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O ESTADO DA MISSÃO É UM ESTADO DE AMOR

“Enviou-me a evangelizar os pobres”

Não sei se o Padre Vicente, nesse ano longínquo de 1617, 
tinha ideia da grandeza da obra cuja semente minúscula 
acabava de lançar à terra. Com outros protagonistas, mas 
sempre a mesma intuição carismática, essa semente 
desabrochou, cresceu e deu fruto. Uma pequena semente, 
uma grande árvore, uma família imensa! Mas esta grandeza 
traz consigo inexoravelmente o risco do envelhecimento e o 
desgaste dos anos. Para que se conserve a frescura original 
em todas as instituições que constituem a Família Vicentina, 
é necessário:

MERGULHAR constantemente no mistério do amor de Deus 
manifestado em Jesus Cristo, no seu serviço de entrega à 
humanidade, particularmente nos mais pobres. É Ele que, no 
Seu estilo de vida e na maneira de olhar as pessoas, encanta 
e nos motiva para o serviço ao pobre. Sem esta 
contemplação diária a presidir à nossa atividade, a caridade 
perde vitalidade porque está desligada da sua fonte.

APROFUNDAR a consciência de “família”. Circula nas 
nossas instituições um “sangue” comum, o carisma dado por 
Deus a Vicente de Paulo. Daí a necessidade de mais 
conhecimento e de maior ajuda entre os vários ramos desta 
gigantesca árvore. 

FORMAR para novas abordagens da realidade de sempre (a 
pobreza) tão gritante hoje como no tempo de Vicente, mas 
com manifestações novas, próprias de uma sociedade em 

permanente transformação. A inovação é uma exigência de 
amor é inventivo até ao 

”.

DIRECIONAR a nossa atenção para situações existenciais 
cujos gritos clamorosos não se ouvem devido ao ruído 
ensurdecedor da rotina, apenas trazidas para a ribalta, 
quando algum caso chocante as coloca sob os holofotes da 

cidades e aldeias, aos refugiados de guerras 
verdadeiramente inexplicáveis e aos foragidos de fomes 
endémicas de que nem sempre o mundo, dito desenvolvido, 
está isento de responsabilidade. Arranjar forma de estes 
gritos serem ouvidos e dar voz a todos aqueles que são 
abafados por interesses obscuros, faz parte da Missão da 
Família Vicentina no nosso tempo.

Agenda

PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
Estrada da Luz, 112, 1ºDto | 1600-162 Lisboa

217 226 150 | visitadorcm@gmail.com
www.padresvicentinos.org

20 de Outubro de 2016
Festa litúrgica da Beata Maria Poussepin

23 de Outubro de 2016
Dia Mundial das Missões

28-30 de Outubro de 2016
Formação da Família Vicentina
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

12-13 de Novembro de 2016
Encontro Vocacional: “Alguém te chAMA!”
Centro Vicentino de Evangelização

“Uma pequena semente, uma grande árvore, uma família imensa!”

19-20 de Novembro de 2016 
Musical “Alegria da Misericórdia”
Casa da Cultura de Felgueiras

20 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Agostinha Pietrantoni

27 de Novembro de 2016 
Festa litúrgica de Nossa Senhora das Graças
Segunda Aparição - Rue du Bac (Paris)

28 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Catarina Labouré

10 de Dezembro de 2016
Festa litúrgica do Beato Marco António Durando

01 de Dezembro de 2016
Encontro de Superiores e Ecónomos da PPCM
Casa Provincial - Lisboa

06 de Dezembro de 2016
Reunião da Família Vicentina em Portugal
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

ANIMAÇÃO VOCACIONALCOLABORADORES DA MISSÃO

P. José Alves, CM

O Hospital é o espaço onde se vivem duas das nossas 
experiências mais radicais: a fragilidade e a esperança. Há 
8 anos que, como Assistente Espiritual e Religioso, dedico 
as tardes de terça a sexta-feira ao Hospital do Litoral Alen-
tejano em Santiago do Cacém (e sempre que solicitado) a 
descobrir a importância de um serviço profundamente 
humano, decididamente cristão e incondicionalmente 
missionário no meu crescimento como Padre Vicentino:

«Caminhamos juntos». Descobrir a importância do silêncio 

de quem não leva respostas mas procura ouvir e sentir o 
outro. Não é o visitar o doente mas caminhar com ele, valori-
zando o que tem para dizer, ouvindo-o. 

