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Slide 1 
O meu nome é Jimmy Walters. É uma honra juntar-me a vocês para este 
encontro muito especial. Sou, como vocês, um membro da Família 
Vicentina, e tenho uma grande devoção à Medalha Milagrosa. É maravilhoso 
fazer parte desta comunidade global e oferecer as minhas reflexões que 
espero, inspire e anime – a ti e à tua associação. 
Gostava de começar com uma história. 
 
Slide 2 
Em 2013, trouxe um grupo de estudantes da Universidade de São João para 
Paris e Roma para obter uma maior apreciação de nossa identidade católica 
e vicentina. Trabalhei como Diretor do Campus Ministry na Universidade e 
essa experiência foi certamente uma vantagem desse trabalho. Um dos 
destaques foi o almoço com as Filhas da Caridade e o Padre Greg Gay, que 
na época, era o Superior Geral da Congregação da Missão. 
 
Durante o almoço, o Padre Gay apresentou todos os alunos à filha mais 
hospitaleira que estava a preparar e a servir a refeição. 
Enquanto o Padre Gay tentava explicar quem eu era, ele lutou para traduzir 
as minhas responsabilidades na Universidade. Eu era responsável do 
campus, e acompanhei os alunos na sua jornada de fé. Convido-os a servir, a 
defender a justiça e a construir sua relação com Jesus Cristo. Também os 
convido a amar Maria e a Medalha Milagrosa, e nosso maior carisma 
vicentino. Não é fácil traduzir, infelizmente. 
 
Padre Gay, na minha introdução à Filha da Caridade, disse algumas palavras 
em italiano e a ela sorriu, gentilmente deu um toque no meu ombro e foi 
embora. 
Virei-me para o Padre Gay e perguntei-lhe o que disse. Depois de beber, ele 
olhou para mim e disse: "Eu disse-lhe que tu conheces Deus." 
 
Que palavras melhores poderiam ser ditas de uma pessoa. Embora me tenha 
sentido bem com a sua descrição, acho que uma tradução mais precisa seria: 
"ele tenta conhecer Deus e ajuda os outros a fazer o mesmo". 
 
E como resultado, tento ajudar todos os que encontro, desde os meus 
alunos, os meus filhos, os meus colegas, e para vocês hoje, conhecer melhor 



o amor de Deus e chamar por ti. Tento fazer isso todos os dias, e ao mesmo 
tempo, descobrir o amor de Deus na minha vida. 
 
É isso que esta primeira sessão tenta fazer. Convidar-te para uma reflexão 
focada sobre o chamamento de Deus para que te apaixones mais por Ele, 
pelo filho e por Maria, a Mãe Abençoada. 
 
Rezo para que desta vez saibamos responder melhor ao chamamento único 
de Deus e pela concretização da missão comunidade. 
 
Na minha segunda apresentação, vou convidar-vos a refletir sobre os sonhos 
que Deus plantou no vosso coração. Vamos explorar o impacto desses 
sonhos e como eles podem transformar os outros. Quando o tempo se 
esgotar, rezarei para que estejamos comprometidos com nosso trabalho, 
mais próximo de Nossa Senhora e nosso Senhor, e fortalecidos por essa 
devoção compartilhada à Medalha Milagrosa para que possamos servir 
coletivamente o próximo. 
 
Slide 3 
Vamos começar. E vamos falar sobre vocação. 
Vocações são chamamentos de Deus. São dons e talentos únicos, somos, 
como as escrituras nos lembram, destinados a não escondê-los sob um 
alqueire, mas a deixá-los brilhar como uma cidade numa colina. As nossas 
vocações convidam-nos a reivindicar identidades que nos permitem usar os 
nossos dons para amar. 
 
Tenho várias vocações, mas há quatro chamamentos específicos que eu 
assumi. 
 
São eles: 1. o de marido, 2. o de Pai, 3. o meu ministério, 4. e de escritor. 
 
Estou aqui hoje, sou casado e tenho duas filhas,  apoio os outros e 
defendendo a justiça com o nosso carisma vicentino, e como autor tenho 
publicado livros, estou grato e às vezes sinto-me muito grato por ser 
chamado a fazer um trabalho tão importante. Uso os meus dons e talentos 
de várias maneiras, e quando o faço, isso me traz-me uma grande alegria e 
paz. 
 
