 
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A seguir, você tem três textos fundamentais deste Simpósio: 
 
Do dia 12 de outubro – Homilía do Pe. Joseph Agostino, CM, na Basílica 

de São João de Latrão. 
Do dia 14 de outubro – A catequese do Papa Francisco dirigida à toda a 

Família vicentina. 
Do dia 15 de outubro – A homilía na missa de encerramento do Pe. 

Toma� Mavri�, CM. 
 
Desfrutemos destes belos textos que aprofundam nosso carisma e 

espiritualidade, mas sobretudo façamos com que eles guiem nosso 
caminhar. 

 
HOMILÍA DO PE. JOSEPH AGOSTINO, CM NO ENCONTRO DE 

ORAÇÃO EM HONRA A MARIA, NOSSA SENHORA DA MEDALHA 
MILAGROSA 
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Nesta noite cheia de graça, de 27 de novembro de 1830, Santa 

Catarina Labouré experimentou em Paris, a aparição de Nossa Senhora 
da Medalha Milagrosa. Ela mesma o descreveu, como um momento de 
“Graça Profunda”. A presença de Maria, foi tão poderosa na vida desta 
jovem, de alguém que apenas havia iniciado a viajem de sua própria vida, 
que a levou a expressar: “Nem sequer sabia se, todavia existia ou não! ”. 
(Extratos dos escritos de Sta. Catarina Labouré, CMLH 77-78) 

 
Duzentos e treze anos atrás, nas aldeias remotas do sul da França, um 

jovem recém começava a viajem de sua vida, após ter vivido sua própria 
experiência espiritual. Através da confissão de um camponês agonizante 
e a necessidade de uma família devastada pela fome e enfermidade. São 
Vicente encontrou o rosto de Cristo no Pobre. Tão inexplicáveis foram 
estes acontecimentos que se desenvolveram em sua vida, que ele mesmo 
chegou a expressar: “Tudo o que estou vivendo é um sonho”. (SVP 
XI:326; CED XII:7; CCD XII:6) 

 
Quatrocentos anos mais tarde, neste 12 de outubro de 2017, nos 

reunimos aqui em Roma, submergidos numa profunda experiência de 
graça, para celebrar a obra que Deus realizou em nós e em sua Igreja. 
Deus transformou o sonho de São Vicente num testemunho de amor, em 
favor dos Pobres e daqueles que se preocupam com eles. 

 
É justo iniciarmos estes três dias de encontro, unidos em oração. 

Enraizados no evangelho que proclamamos – Jesus, ressuscitado e 
presente entre nós – se revela a nós por Palavra, na Santa Ceia e nos mais 
pequenos de nossos irmãos e irmãs, diante dos olhos do mundo. 

 
É justo começarmos também honrando a Maria. Vicente tinha um 

grande afeto pelo seu cuidado maternal e uma devoção especial a sua 
Imaculada Conceição. Pedimos a Maria, Nossa Senhora da Medalha 
Milagrosa, nos encha com a graça de Deus, para que o encontro destes 



 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DA MEDALHA MILAGROSA    

9 

	  

dias, possa ser um abençoado começo do cenário seguinte, no caminhar 
empreendido como família. 

 
Estamos em Roma para agradecer a Deus pelos 400 anos do rico legado 

Vicentino na Evangelização e serviço aos Pobres. Mais de 100 ramos e 
mais de 2 milhões de pessoas reclamam como seu o fogo da visão 
vicentina de Jesus Cristo. E estamos sendo renovados e inspirados, de tal 
maneira que este mesmo fogo se estenda muito mais. 

 
Não dormimos no passado... construímos sobre ele. Não ficamos no 

ontem... esperamos pelo amanhã. Não estamos satisfeitos com as 
conquistas do passado... queremos fazer todas as coisas novas. Não 
estamos fechados em retórica sem força... fortalecemos nossas vozes 
proféticas que não permitirão que os Pobres sejam esquecidos. Não 
estamos fechados na política... senão fortalecidos pelo Espírito que nos 
permite honrar a dignidade de cada pessoa. 