Somos frágeis. Não posso ir ao encontro das fragilidades 
do outro sem conhecer as minhas próprias fragilidades. O 
acompanhamento nos Cuidados Paliativos, como membro 
de uma equipa multidisciplinar e o diálogo com a família do 
doente, fez-me descobrir que há muito mais para além da 
saúde física! 

Cuidamos o interior. O porquê do sofrimento, qual o papel 

certeza que não há respostas para tudo mas que a Fé, pela 
oração, Sacramento da unção dos doentes, celebração das 
exéquias e acompanhamento da família é uma experiência 
transformadora que leva à paz, à esperança e a encarnar as 
palavras de Job: «os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, 
mas agora vêem-te os meus próprios olhos» (Job 42, 5). 

P. Pedro Guimarães, CM

O QUE 
   FAZEMOS?

ASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSOASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSO

Com o seu donativo apoie a Missão Popular, 
a Missão em Moçambique 

e os Seminários Vicentinos.

IBAN: PT50 0018 0000 41383382001 54
(Estrada da Luz, 112, 1º Dto | 1600-162 Lisboa)

Responsável: P. Fernando Soares
E-mail: vocacoesvicentinas@gmail.com 

Seminarista João Soares em Moçambique 

P. José Alves, Provincial da PPCM 

P. Pedro Guimarães, CM 

Tiragem de 5000 exemplares impressa pela Comunidade Vida e Paz 

Em 9 de Novembro 
de 1716 chega a 
Lisboa, o superior de 
uma casa de Monte 
Célio-Roma, o Padre 
José Gomes da 

Costa. Apoiado num Breve de Clemente XI, era autorizado a 
erigir a Congregação da Missão. Em 20 de Maio de 1717, 
foi concedida existência legal à Congregação, e a Província 
de Roma envia 4 sacerdotes e 1 irmão, que constituíram a 
1ª Comunidade. Em 1720, é adquirida a primeira casa, 
Rilhafoles. A história da Província Portuguesa, nestes 300 

1717 - 1834: Formação do Clero e Missões Populares
A vida da Congregação desenrola-se em 3 grandes 
centros:

Rilhafoles (Lisboa) - Só no ano de 1744 regista-se o 
número de 134 clérigos do Patriarcado de Lisboa que lá se 
prepararam para receber Ordens Sacras. Ao ler os relatos 

paróquia que não tivesse a missão popular “com muito 
fruto”. Não só na diocese de Lisboa mas também em 
paróquias de Coimbra, Guarda, Leiria, Miranda e Funchal. 
Eram equipas de 3 ou 4 padres com 1 irmão. Começavam 
em Outubro e terminavam em Junho.

Cruz (Braga) - Nasce de uma Missão em 1751. Ao ver o 
resultado nas paróquias onde se realizaram missões, um 
sacerdote concretizou um sonho antigo e doou à 
Congregação a propriedade “movido pela piedade e pelo 
desejo de procurar a salvação das almas”. Durante 80 anos 
a casa da Cruz foi o centro transformador da vida cristã no 
norte do País.

Évora - A presença em Évora também resultou de uma 
Missão popular. Começou nas aldeias e terminou na Sé. No 
ano seguinte repetiu-se a experiência e os missionários 
recebem pedidos assinados pelos Juízes do povo e seus 
adjuntos, párocos, Senado, nobreza e cabido da Sé. É-lhes 

atividade das Missões nas dioceses de Évora e Beja e a 
formação do Clero ao assumir a direção do Seminário 
Maior.

A par desta ação missionária, desenvolve-se intensa 
atividade no Oriente e no Brasil: Em 1780 os padres 
lazaristas tomam a responsabilidade do Seminário de Goa 
e, em 1784, a do Seminário de Macau para a formação de 
clero chinês. O zelo apostólico tinha horizontes largos e não 
se limitou ao vasto extremo oriente, pois, em 1819, partem 
2 missionários para abrir a Missão no Brasil.

(Continuará...)

