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Bem-vindo. Para esta próxima sessão, continuaremos onde ficámos. 
Passaremos este tempo juntos, agora para refletir em termos concretos e 
práticos: como é que tu e a tua comunidade conseguem identificar e 
concretizarse identificarão os sonhos que Deus plantou no teu coração. 
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Revisitamos a citação do Papa Francisco, compartilhada no final da primeira 
sessão. O Papa Francisco diz: "O tempo pertence ao Senhor. Confiando nele, 
avançamos com coragem, construindo unidade através do discernimento, 
para descobrir e implementar o sonho de Deus para nós, e os caminhos de 
ação." 
 
Então, sigamos em frente... 
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És convidado(a) a sonhar com o chamamento de Deus através do teu 
trabalho na Associação. 
 
Uma maneira de explorar esta ideia é recorrer a Maria, nossa mãe. 
Maria, grávida de uma criança. Tão jovem... deve ter ficado tão confusa, com 
tanto medo.  
As palavras do anjo, "Não tenhas medo", poderiam realmente acalmar? 
 
Havia alguém à espera para nascer. Esse alguém era Jesus, nosso Salvador. 
Do “sim” de Maria, Deus encontrou um instrumento de cooperação para o 
amor. 
 
Então, pergunto: o que é que está para nascer dentro de ti?  
Naquilo em que pensas há tanto tempo... estás pronto para dizer sim? 
 
Lembra-te das palavras do Santo Padre, "podemos andar para trás, ou 
podemos criar algo novo." 
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O padre vicentino, padre Santiago Barquin, em 2002, escreveu um artigo, 
intitulado: "A Libertação dos Pobres: A Regra Vicentina para tornar o 
Evangelho de Jesus Cristo eficaz". Esta imagem está em destaque com o 
artigo no site da FamVin. 
 



Este artigo impressionante oferece-nos ideias fantásticas, mas gostava de 
destacar três pontos que te ajudam a guiar à medida que identificas e realizas 
os teus sonhos. 
 
 
Ponto 1: Ação Prática. 
 
Padre Barquin escreveu: "Vicente de Paulo era um homem de ação e nunca 
desenvolveu uma teoria. Como Jesus, Vicente dedicou sua vida a fazer e 
atuar, a envolver-se em diversas atividades para resolver as situações 
concretas e dolorosas dos homens e mulheres pobres de sua época." 
 
Nós, através do trabalho da Associação, somos chamados a fazer o mesmo. 
Esses sonhos não são apenas exercícios edificantes. Eles são concretizados 
para responder às necessidades dos feridos. 
 
Ponto 2: Usando os teus dons e talentos. 
 
O Padre Barquin escreve: "Vicente foi capaz de fazer bom uso dos seus 
talentos de lidrança e criatividade enquanto se envolvia em atividades para 
salvar as pessoas pobres num país que vivia na miséria." 
 
Em que medida idealizas e garantes que os teus talentos de liderança e 
criatividade, tanto individualmente quanto coletivamente, são postos em 
prática? 
 
Ponto 3: Revelamos o amor de Deus. 
Mais uma vez, o Padre Barquin escreveu: "Através de tua atividade de 
caridade direta em nome das pessoas mais necessitadas, Vicente de Paulo e 
as instituições que ele estabeleceu evangelizaram o povo da França e 
trouxeram o ressurgimento da esperança entre os pobres. De fato, os pobres, 
na profundidade de seu ser, sentiram que o Deus de Jesus Cristo não os 
tinham abandonado ou esquecido." 
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Enquanto identificas e eventualmente concretizas os teus sonhos na tua 
Associação, garante que estes respeitam estes três critérios: 
 
1. São práticos.  
Noutras palavras - são realistas. Lembro-me das palavras de São Francisco 
de Assis: "Começa por fazer o que é necessário, então faz o que é possível, de 
repente estarás a fazer o impossível".  
 
2. Tal como num mosaico, cada membro da tua Associação está lá por uma 
razão especifica, incluindo tu. O Espírito Santo vos uniu por uma razão. À 



medida que as gerações das comunidades vicentinas se uniram para 
responder às necessidades dos pobres, nós também. 
 
3. Finalmente, a terceira exigência é que os teus sonhos revelem o amor de 
Deus, especialmente para com os pobres. Aqueles que estão feridos, 
abandonados, em sofrimento vão sentir o amor de Deus através do teu 
generoso cuidado e ação.  
 