 
Somos Vicentinos! Somos abençoados por Deus. Estamos sob o manto 

da Medalha Milagrosa. E somos os discípulos de Vicente, que levam a Boa 
Nova de Jesus aos mais Pobres dos Pobres, até as periferias. Que Deus 
nos conduza até o fim a obra que começou em nós, através de Jesus 
Cristo, Nosso Senhor. Amém! 

 
 

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO NA AUDI~ENCIA 
CONCEDIDA AOS MEMBROS DO SIMPÓSIO  

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Obrigado pela sua calorosa recepção 
e agradeço ao Superior Geral pela abertura de nosso encontro. 

 Saúdo-os e me uno a vocês para render graças ao Senhor pelos 400 
anos de vosso carisma. São Vicente gerou um impulso de caridade que 
dura séculos: um impulso que brotou de seu coração. Por isso, hoje temos 
aqui a relíquia: o coração de São Vicente. Hoje, gostaria de incentivá-los 
a seguir este caminho, propondo três verbos simples que acredito ser 
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muito importantes para o espírito vicentino, mas também, para a vida 
cristã em geral: adorar, acolher e ir. 

ADORAR 

São inúmeros os convites de São Vicente a cultivar a vida interior e a 
dedicar-se a oração que purifica e abre o coração. A oração é especial 
para ele. É a bússola de todos os dias, é como um manual da vida, é – 
escrevia – “o grande livro do pregador”: Somente rezando se consegue de 
Deus o amor que deve ser derramado no mundo; somente rezando se 
consegue tocar os corações das pessoas ao anunciar-lhes o Evangelho 
(ver Carta a A. Durand, 1658). Mas para São Vicente a oração não é 
apenas um dever, e menos ainda um conjunto de fórmulas. A oração é 
parar diante de Deus para estar com Ele, para dedicar simplesmente a 
Ele. Está é a oração mais pura, a que deixa espaço para o Senhor e ao seu 
louvor, e nada mais: a adoração.  

Uma vez descoberta, a adoração se faz indispensável, porque é pura 
intimidade com o Senhor, que dá paz e alegria, e derrete as banalidades 
da vida. Por isso, São Vicente aconselhava a quem estivesse sob uma 
pressão particular, que permanecesse em oração “sem tensão, lançando-
se em Deus com olhar simples, sem tentar ter sua presença com um 
esforço considerável, mas se abandonando n’Ele” (Carta a G. Pesnelle, 
1659). 

Esta é a adoração: colocar-se diante o Senhor, com respeito, com 
calma e em silêncio, dando-lhe o primeiro lugar, abandonando-se com 
confiança. Para pedir depois que seu Espírito venha a nós e deixar que 
nossas coisas irem a Ele. Assim, também as pessoas necessitadas, os 
problemas urgentes, as situações difíceis e pesadas entram na adoração, 
tanto é que São Vicente pedia que se “adorassem em Deus, inclusive as 
razões que são difíceis de compreender e aceitar” (ver Carta a F. Get, 
1659). Aquele que adora, aquele que vai à fonte viva do amor, não pode 
pelo menos, por assim dizer “contaminar-se”. E começa a se comportar 
com os outros como o Senhor se comporta com ele: ele se torna mais 
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misericordioso, mais compreensivo, mais disponível, supera sua dureza e 
rigidez e se abre aos outros.  

 

ACOLHER  

Chegamos ao segundo verbo: acolher. Quando escutamos essa palavra, 
imediatamente pensamos em algo que fazer. Mas, na realidade, acolher é 
uma disposição mais profunda: não se trata somente de abrir espaço a 
alguém, mas sim de ser pessoas acolhedoras, disponíveis acostumadas a 
se dar aos outros. Como Deus para nós, assim nós aos outros. Acolher 
significa redimensionar o próprio eu, endireitar a forma de pensar, 
entender que a vida não é minha propriedade privada e que o tempo não 
me pertence. É um desapego lento de tudo o que é meu: meu tempo, meu 
descanso, meus direitos, meus programas, minha agenda. Aquele que 
acolhe renuncia ao eu e faz entrar em sua vida o tu e o nós.  