Devo também reconhecer que a jornada para estas vocações não é fácil. Fui 
assaltado por várias dúvidas, medos e por mais perguntas do que respostas. 
Muitas vezes perguntava-me se o caminho que estava a seguir era o caminho 
de Deus, ou apenas um caminho para alimentar minhas próprias 
necessidades e desejos. Talvez já tenham perguntado o mesmo. 



Muitas vezes recordo-me de uma citação de Frederic Buechner, "vocação é o 
lugar onde a nossa mais profunda alegria atende à profunda necessidade do 
mundo." 
 
Slide 4 
Durante o primeiro ano da pandemia COVID-19, o Santo Padre, o Papa 
Francisco, escreveu um livro intitulado" Vamos Sonhar, o Caminho para um 
Futuro Melhor". Aqui, ele nos convida a sonhar com uma nova realidade 
onde podemos mudar nosso mundo para melhor. 
Uma das minhas citações favoritas do livro é: "A partir desta crise podemos 
sair melhor ou pior. Podemos andar para trás, ou podemos criar algo novo." 
 
Pergunto: o que é que está a mexer dentro de ti pronto para se concretizar? 
Como é que Deus te chama a usar teus dons e talentos para servir e amar? 
Como é que vais criar algo novo? 
 
Terá tempo após esta apresentação para refletir sobre como poderás, 
juntamente com o teu grupo, criar algo novo. Por enquanto, busquemos 
inspiração de três figuras e histórias familiares.  
 
Slide 5 
Estamos todos familiarizados com a história do Casamento em Caná, no 
Evangelho de João. O primeiro milagre de Jesus, em que ele transforma 
água em vinho. Jesus primeiro resiste ao pedido de sua mãe para ajudar o 
casal recém-casado, mas depois, movido pela intercessão de Maria, Jesus 
diz aos servos: "Encham os potes com água". 
Esta história foi dissecada e refletida por gerações. Hoje, chamo à atenção 
para os criados. Eles encheram os seis potes, uma grande carga de trabalho. 
O lugar deles não lhes permitia perguntar porquê ou como. Eles 
simplesmente tiveram que cooperar com as instruções de Deus. 
 
As Escrituras estão cheias de histórias de Deus e dos seus profetas, e, claro, 
de Jesus, que apontava as pessoas para a ação. De Noé a Abraão, Pedro a 
Paulo, diretrizes claras eram oferecidas e na maioria das vezes, aqueles 
escolhidos para agir simplesmente com confiança.  
 
Isso não é o mesmo para nós? 
 
Que potes és chamado a encher?  
 
Lembra-te, não és tu ou eu que transformamos a água em vinho. Nós 
simplesmente cooperamos. 
 
Permitam-me ainda partilhar um exemplo da minha própria vida. 
 



Não sei se alguém escolhe ser escritor. É uma tarefa dolorosa às vezes, sem 
garantia de que alguém algum dia lerá o que escreveste. Pior ainda, se tu és 
um dos sortudos a ser publicado, as pessoas vão mesmo ler-te? 
 
Como autor de dois livros publicados e muitos outros artigos, reivindico a 
escrita como uma vocação de Deus. É quando escrevo que me sinto mais 
próximo de Deus, talvez seja um segundo depois de estar com minha esposa 
e filhos.  
 
Mas escrever é difícil, e pode ser cansativo. No entanto, eu sei que eu tenho 
um dom e algo a dizer. Acredito que o que escrevo é inspirado pela centelha 
divina que vive comigo e dentro de mim. E rezo para que o que escrevo 
toque o coração do outro. 
Como os criados carregando os potes em Caná, eu simplesmente tento 
cooperar. 
 
Slide 6 
Vamos regressar à outra história e pessoa - Padre James Hardon. Padre 
Hardon foi um padre jesuíta nos Estados Unidos em meados da década de 
1900.  Ele foi encorajado por um padre Vicentino a distribuir a Medalha 
Milagrosa e inscrevê-los na Confraria da Medalha Milagrosa. 
 