Além disso, rezamos para que outros - aqueles que sofrem menos - sejam 
movidos pelo teu testemunho. Como o que foi dito acerca dos cristãos 
perseguidos, "vejam como eles se amam." É esse amor e espelho da Família 
Vicentina, que convida inúmeras pessoas a caminhar nesse carisma para 
transformar corações e curar feridas. Trouxe-nos todos aqui, hoje, sob o 
amor da nossa Mãe e do seu Filho. 
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Um exemplo. 
Há alguns anos, coordenava um programa da pastoral da juventude. 
Precisávamos de um evento para unir a paróquia e fazer a diferença. 
Reunimos jovens e jovens adultos de nossa paróquia e algumas ideias. Todas 
as ideias foram escritas e todos tiveram a oportunidade de falar. Então, 
analisámos todas as ideias, e logo surgiu uma conclusão. Arrecadaríamos 
fundos para crianças que lutam contra o câncro e para que os investigadores 
encontrassem uma cura. Muitos de nós perdemos entes queridos por culpa 
do cancro...  
 
Como faríamos isso? 
 
Em 1999, havia três empresários de sucesso que queriam partilhar a sua 
fortuna com os necessitados. Um desses homens era membro da nossa 
Família Vicentina, um ex-aluno da Universidade de St. John. Eles pensaram 
numa ideia para rapar a cabeça e pedir donativos para beneficiar aqueles que 
sofrem de cancro. A organização foi chamada de St. Baldricks. Foi nomeado 
em homenagem a um santo fictício que chamou a atenção para esta nova 
causa. 
 
O seu primeiro evento, foi realizado numa festa do Dia de São Patrício no ano 
2000, em Nova York. Rapou 19 cabeças e arrecadou 104.000,00 dólares 
americanos. A meta deles era 17.000,00 dolares. 
 
Em dois anos, juntaram mais de um milhão de dólares. Vinte e dois anos 
depois, realizaram inúmeros eventos e anagriaram mais de cem mil dólares. 
Por exemplo, desde 2005, angariaram mais de 314 mil dólares. Em 2015, a 
investigação apoiada pela fundação, viu aprovado um novo medicamento que 
melhora drasticamente a taxa de cura para indivíduos de alto risco. 



 
Penso nas palavras de Jesus, "quando dois ou três estão reunidos em meu 
nome, estou no meio deles (Matt 18:19)." Esses três homens, comprometidos 
em fazer algo pelos outros, encontraram uma maneira criativa de unir as 
comunidades e transformar vidas. 
 
Voltando ao meu programa de ministério da juventude, realizamos o nosso 
primeiro evento de St. Baldrick na primavera seguinte. Pela primeira vez na 
história da paróquia, houve um evento de jovens que envolveu todas as 
organizações e membros da paróquia. O Salão da Igreja estava cheio após a 
missa das 10h30 para animar os jovens e velhos que rapavam a cabeça. Mais 
de 30 cabeças foram rapadas, sendo que a mais nova tinha 5 anos e a mais 
velha 80. Outros 20 cortaram individualmente os seus cabelos para criar 
perucas para aqueles que perderam o cabelo por causa do tratamento do 
cancro. 
 
Mais de 25.000,00 dólares foram arrecadados para beneficiar a investigação 
e ajudar famílias com despesas médicas. Isto tornou-se numa nova tradição 
paroquial e tudo começou com um sonho de uma comunidade comprometida 
em fazer a diferença. 
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Gostaria de abordar brevemente a prestação de contas. É muito fácil deixar 
um esquema como este e sentir-se inspirada a tentar algo novo, fazer algo 
acontecer para transformar vidas. 
 
Então a vida continua, as exigências são feitas, e isso torna-s  num exercício 
agradável, mas ineficaz. Uma das perguntas de acompanhamento abordará 
isto: como é que te vais responsabilizar? 
 
Devemos também olhar para nós mesmos para a responsabilidade. Não há 
lugar para desculpas. Vincente de Paulo fez uma grande obra com pouco 
dinheiro. Ele era criativo, dependia dos outros, e lembrou suas comunidades, 
- e nos recorda hoje que os pobres dependem de nós. Os seus sonhos não são 
para os responsáveis da Associação Internacional da Medalha Milagrosas 
resolver. Tu és chamado(a) a animar esses sonhos. 
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Devemos também perguntar àqueles que servimos o que eles precisam. Caso 
contrário, esses esforços podem facilmente tornar-se projetos de vaidade 
autossuficientes. Pergunta àqueles que desejam ajudar como o podem fazer. 
Então, convida-os para servir com contigo. Isso faz parte do nosso carisma 
vicentino. É a única maneira de começar a passar da caridade à justiça, já que 
os sistemas podem começar a mudar, assim como corações. 
 