A NOSSA 
   HISTÓRIA

ÁLBUM  
   DE FAMÍLIA

PRIMEIROS PASSOSPRIMEIROS PASSOS

P.  Agostinho de Sousa, CM

JUSTINO DE JACOBISJUSTINO DE JACOBIS

Nasceu em Sanfele (Itália), a 9 de 
outubro de 1800. Depois de ter 
exercido assiduamente o apostolado 
como missionário da Congregação da Missão em Nápoles, 
foi enviado pela Propaganda Fide para a missão da Etiópia 
em 1839. A 7 de Janeiro de 1849 foi nomeado Bispo de 
Massauah. Bispo e Missionário, Justino procurou ser “para 
todo o Povo de Deus pai, amigo e irmão, sempre aberto ao 
diálogo”. A sua paternidade episcopal era claramente 
percebida nas suas atitudes: amando o povo abissínio, foi 
sempre proteção segura e amparo para todos quantos se 
achavam desamparados e se sentiam perdidos e sem 
esperança. Depois de profícuo apostolado entre os 
etíopes, a quem amava como pai solícito, chegou o momen-
to de receber a recompensa dos justos. Numa viagem 
missionária, acometido de febre tropical, desgastado pelo 
cansaço e privações, Justino, deitado no chão com uma 
pedra por almofada, abençoou a todos e entregou a sua 
alma a Deus, a 31 de Julho de 1860. Foi enterrado na Igreja 

em 26 de Outubro de 1975, por Paulo VI.

S. VICENTE, 
   UM SANTO DE HOJE

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

Embora em Vicente haja algumas caraterísticas próprias do 

século em que viveu, gerou uma religiosidade um pouco 
culpabilizante, severa e pessimista, herdada do protestan-
tismo e radicalizada pelo jansenismo. Naquele tempo, era 
difícil à pastoral da Igreja conciliar a justiça com a misericór-
dia divina. Havia a primazia do aspeto tremendo de Deus e 
esquecia-se o aspeto fascinante, aparecendo o Deus 
terrível, cruel, que quase fazia esquecer o Deus da História 
da Salvação, revelado em Cristo. A justiça primava sobre a 

deve ser completada com a misericórdia, que atenua a 
severidade divina (SVP,VI, 79), chegando a uma postura 
intermédia: o Senhor castiga os pecados, mas é também 
misericordioso (SVP,I, 464). Em Vicente há um primado da 
misericórdia divina, que o leva a uma benignidade pastoral 
(SVP,XI, 52) e o aproxima do nosso tempo. 

Neste santo, a misericórdia aplica-se primeiro a Deus: o 
Deus cristão é misericordioso. Mas também o cristão deve 
ser misericordioso (SVP,IX, 38-39). Vicente vê no mistério 

da redenção a obra da misericórdia de Deus. Diante da 
condição da humanidade após o pecado de Adão, Deus 
procurou remediá-la (SVP, IX, 663), sendo Jesus o momen-
to culminante, caridade manifestada na misericórdia e na 
ternura. Também o cristão se deve compadecer do mal do 
outro. 

A caridade é tão central que se sobrepõe à piedade, sendo 
mais importante atender ao pobre do que participar na 
missa (SVP,VII, 50). A misericórdia não pode ser apenas 
intimista: deve estar unida à justiça, restituindo aos pobres 
os seus direitos, pela compreensão das causas da pobreza 
e buscando soluções (SVP, VII, 90).

É a primeira novidade vicentina: não basta o alívio da miseri-
córdia dos casos individuais, mas é necessário melhorar as 
condições sociais, de forma estável. O amor vicentino é um 
amor comprometido com o que hoje chamamos justiça 
social e radical (M. Vultus 20-21). 

Deste modo, os herdeiros do carisma de Vicente de Paulo, 
devem ser uma manifestação da misericórdia de Deus, onde 
cada um é embaixador da ternura de Deus junto dos pobres, 
com um coração misericordioso, com um sorriso constante, 
uma ternura e  uma delicadeza, com “entranhas” de miseri-
córdia (SVP,IX, 915). 

P. Albertino Gonçalves, CM

MISSÃO  
   AD GENTES

MOÇAMBIQUE 2016MOÇAMBIQUE 2016

Foram três meses inten-

muito aquém daquilo 
que por lá vivi. Pensei 
que já conhecia tudo e 
que tinha todas as 

lições bem estudadas, que não necessitava de aprender 

Moçambique se tornasse, para mim, numa experiência 
diferente e marcante. Estar com os mais pobres a servi-los 
nos trabalhos mais humildes, fez-me descobrir que tinha 
muito mais a aprender do que a ensinar. Viver o Evangelho 
de forma profunda, foi algo de sublime.  A exegese e dogmá-
ticas pelas quais me maravilho tornam-se redutoras face à 
realidade que eu vi. Deus está aqui, está vivo. Basta abrir os 
olhos. Pensar que tudo aquilo que estudei se resume, muitas 
vezes, a contar os poucos ‘meticais’ para fazer as compras; 
que o meu conhecimento da palavra de Deus se resume a 
frases simples; que a glória muitas vezes e inconsciente-
mente buscada de ter alguém que nos oiça e aprenda 
conosco se acaba quando se faz a experiência da humildade 
e da reciprocidade. É na humildade e na simplicidade que se 
descobrem as grandes coisas. A verdade é que quem vê a 
miséria desta gente não tem como não se sentir interpelado. 

pouco que têm é partilhado. Ser generoso não é dar o que 
sobra, mas sim o que se tem. 