 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DA MEDALHA MILAGROSA    

12 

	  	  

O cristão acolhedor é um verdadeiro homem e mulher da Igreja, 
porque a Igreja é Mãe e uma mãe acolhe e acompanha a vida. E como um 
filho que se parece com a sua mãe, nos traços, assim o cristão tem estes 
traços da Igreja. Então é um filho verdadeiramente fiel à Igreja, que é 
acolhedora, que, sem reclamar, cria concórdia e comunhão e semeia, 
generosidade, a paz, mesmo que não seja correspondida. Que São Vicente 
nos ajude a promover este “DNA” eclesial de acolhida, da disponibilidade 
e da comunhão, para que desapareçam de nossas vidas “qualquer 
aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto, e todo tipo de maldade.” 
(Efésios 4,31). 

IR  

O último verbo: ir. O amor é dinâmico, sai de si mesmo. Aquele que ama 
não fica numa poltrona olhando, esperando pelo advento de um mundo 
melhor, mas com entusiasmo e simplicidade se levanta e vai. São Vicente 
dizia muito: “Portanto, nossa vocação é ir, não a uma paróquia, nem apenas 
a uma diocese, mas a toda a terra. E para fazer o que? Para inflamar os 
corações dos homens, fazendo o que fez o Filho de Deus, Ele, que veio 
trazer fogo ao mundo, para inflamá-lo com seu amor” (Conferência de 30 
de maio, 1659). Essa vocação é sempre válida para todos. Faça essas 
perguntas a você mesmo: Saio ao encontro dos outros, como quer o 
Senhor? Levo onde vou este fogo de caridade ou me fecho para me 
aquecer diante da minha lareira?  

Queridos irmãos e irmãs, obrigado porque estão em movimento pelos 
caminhos do mundo, como São Vicente lhes pediria hoje também. Desejo 
que vocês não parem, mas que prossigam tirando da adoração de cada dia, 
o amor de Deus e que espalhem por todo o mundo através do bom 
contágio da caridade, da disponibilidade, da concórdia. Abençoo a todos 
vocês e aos pobres que encontrem. E, por favor, os peço a caridade de 
que não se esqueçam de rezar por mim. 
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HOMILÍA DO PE.TOMAŽ MAVRIČ, CM, SUPERIOR GERAL NA 
MISSA DE ENCERRAMENTO.  

Nos reunimos com imensa alegria, felicidade e gratidão para celebrar a 
Missa de Encerramento do Simpósio, celebrando os 400 anos do Carisma 
Vicentino. 

 
Nós, membros da Família Vicentina, estamos representando as 

diversas regiões do mundo. Tanto através daqueles que pertencem à um 
ramo específico da Família; assim como também daqueles, que embora não 
pertençam à um ramo específico, inspiram-se na vida de São Vicente de 
Paulo. Seguimos suas pegadas, querendo viver seu carisma e 
espiritualidade. Outros ainda, que desejando conhecer melhor São 
Vicente de Paulo, estão aqui presentes; ou se estão unindo à nós por TV, 
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rádio, internet, as redes sociais, etc. Com São Vicente de Paulo, podemos 
hoje exclamar: “Nunca imaginei que algo assim poderia ser possível! ”.  

 
A semente de mostarda plantada pela Divina Providência, por Jesus, no 

coração de São Vicente de Paulo em 1617; converteu-se numa árvore que 
ultrapassa dois milhões de membros em 150 países ao redor do mundo. 
Desde o ponto de vista humano, isto não poderia suceder, mas tem sido 
realizado pelo Plano de Deus. É a obra de Deus, o agir de Jesus, em 
colaboração com pessoas que escutaram a voz de Jesus e o seguiram para 
fazer crescer esta semente de mostarda. Desde o ponto de vista de 
Jesus, nada é impossível, e hoje testemunhamos este milagre. 

 
Jesus iniciou seu projeto convidando primeiro Vicente de Paulo a 

mudar sua própria vida, seus próprios planos, suas próprias ideias e 
ambições. Vicente de Paulo iniciou o processo de sua conversão quando 
descobriu a pobreza espiritual e material do povo Pobre, há 400 anos, em 
1617. Com o tempo, ele entendeu que todo o esforço humano não 
produziria frutos duradouros, se não estamos identificados com Jesus, 
com suas ideias, seus sentimentos, sua missão: se Jesus não se torna o 
centro da vida de cada um. “Bem-aventurados os que se entregam à Deus, 
neste sentido, fazendo o que Jesus Cristo fez e praticando, segundo sem 
exemplo, as virtudes que Ele praticou: pobreza, obediência, humildade, 
paciência, zelo apostólico e as outras virtudes! Porque é desta maneira 
que atuam os verdadeiros discípulos do Mestre”.  