Então, para o que for desejado hoje, lembra-te de perguntar àqueles que 
esperas servir, quais as suas necessidades. Mantenham-se abertos e flexíveis 
à medida que revelam suas experiências. São necessários ouvidos abertos e 
corações. A ideia de que tens, hoje, pode mudar completamente, e isso está 
correto. O Espírito Santo sobra sobre nós. Só precisamos cooperar. 
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Gostaria de concluir com uma última citação e mais uma música. Ambos vêm 
da comunidade dos Focolares. Como mencionado anteriormente, os 
Focolares e a Família Vicentina trabalharam juntos recentemente, 
especialmente através dos talentos e mensagens musicais de Gen Verde. A 
comunidade dos Focolares foi fundada por Chiara Lubich enquanto a sua 
comunidade estava a ser destruída pelas bombas da Segunda Guerra 
Mundial. 
Chiara fala estas palavras: "A nossa cidade está a ser bombardeada 
constantemente, se morrermos esta noite, o que traremos a Deus? Queremos 
dizer-lhe que fizemos a única coisa que ele nos pediu – para amar." 
 
Meus amigos, como é que se têm amado? 
 
Como é que tu e a tua comunidade inspirada e dedicada à mensagem da 
Medalha Milagrosa, ama os mais necessitados?  
 
Como é que amas a Deus, através dos teus dons e talentos, bem como pela 
confiança no movimento do Espírito Santo. 
 
Rezo para que tu, e eu, quando voltarmos a Deus, possamos dizer que nós 
também nos amávamos. 
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Antes de concluirmos e antes de terem tempo para nos encontrarmos para 
refletir mais, convido Gen Verde novamente para cantar uma música criada 
para a família Vicentina. Chama-se "A música de Vicente - Fizeste isto 
comigo." 
 
Letras: 
Vejo um viajante ferido 
Com apenas sonhos despedaçados 
Deitado à beira da estrada 
Chamando silenciosamente para mim 
Vejo além da superfície 
Senhor, eu vi um vislumbre de ti. 
Sozinho e indefeso 
Diz-me Senhor: O que farias Tu? 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 



Serei as tuas mãos, serei o seu sorriso. 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Porque vais ficar comigo o tempo todo 
Eu sei que tu precisas de mim aqui hoje. 
Senhor, continuarei a procurar teu rosto. 
Eu posso vê-lo agora 
Eu posso vê-lo agora 
Quero trazer o teu amor de novo. 
Prisioneiros de fome, frio e dor 
Filhos de cada credo e raça 
Como poderia ir-me embora? 
Porque eu posso ouvir-te dizer: 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo, comigo. 
Senhor, estamos diante de ti. 
Vem e toca nos nossos ouvidos e olhos 
Então, para amar mais profundamente 
E como tu, para dar as nossas vidas 
Que possamos trazer teu Espírito 
Que seu povo viva 
Enquanto caminhamos juntos 
Vem e acende o fogo nos nossos corações 
 
Ame todos, ame-os com teu coração 
Seremos teu coração, seremos tua canção. 
 
Ecoaremos a tua voz 
Então deixa o mundo inteiro cantar em conjunto 
 
Eu olho para o teu rosto ao meu redor 
Naqueles que não sentem o teu amor 
Eu posso vê-lo 
Eu em Ti posso ser 
Amor que te faz renascer 
Fome e dor são tua prisão 
O teu desespero em casa 
 Nelas precisas de mim  
 Neles te encontro  
 
Eu sei que precisas de mim aqui hoje. 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
Eu posso ver-te agora 
Eu posso ser tu agora. 



Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
Eu agora você precisa de mim aqui hoje 
Senhor, vou continuar a procurar o teu rosto. 
 
Como poderia eu ir embora? 
Porque posso ouvir-te dizer: 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo, comigo 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
Fizeste isto comigo. 
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Como encerramento desta sessão, irás refletir novamente sobre este tempo  
juntos. A tua primeira pergunta é:  
 
Quais são os teus sonhos como Associação para transformar a tua 
comunidade (responda primeiro individualmente e depois, com tempo, 
decida em comunidade)? 
 
Então, depois de elencar esses sonhos , como é que se vão responsabilizar 
uns aos outros? 
 
Recordo os três critérios que destaquei anteriormente para seus sonhos:  
 
Que sejam práticos, que incorporem os teus dons e talentos (pessoais e 
coletivos), e que revelem o amor de Deus aos pobres. 
 
 
Lembro também que quando voltarem dos grupos, perguntem àqueles a 
quem desejam servir como é que os podem servir melhor, e convida-os a 
servir com contigo. 
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Uma última nota antes de concluirmos. Aqui estão minhas informações de 
contato. Trabalho com comunidades para identificar objetivos e animá-los 
para transformar vidas e comunidades. Se eu puder ser de alguma ajuda, por 
favor, entra em contato comigo. 
 
Também partilho o meu primeiro livro, Dreams Come True: Discovering 
God's Vision for Your Life. Este livro oferece mais atividades e perguntas 



para ajudá-los a identificar melhor os vossos sonhos e um processo para 
implementá-los. 
 
Obrigado pela oportunidade de estar convosco, foi realmente um grande 
presente para mim. 