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

P. Álvaro Cunha, CM

João Soares, CM

ALGUÉM   
   TE CHAMA!

ENCONTRO VOCACIONALENCONTRO VOCACIONAL

Psssssssst, onde 
-

des fazer da tua 

êxito (o que signi-

simples, apresenta-se hoje cheio de “emboscadas” que é 
preciso saber entender! O Encontro “Alguém te chAMA!” 
será de 12 a 13 de novembro, no Centro Vicentino de 
Evangelização (Seminário de S. José) em Oleiros, Felguei-
ras. O encontro não tem qualquer custo. As Inscrições 
decorrem até 6 de novembro através do e-mail da Anima-
ção Vocacional (na contracapa) ou utilizando o formulário 
disponível no evento “Alguém te chAMA!” do Facebook. 

XII Encontro Nacional da Família Vicentina XII Encontro Nacional da Família Vicentina Projeto JMV de missão ad gentes: “Renascer p’ra Esperança” Projeto JMV de missão ad gentes: “Renascer p’ra Esperança” Experiência Missionária do Seminarista João Soares Experiência Missionária do Seminarista João Soares  S. Vicente de Paulo na igreja de S. Tomás de Aquino S. Vicente de Paulo na igreja de S. Tomás de Aquino 

NOVO SUCESSOR DE  
   S. VICENTE DE PAULO

42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO 42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO

Na Congregação da Missão (CM) houve a mudança de 
Superior Geral. Durante a 42ª Assembleia Geral da CM, 
com a participação de 111 delegados do mundo inteiro, foi 
eleito o P. Tomaz Mavrič como Superior Geral da CM e da 
Companhia das Filhas da Caridade, sendo o 24º sucessor 
de S. Vicente de Paulo. Filho de pais eslovenos, nasceu na 
Argentina há 57 anos, tendo exercido vários serviços pasto-
rais em lugares diversos na CM. Atualmente, estava como 
Visitador da Vice-Província de S. Cirilo e S. Metódio, na 
Ucrânia. A sua experiência missionária e vivência espiritual 
são as mais valias para o seu serviço à CM, a começar já 
neste ano em que celebramos os 400 anos do Carisma 
Vicentino. De Portugal participaram na Assembleia Geral os 
padres Álvaro Cunha e Nélio Pita. Cada Assembleia Geral é 
sempre uma oportunidade para partilhar experiências, 
conhecer novos confrades e ter uma visão mais global e 
internacional da Congregação. Neste ano em que vamos 
celebrar os 400 anos do Carisma Vicentino, somos todos 
convidados a conhecer mais e melhor, não só S. Vicente de 
Paulo, mas também a Congregação por ele fundada.   

Assembleia Geral 2016 - ChicagoAssembleia Geral 2016 - Chicago Encontro de Jovens Vicentinos 2016 - CracóviaEncontro de Jovens Vicentinos 2016 - Cracóvia Tomada de posse do P. José Alves como VisitadorTomada de posse do P. José Alves como Visitador  
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cujos gritos clamorosos não se ouvem devido ao ruído 
ensurdecedor da rotina, apenas trazidas para a ribalta, 
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cidades e aldeias, aos refugiados de guerras 
verdadeiramente inexplicáveis e aos foragidos de fomes 
endémicas de que nem sempre o mundo, dito desenvolvido, 
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gritos serem ouvidos e dar voz a todos aqueles que são 
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zando o que tem para dizer, ouvindo-o. 
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adjuntos, párocos, Senado, nobreza e cabido da Sé. É-lhes 

atividade das Missões nas dioceses de Évora e Beja e a 
formação do Clero ao assumir a direção do Seminário 
Maior.

A par desta ação missionária, desenvolve-se intensa 
atividade no Oriente e no Brasil: Em 1780 os padres 
lazaristas tomam a responsabilidade do Seminário de Goa 
e, em 1784, a do Seminário de Macau para a formação de 
clero chinês. O zelo apostólico tinha horizontes largos e não 
se limitou ao vasto extremo oriente, pois, em 1819, partem 
2 missionários para abrir a Missão no Brasil.