Em 1948, quando o Padre Hardon encontrou uma criança de 10 anos que 
estava em coma após um acidente de trenó, ele decidiu tentar ajudar. Uma 
irmã que trabalhava no hospital encontrou uma medalha e uma fita que o 
padre poderia usar para pendurá-la no pescoço do menino. Mesmo que o 
menino tivesse sido diagnosticado com danos cerebrais permanentes 
inoperáveis, o padre leu a oração e inscreveu o menino na Confraria da 
Medalha Milagrosa. Assim que terminou a oração, o menino abriu os olhos e 
pediu um gelado à mãe. Foi a primeira vez que ele falou em quase duas 
semanas. Novos raios-X mostraram que o dano cerebral tinha desaparecido, 
e o menino teve alta três dias depois. Tal como o menino e sua família, a 
vida do padre e sua crença na medalha mudaram as suas vidas para sempre. 
 
Todos temos uma grande devoção à Mãe Abençoada e à Medalha Milagrosa. 
Usamos a medalha no pescoço, mas com que frequência procuramos o 
milagre?  
 
O físico teórico alemão, Albert Einstein, disse: "Só há duas maneiras de 
viver a vida. Uma delas é como se nada fosse um milagre. A outra é como se 
tudo fosse um milagre." 
 
Como vives a tua vida? 
 



Além disso, com que frequência recorremos à nossa Mãe para orientação e 
apoio? 
 
Permitam-me partilhar um exemplo da minha própria vida. 
 
A minha mãe, que estava doente quando eu era criança, preparou-me para 
saber rezar a Maria e os santos. Nós frequentemente íamos à missa nas 
manhãs de quarta-feira no verão e recitava a novena da Medalha Milagrosa 
no final da missa. 
Uma noite, quando era adolescente, eu estava muito triste. Foi um momento 
difícil, pois minhas esperanças e desejos de relação estavam em falta, senti-
me só. Rezei a Novena da Medalha Milagrosa e recitei o meu rosário antes 
de ir dormir. Vinte e cinco anos depois, é difícil lembrar-me  de tudo o que 
aconteceu, mas lembro-me de sentir um profundo sentimento de paz. Eu 
acalmei-me e senti o amor de Maria. As palavras tiveram efeito naquela 
noite, Maria acompanha-nos como as mães fazem pelos seus filhos. 
 
Pedi que refletissem antes da Assembleia sobre como essa devoção à 
Medalha Milagrosa afeta vossa vida. Rezo para que continuem a refletir 
sobre essa relação e reconheçam que esta medalha vai além de vocês e de 
Maria. Deve mover-nos para a ação para trazer esperança e amor aos 
necessitados. 
 
Slide 7 
Voltemos ao casamento em Caná, bem como a um dos milagres atribuídos à 
medalha. Vamos explorar brevemente mais uma figura inspiradora, nossa 
amada Santa Catarina Laboré que foi abençoada por receber a oportunidade 
de ver a Mãe Santíssima e de comunicar o desenho da medalha a ser criada. 
Sempre me impressionei com a forma como ela nunca contou a ninguém 
além de sua confessora até que contou ao seu superior antes de sua própria 
morte. Ela permaneceu anónima enquanto vivia seus deveres diários de 
cuidar de doentes e idosos. 
 
Se fôssemos honestos com nós mesmos, faríamos o mesmo.  
 
Quantas vezes procuramos afirmação, crédito, louvor pelo bom trabalho que 
fazemos? 
 
Quantas vezes queremos ser o "especial", escolhido por Deus para fazer a 
diferença nesta vida? 
 
O padre católico e autor, Henri Nouwen, recorda-nos que somos todos 
amados por Deus.  Ele escreve: "Para mim, Deus é quem me chama de 
Amado, e tenho o desejo de expressar aos outros como tento tornar-me mais 
plenamente quem já sou."  



 
Como Catarina, Vicente, Louise, e as gerações de homens e mulheres santos 
e profanos, somos os amados de Deus, igualmente especiais nesta jornada 
para casa.   Enquanto vivemos as nossas vocações, podemos recorrer a 
Catarina para nos recordarmos da humildade enquanto ocupamos o nosso 
lugar como amados por Deus. 
 