 
Jesus colocou os Pobres no centro de sua missão; no centro de seu 

plano de evangelização; no centro do Reino. Vicente queria seguir Jesus 
por este caminho. O momento decisivo na conversão de Vicente se dá 
quando começa a identificar-se com os Pobres; quando começou a dar-se 
conta de sua própria pobreza. Quando Vicente descobriu o Pobre em si 
mesmo. Quando foi capaz de não continuar chamando ao Pobre como 
realidade externa, senão como realidade fundante: “nós os Pobres”; 
alcançou o nível inequívoco no reconhecimento de sua própria pobreza, 
debilidade e pecado. Desde esta perspectiva, e a partir deste momento, 
saiu para encontrar-se com os demais. 
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Deste modo, a outra pessoa – espiritual, material, física e mentalmente 
Pobre – passou a ser parte dele, de sua família. Converteu-se em seu 
irmão ou irmã. Assim Vicente de Paulo descobriu Jesus nos Pobres e os 
Pobres em Jesus. Assim como ele mesmo disse a seus coirmãos: “Quão 
maravilhoso é ver os Pobres se os contemplamos em Deus e com a 
reverência ou estima que Jesus Cristo teve com eles! ”. Vicente vivia o 
que uma vez ele mesmo expressou com palavras tão surpreendentes: “Sua 
dor é minha dor”. 

 
Vicente descobriu a unidade inquebrantável existente entre a oração e 

o serviço: os sacramentos e o serviço; os mistérios da fé e o serviço. A 
encarnação, a Santíssima Trindade, a Eucaristia e Maria, converteram-se 
nos pilares de sua espiritualidade. As virtudes da simplicidade, a 
humildade, a mansidão, dar prioridade a Jesus e não às pessoas e coisas, 
a missão, a salvação da humanidade, foram virtudes que Vicente 
descobriu em Jesus mesmo. Todas elas tornaram-se parte da estrutura 
espiritual que Jesus estava construindo no coração de Vicente. 

 
A semente de mostarda converteu-se numa grande árvore. Se nos 

limitamos a seguir simplesmente com nossos pensamentos sobre o 
passado; regozijando-nos com as conquistas da Família Vicentina ao longo 
destes 400 anos; e não nos preocuparmos em regar, podar ou fertilizar a 
árvore... lentamente começará a morrer. No entanto, através da 
regadura, poda e fertilização da árvore; ou seja, ao participar ativamente 
e envolver-nos hoje, como membros da Família Vicentina, esta árvore, 
com a graça de Deus, pode crescer mais ainda em profundidade, altura e 
espessura; estendendo seus ramos à povos, cidades e países, onde ainda 
não está presente. Se queremos seguir a missão de Jesus, através do 
carisma e da espiritualidade de São Vicente de Paulo, devemos fazê-lo 
com uma clara visão dos “sinais dos tempos” e do futuro. 

 
O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, realiza, 

move, alenta, provoca fogo dentro da Igreja, através de numerosos dons; 
e não deixa de assombrar-nos e surpreender-nos ao conduzir-nos à meta 
de toda humanidade: o Reino, a vida eterna, a vida em Jesus, com Jesus 
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na felicidade eterna. O Espírito Santo: outorga vida aos diferentes 
carismas, dentro da Igreja; aos diferentes caminhos que se orientam 
para a mesma meta. 

 
Cada carisma particular, nos convida a descobrir um matiz específico 

no rosto de Jesus: sendo atraído por.… inspirado por.… chamado a seguir 
Jesus. Encontrando um lugar na Igreja; o caminho para servir, viver a fé, 
participar no plano de salvação de Jesus, para cada pessoa e toda a 
humanidade. Como membros da Família Vicentina, refletimos sobre o 
rosto de Jesus, que Vicente de Paulo havia descoberto e pelo qual estava 
inspirado. Vemos o rosto de Jesus que mudou sua vida, e no qual 
encontrou o verdadeiro significado de sua existência e compreendeu a 
missão a que foi chamado. Nós, como seus seguidores, estamos tratando 
de realiza-lo: aqui e agora. Vicente de Paulo nos convida a aprofundar em 
nossas próprias vidas e a animar aos demais, a descobrir e seguir, o 
“rosto de Jesus” que ele nos deixou. 