(Continuará...)
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P.  Agostinho de Sousa, CM

JUSTINO DE JACOBISJUSTINO DE JACOBIS

Nasceu em Sanfele (Itália), a 9 de 
outubro de 1800. Depois de ter 
exercido assiduamente o apostolado 
como missionário da Congregação da Missão em Nápoles, 
foi enviado pela Propaganda Fide para a missão da Etiópia 
em 1839. A 7 de Janeiro de 1849 foi nomeado Bispo de 
Massauah. Bispo e Missionário, Justino procurou ser “para 
todo o Povo de Deus pai, amigo e irmão, sempre aberto ao 
diálogo”. A sua paternidade episcopal era claramente 
percebida nas suas atitudes: amando o povo abissínio, foi 
sempre proteção segura e amparo para todos quantos se 
achavam desamparados e se sentiam perdidos e sem 
esperança. Depois de profícuo apostolado entre os 
etíopes, a quem amava como pai solícito, chegou o momen-
to de receber a recompensa dos justos. Numa viagem 
missionária, acometido de febre tropical, desgastado pelo 
cansaço e privações, Justino, deitado no chão com uma 
pedra por almofada, abençoou a todos e entregou a sua 
alma a Deus, a 31 de Julho de 1860. Foi enterrado na Igreja 

em 26 de Outubro de 1975, por Paulo VI.

S. VICENTE, 
   UM SANTO DE HOJE

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

Embora em Vicente haja algumas caraterísticas próprias do 

século em que viveu, gerou uma religiosidade um pouco 
culpabilizante, severa e pessimista, herdada do protestan-
tismo e radicalizada pelo jansenismo. Naquele tempo, era 
difícil à pastoral da Igreja conciliar a justiça com a misericór-
dia divina. Havia a primazia do aspeto tremendo de Deus e 
esquecia-se o aspeto fascinante, aparecendo o Deus 
terrível, cruel, que quase fazia esquecer o Deus da História 
da Salvação, revelado em Cristo. A justiça primava sobre a 

deve ser completada com a misericórdia, que atenua a 
severidade divina (SVP,VI, 79), chegando a uma postura 
intermédia: o Senhor castiga os pecados, mas é também 
misericordioso (SVP,I, 464). Em Vicente há um primado da 
misericórdia divina, que o leva a uma benignidade pastoral 
(SVP,XI, 52) e o aproxima do nosso tempo. 

Neste santo, a misericórdia aplica-se primeiro a Deus: o 
Deus cristão é misericordioso. Mas também o cristão deve 
ser misericordioso (SVP,IX, 38-39). Vicente vê no mistério 

da redenção a obra da misericórdia de Deus. Diante da 
condição da humanidade após o pecado de Adão, Deus 
procurou remediá-la (SVP, IX, 663), sendo Jesus o momen-
to culminante, caridade manifestada na misericórdia e na 
ternura. Também o cristão se deve compadecer do mal do 
outro. 

A caridade é tão central que se sobrepõe à piedade, sendo 
mais importante atender ao pobre do que participar na 
missa (SVP,VII, 50). A misericórdia não pode ser apenas 
intimista: deve estar unida à justiça, restituindo aos pobres 
os seus direitos, pela compreensão das causas da pobreza 
e buscando soluções (SVP, VII, 90).

É a primeira novidade vicentina: não basta o alívio da miseri-
córdia dos casos individuais, mas é necessário melhorar as 
condições sociais, de forma estável. O amor vicentino é um 
amor comprometido com o que hoje chamamos justiça 
social e radical (M. Vultus 20-21). 

Deste modo, os herdeiros do carisma de Vicente de Paulo, 
devem ser uma manifestação da misericórdia de Deus, onde 
cada um é embaixador da ternura de Deus junto dos pobres, 
com um coração misericordioso, com um sorriso constante, 
uma ternura e  uma delicadeza, com “entranhas” de miseri-
córdia (SVP,IX, 915). 