Catarina deixa-nos com estas palavras simples para ganahar a vida: 
  
"Sempre que vou à capela, ponho-me na presença do nosso bom Senhor, e 
digo a Ele: Senhor, aqui estou. Diz-me o que queres que eu faça. Se Ele não 
me der nada, ainda lhe agradeço, já que não mereço receber nada mais do 
que isso. E então, eu digo a Deus tudo o que está em meu coração. Eu conto 
-lhe sobre as minhas dores e minhas alegrias, e então eu escuto. Se tu 
ouvires, Deus também falará contigo, pois com o bom Deus, ambos devem 
falar e ouvir. Deus sempre fala contigo quando te aproximas dele de forma 
clara e simples." 
 
Slide 8 
Então, vamos abordar Deus, claramente e simplesmente. Com a Medalha 
Nossa Senhora das Graças ao nosso lado, procuremos amar. Procuremos ser 
instrumentos de Deus. Procuremos Cristo em tudo o que servimos. 
Comecei esta conversa com a história de como fui descrito como aquele que 
conhecia Deus. Todos nós procuramos entender nosso Criador, e a centelha 
divina que brilha dentro de nós. Embora nunca experimentemos totalmente 
o mistério de Deus nesta vida, somos convidados a permitir que essa faísca 
divina brilhe mais. Como vicentinos, fazemos isso não só no silêncio da 
capela, mas nas ruas. Buscamos Deus em todos os lugares, especialmente 
nos mais necessitados. 
 
A medalha que reivindicamos como nossa fortalece-nos, mas deve levar-nos 
à ação. A nossa segunda parte da reflexão de hoje nos convidará a 
reivindicar melhor o que Deus nos pede no nosso trabalho na Associação. 
 
Slide 9 
Gostaria de usar mais alguns minutos para pensarmos sobre nossas 
vocações e o impacto que já tiveram sobre os outros. Para fornecer o pano de 
fundo para nossa reflexão, convido nossos amigos da Gen Verde, um grupo 
internacional de artes cénicas que trabalha em estreita colaboração com 
nossa Família Vicentina. Convido-vos ainda a ouvir uma música recente 
intitulada "Holy Ground". Você vai ouvir alguns dos temas que surgiram 
neste dia refletidos nas letras. Vamos rezar... 
 
Letras: 
Desde o momento em que ouvi seu senhor,  



Deixei o resto para trás.  
Só tu és meu todo.  
Concede-me que eu possa ficar de olho em ti.  
Que eu aprenda a olhar para dentro e ver além  
E eu vou andar em terra sagrada  
Ouvirei tua voz, verei teu rosto.  
Eu vou encontrá-lo na multidão Senhor,  
Eu irei para onde me levares  
Eu vou andar sobre terra sagrada  
Senhor, vieste para libertar os cativos.  
E para curar o coração partido  
Alcançando aqueles que precisam  
Servo dos pobres,  
agora envia-me  
Como teu sinal de amor por toda a humanidade  
E eu vou caminhar em terra sagrada  
Ouvirei tua voz,  
Eu verei teu rosto  
Eu vou encontrá-lo na multidão Senhor,  
Eu irei para onde me levares  
Eu vou caminhar por terra sagrada  
Estás perto, estás aqui,  
Aqui ao meu lado Senhor  
Nos gritos de todos os famintos e sem-teto  
Estás lá.  
Aos olhos dos abandonados e esquecidos  
Estás lá.  
Nos meus medos e no meus fracassos,  
Nas profundezas silenciosas da minha própria pobreza  
Estás lá.  
 
E contigo,  
Eu irei Senhor,  
Eu ouço a tua voz,  
e eu  vejo-te nos pobres à minha volta  
Eu vou segui-lo onde me levares  
Vejo-te comigo.  
E ao seu lado eu vou andar  
Eu vou seguir-te,  
Tu me levarás e vou encontrá-lo 
Entre as pessoas lado a lado  
Teu amor eu carregarei  
Vejo-te perto de mim.  
 
Estás aqui em terra sagrada. 