 
O carisma vicentino é uma forma de vida. Como caminho de vida, 

dentro da Igreja, é um caminho para a santidade: a santificação de 
nossas próprias vidas e a dos demais. Podemos vislumbrar a Família 
Vicentina como um movimento composto por pessoas pertencentes a um 
ramo específico da Família; assim como também por aqueles que ainda 
sem pertencer a um ramo específico, inspiram seu testemunho no 
caminho de São Vicente de Paulo e o testemunham em suas vidas. Este é 
um movimento que se inspira no “rosto de Jesus”, descoberto e feito vida 
por São Vicente de Paulo.  

 
Para permitir que o Espírito de Jesus se mova livremente, para 

colaborar com Ele, devemos deixar-nos surpreender até o ponto de que 
novos ramos ou grupos dos ramos atuais, possam ser fundados no futuro, 
em diferentes partes do mundo. Para ver o “rosto de Jesus”, claramente 
ante nossos olhos; para crescer na caridade e credibilidade; para ser 
convincentes seguidores do carisma vicentino é de suma importância para 
nós:  
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• Uma vida profundamente espiritual. A encarnação, a Santíssima 
Trindade, a Eucaristia, Maria, as virtudes da simplicidade, a humildade, a 
mansidão; dando prioridade a Jesus e não às pessoas e coisas. Uma vida 
para a missão, para a salvação da humanidade devem ser os pilares de 
nossa espiritualidade. 

 
• Conformar a oração e a ação em tudo o que fazemos, sendo 

apóstolos na oração e contemplativos na ação. Vicente aprendeu que 
“mesmo se não dissesses palavra alguma, se estás realmente unido a 
Deus, tocarás os corações com tua mera presença”. 

 
• Descobrir e ver a Jesus nos Pobres e os Pobres em Jesus. São 

Vicente de Paulo tinha um enfoque integral para com as pessoas, reagindo 
à suas necessidades específicas: espirituais, materiais, emocionais e 
físicas, mas numa ordem lógica. Esta aproximação, esta compreensão, 
este descobrimento o converteram num “Místico da Caridade”. Nós, como 
membros da Família Vicentina, somos chamados a transformar-nos em 
“Místicos da Caridade”. 

 
• Renovar, aprofundar e reavivar nossa proximidade aos Santos e 

Beatos da Família Vicentina, através da difusão da veneração, confiança e 
intercessão, em nível local, nacional e internacional, de sua proteção. 

 
• Fundamentar nossa assistência numa boa formação integral, em 

todos seus aspectos: humano, espiritual e profissional; cada um em 
relação com o serviço específico em que possamos estar envolvidos. 

 
• Continuar desenvolvendo uma estreita colaboração com todos os 

ramos e membros da Família Vicentina, seja ela uma pertença oficial ou 
extraoficial a um ramo específico, em nível local, nacional e internacional. 

 
• Participar mais decididamente no caminho do modelo de “Mudança 

Sistêmica”, que liberta os Pobres de seus vínculos como vítimas, para 
transformarem-se em sócios igualitários, para o bem de toda a 
humanidade. 
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• Seguir colaborando com outros grupos, organizações e instituições 

alheias à Família Vicentina que partilhem nossos mesmos objetivos e visão, 
em nível local, nacional e internacional. 

 
“A Caridade de Jesus Crucificado nos urge” e “o amor é inventivo até o 

infinito”. Busquemos juntos caminhos novos e criativos para acudir na ajuda 
dos Pobres. Nossos esforços, lutas e sonhos comuns não podem deter-se 
até que a caridade seja globalizada. Nosso desejo e sonho comum é que 
mais e mais pessoas se unam a caminhada para a globalização da Caridade. 
Que numerosas pessoas comecem a seguir o Carisma Vicentino, unindo-se 
às diferentes associações leigas, dentro da Família; assim como as diversas 
Congregações de Vida Consagrada, para mulheres e homens, como irmãs, 
irmãos e sacerdotes. 