P. Albertino Gonçalves, CM

MISSÃO  
   AD GENTES

MOÇAMBIQUE 2016MOÇAMBIQUE 2016

Foram três meses inten-

muito aquém daquilo 
que por lá vivi. Pensei 
que já conhecia tudo e 
que tinha todas as 

lições bem estudadas, que não necessitava de aprender 

Moçambique se tornasse, para mim, numa experiência 
diferente e marcante. Estar com os mais pobres a servi-los 
nos trabalhos mais humildes, fez-me descobrir que tinha 
muito mais a aprender do que a ensinar. Viver o Evangelho 
de forma profunda, foi algo de sublime.  A exegese e dogmá-
ticas pelas quais me maravilho tornam-se redutoras face à 
realidade que eu vi. Deus está aqui, está vivo. Basta abrir os 
olhos. Pensar que tudo aquilo que estudei se resume, muitas 
vezes, a contar os poucos ‘meticais’ para fazer as compras; 
que o meu conhecimento da palavra de Deus se resume a 
frases simples; que a glória muitas vezes e inconsciente-
mente buscada de ter alguém que nos oiça e aprenda 
conosco se acaba quando se faz a experiência da humildade 
e da reciprocidade. É na humildade e na simplicidade que se 
descobrem as grandes coisas. A verdade é que quem vê a 
miséria desta gente não tem como não se sentir interpelado. 

pouco que têm é partilhado. Ser generoso não é dar o que 
sobra, mas sim o que se tem. 

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

P. Álvaro Cunha, CM

João Soares, CM

ALGUÉM   
   TE CHAMA!

ENCONTRO VOCACIONALENCONTRO VOCACIONAL

Psssssssst, onde 
-

des fazer da tua 

êxito (o que signi-

simples, apresenta-se hoje cheio de “emboscadas” que é 
preciso saber entender! O Encontro “Alguém te chAMA!” 
será de 12 a 13 de novembro, no Centro Vicentino de 
Evangelização (Seminário de S. José) em Oleiros, Felguei-
ras. O encontro não tem qualquer custo. As Inscrições 
decorrem até 6 de novembro através do e-mail da Anima-
ção Vocacional (na contracapa) ou utilizando o formulário 
disponível no evento “Alguém te chAMA!” do Facebook. 

XII Encontro Nacional da Família Vicentina XII Encontro Nacional da Família Vicentina Projeto JMV de missão ad gentes: “Renascer p’ra Esperança” Projeto JMV de missão ad gentes: “Renascer p’ra Esperança” Experiência Missionária do Seminarista João Soares Experiência Missionária do Seminarista João Soares  S. Vicente de Paulo na igreja de S. Tomás de Aquino S. Vicente de Paulo na igreja de S. Tomás de Aquino 

NOVO SUCESSOR DE  
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42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO 42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO

Na Congregação da Missão (CM) houve a mudança de 
Superior Geral. Durante a 42ª Assembleia Geral da CM, 
com a participação de 111 delegados do mundo inteiro, foi 
eleito o P. Tomaz Mavrič como Superior Geral da CM e da 
Companhia das Filhas da Caridade, sendo o 24º sucessor 
de S. Vicente de Paulo. Filho de pais eslovenos, nasceu na 
Argentina há 57 anos, tendo exercido vários serviços pasto-
rais em lugares diversos na CM. Atualmente, estava como 
Visitador da Vice-Província de S. Cirilo e S. Metódio, na 
Ucrânia. A sua experiência missionária e vivência espiritual 
são as mais valias para o seu serviço à CM, a começar já 
neste ano em que celebramos os 400 anos do Carisma 
Vicentino. De Portugal participaram na Assembleia Geral os 
padres Álvaro Cunha e Nélio Pita. Cada Assembleia Geral é 
sempre uma oportunidade para partilhar experiências, 
conhecer novos confrades e ter uma visão mais global e 
internacional da Congregação. Neste ano em que vamos 
celebrar os 400 anos do Carisma Vicentino, somos todos 
convidados a conhecer mais e melhor, não só S. Vicente de 
Paulo, mas também a Congregação por ele fundada.   

Assembleia Geral 2016 - ChicagoAssembleia Geral 2016 - Chicago Encontro de Jovens Vicentinos 2016 - CracóviaEncontro de Jovens Vicentinos 2016 - Cracóvia Tomada de posse do P. José Alves como VisitadorTomada de posse do P. José Alves como Visitador  
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O ESTADO DA MISSÃO É UM ESTADO DE AMOR

“Enviou-me a evangelizar os pobres”

Não sei se o Padre Vicente, nesse ano longínquo de 1617, 
tinha ideia da grandeza da obra cuja semente minúscula 
acabava de lançar à terra. Com outros protagonistas, mas 
sempre a mesma intuição carismática, essa semente 
desabrochou, cresceu e deu fruto. Uma pequena semente, 
uma grande árvore, uma família imensa! Mas esta grandeza 
traz consigo inexoravelmente o risco do envelhecimento e o 
desgaste dos anos. Para que se conserve a frescura original 
em todas as instituições que constituem a Família Vicentina, 
é necessário:

MERGULHAR constantemente no mistério do amor de Deus 
manifestado em Jesus Cristo, no seu serviço de entrega à 
humanidade, particularmente nos mais pobres. É Ele que, no 
Seu estilo de vida e na maneira de olhar as pessoas, encanta 
e nos motiva para o serviço ao pobre. Sem esta 
contemplação diária a presidir à nossa atividade, a caridade 
perde vitalidade porque está desligada da sua fonte.

APROFUNDAR a consciência de “família”. Circula nas 
nossas instituições um “sangue” comum, o carisma dado por 
Deus a Vicente de Paulo. Daí a necessidade de mais 
conhecimento e de maior ajuda entre os vários ramos desta 
gigantesca árvore. 

FORMAR para novas abordagens da realidade de sempre (a 
pobreza) tão gritante hoje como no tempo de Vicente, mas 
com manifestações novas, próprias de uma sociedade em 

permanente transformação. A inovação é uma exigência de 
amor é inventivo até ao 

”.

DIRECIONAR a nossa atenção para situações existenciais 
cujos gritos clamorosos não se ouvem devido ao ruído 
ensurdecedor da rotina, apenas trazidas para a ribalta, 
quando algum caso chocante as coloca sob os holofotes da 

cidades e aldeias, aos refugiados de guerras 
verdadeiramente inexplicáveis e aos foragidos de fomes 
endémicas de que nem sempre o mundo, dito desenvolvido, 
está isento de responsabilidade. Arranjar forma de estes 
gritos serem ouvidos e dar voz a todos aqueles que são 
abafados por interesses obscuros, faz parte da Missão da 
Família Vicentina no nosso tempo.

Agenda

PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
Estrada da Luz, 112, 1ºDto | 1600-162 Lisboa

217 226 150 | visitadorcm@gmail.com
www.padresvicentinos.org

20 de Outubro de 2016
Festa litúrgica da Beata Maria Poussepin

23 de Outubro de 2016
Dia Mundial das Missões

28-30 de Outubro de 2016
Formação da Família Vicentina
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

12-13 de Novembro de 2016
Encontro Vocacional: “Alguém te chAMA!”
Centro Vicentino de Evangelização

“Uma pequena semente, uma grande árvore, uma família imensa!”

19-20 de Novembro de 2016 
Musical “Alegria da Misericórdia”
Casa da Cultura de Felgueiras

20 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Agostinha Pietrantoni

27 de Novembro de 2016 
Festa litúrgica de Nossa Senhora das Graças
Segunda Aparição - Rue du Bac (Paris)

28 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Catarina Labouré

10 de Dezembro de 2016
Festa litúrgica do Beato Marco António Durando

01 de Dezembro de 2016
Encontro de Superiores e Ecónomos da PPCM
Casa Provincial - Lisboa

06 de Dezembro de 2016
Reunião da Família Vicentina em Portugal
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

ANIMAÇÃO VOCACIONALCOLABORADORES DA MISSÃO

P. José Alves, CM

O Hospital é o espaço onde se vivem duas das nossas 
experiências mais radicais: a fragilidade e a esperança. Há 
8 anos que, como Assistente Espiritual e Religioso, dedico 
as tardes de terça a sexta-feira ao Hospital do Litoral Alen-
tejano em Santiago do Cacém (e sempre que solicitado) a 
descobrir a importância de um serviço profundamente 
humano, decididamente cristão e incondicionalmente 
missionário no meu crescimento como Padre Vicentino:

«Caminhamos juntos». Descobrir a importância do silêncio 

de quem não leva respostas mas procura ouvir e sentir o 
outro. Não é o visitar o doente mas caminhar com ele, valori-
zando o que tem para dizer, ouvindo-o. 

Somos frágeis. Não posso ir ao encontro das fragilidades 
do outro sem conhecer as minhas próprias fragilidades. O 
acompanhamento nos Cuidados Paliativos, como membro 
de uma equipa multidisciplinar e o diálogo com a família do 
doente, fez-me descobrir que há muito mais para além da 
saúde física! 