 
Queridos jovens de todo o mundo, que sentem em seu coração que Jesus 

está chamando-os hoje; chamando-lhes durante este simpósio de três dias 
para unirem-se à nossa missão comum, ao fazer parte de uma associação 
leiga, ou tornar-se um missionário leigo, irmã, irmã ou sacerdote... 
Respondam positivamente com paz interior e convicção! Estarão no caminho 
correto, no caminho que te levará ao ponto mais alto da felicidade e 
significado de tua vida! 

 
Estamos celebrando os 400 anos do Carisma Vicentino. Não querendo 

cair “na ingratidão, o crime de todos os crimes”, damos profundas graças à 
Divina Providência, a Jesus, por fazer crescer esta pequena semente de 
mostarda e transformá-la numa grande árvore. Pedimos perdão a Jesus e 
ao povo, por todos os erros, faltas e pecados cometidos por seus membros. 
Pedimos a graça de permanecer profundamente enraizados no carisma. 
Pedimos, com toda simplicidade e humildade, que possamos comprometer-
nos ainda mais com o fogo, a dedicação e a força na missão que Jesus nos 
confiou, deixando mais visível o “rosto de Jesus”, o “evangelizador dos 
Pobres” no mundo; regando, podando e fertilizando a árvore para que seus 
ramos cheguem a alcançar os rincões mais distantes da terra. 
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VIDA DA ASSOCIAÇÃO 
NOS PAÍSES 

 

ÁFRICA 
MADAGASCAR 
O Pe. Joseph Modeste Rafanomezanjanahary, CM, nos saúda e espera 

que os 400 anos do Carisma seja um novo impulso para os membros da 
AMM.  

AMÉRICA 
BRASIL  
Orlanda Rodríguez Alves, Presidente Nacional que foi reeleita na 

Assembleia Nacional deste ano, compartilha notícias sobre o 
crescimento dos grupos. Tanto ela como o Pe. Mizaél Donizetti nos 
enviaram uma crónica da experiência vivida no Simpósio.  

PANAMÁ  
O Pe. John Carney, CM, assessor nacional, nos dá notícias sobre o 

grande acontecimento que será celebrado em janeiro de 2019: A 
Jornada Mundial da Juventude. Desde já nos unimos em oração por esta 
intenção. 
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Ir. Cilia Varinia Cerrato, FC, nos compartilha a informação sobre a 
reunião na qual celebraram 187 anos da primeira manifestação da 
Virgem à Santa Catarina. O Pe. John Carney teve sob sua 
responsabilidade a animação na Identidade da Associação. 

PORTO RICO  
Irma Costa, Presidente Nacional, nos faz chegar a preocupação que 

tem as consequências do Furação Maria que devastou a ilha. Peçamos a 
intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa por tantas 
necessidades! 

VENEZUELA  
 Ir. Erminda Sarmiento, assessora nacional, nos apresenta um 

panorama da Associação e partilha sua alegría pelo bom éxito das 
atividades realizadas em setembro por ocasião da festa de São 

Vicente.  

 

 

EUROPA 
ITALIA  
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María Donata Guastadisegni nos envia belas fotos tiradas durante a 
Assembleia Nacional. 

 

 

 

 

 

 

RÚSSIA  

O Pe. Carl 
Pieber, CM, 
nosso vice-
diretor 
Internacional, 
nos oferece 
algumas fotos do 
acampamento de 
verão para 
adolescentes, 
membros da 

Federação da Medalha Milagrosa. Esta atividade é realizada a cada ano e 
nela cantam, jogam e aprendem sobre sua fé.  
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Além dos jovens que 
vemos nas fotografías, 
podemos ver a Ir. Kaja, 
FC, assessora nacional e 
outras duas irmãs. 

 

 

 

 

 

Esperamos suas notícias sobre a celebração de nossas próximas festas 
tão queridas! 

Se tiveram a oportunidade de participar do Simpósio, também 
agradecemos muito se puder enviar alguma foto com uma pequena 
legenda. 

 