Cuidamos o interior. O porquê do sofrimento, qual o papel 

certeza que não há respostas para tudo mas que a Fé, pela 
oração, Sacramento da unção dos doentes, celebração das 
exéquias e acompanhamento da família é uma experiência 
transformadora que leva à paz, à esperança e a encarnar as 
palavras de Job: «os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, 
mas agora vêem-te os meus próprios olhos» (Job 42, 5). 

P. Pedro Guimarães, CM

O QUE 
   FAZEMOS?

ASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSOASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSO

Com o seu donativo apoie a Missão Popular, 
a Missão em Moçambique 

e os Seminários Vicentinos.

IBAN: PT50 0018 0000 41383382001 54
(Estrada da Luz, 112, 1º Dto | 1600-162 Lisboa)

Responsável: P. Fernando Soares
E-mail: vocacoesvicentinas@gmail.com 

Seminarista João Soares em Moçambique 

P. José Alves, Provincial da PPCM 

P. Pedro Guimarães, CM 

Tiragem de 5000 exemplares impressa pela Comunidade Vida e Paz 

Em 9 de Novembro 
de 1716 chega a 
Lisboa, o superior de 
uma casa de Monte 
Célio-Roma, o Padre 
José Gomes da 

Costa. Apoiado num Breve de Clemente XI, era autorizado a 
erigir a Congregação da Missão. Em 20 de Maio de 1717, 
foi concedida existência legal à Congregação, e a Província 
de Roma envia 4 sacerdotes e 1 irmão, que constituíram a 
1ª Comunidade. Em 1720, é adquirida a primeira casa, 
Rilhafoles. A história da Província Portuguesa, nestes 300 

1717 - 1834: Formação do Clero e Missões Populares
A vida da Congregação desenrola-se em 3 grandes 
centros:

Rilhafoles (Lisboa) - Só no ano de 1744 regista-se o 
número de 134 clérigos do Patriarcado de Lisboa que lá se 
prepararam para receber Ordens Sacras. Ao ler os relatos 

paróquia que não tivesse a missão popular “com muito 
fruto”. Não só na diocese de Lisboa mas também em 
paróquias de Coimbra, Guarda, Leiria, Miranda e Funchal. 
Eram equipas de 3 ou 4 padres com 1 irmão. Começavam 
em Outubro e terminavam em Junho.

Cruz (Braga) - Nasce de uma Missão em 1751. Ao ver o 
resultado nas paróquias onde se realizaram missões, um 
sacerdote concretizou um sonho antigo e doou à 
Congregação a propriedade “movido pela piedade e pelo 
desejo de procurar a salvação das almas”. Durante 80 anos 
a casa da Cruz foi o centro transformador da vida cristã no 
norte do País.

Évora - A presença em Évora também resultou de uma 
Missão popular. Começou nas aldeias e terminou na Sé. No 
ano seguinte repetiu-se a experiência e os missionários 
recebem pedidos assinados pelos Juízes do povo e seus 
adjuntos, párocos, Senado, nobreza e cabido da Sé. É-lhes 

atividade das Missões nas dioceses de Évora e Beja e a 
formação do Clero ao assumir a direção do Seminário 
Maior.

A par desta ação missionária, desenvolve-se intensa 
atividade no Oriente e no Brasil: Em 1780 os padres 
lazaristas tomam a responsabilidade do Seminário de Goa 
e, em 1784, a do Seminário de Macau para a formação de 
clero chinês. O zelo apostólico tinha horizontes largos e não 
se limitou ao vasto extremo oriente, pois, em 1819, partem 
2 missionários para abrir a Missão no Brasil.
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JUSTINO DE JACOBISJUSTINO DE JACOBIS

Nasceu em Sanfele (Itália), a 9 de 
outubro de 1800. Depois de ter 
exercido assiduamente o apostolado 
como missionário da Congregação da Missão em Nápoles, 
foi enviado pela Propaganda Fide para a missão da Etiópia 
em 1839. A 7 de Janeiro de 1849 foi nomeado Bispo de 
Massauah. Bispo e Missionário, Justino procurou ser “para 
todo o Povo de Deus pai, amigo e irmão, sempre aberto ao 
diálogo”. A sua paternidade episcopal era claramente 
percebida nas suas atitudes: amando o povo abissínio, foi 
sempre proteção segura e amparo para todos quantos se 
achavam desamparados e se sentiam perdidos e sem 
esperança. Depois de profícuo apostolado entre os 
etíopes, a quem amava como pai solícito, chegou o momen-
to de receber a recompensa dos justos. Numa viagem 
missionária, acometido de febre tropical, desgastado pelo 
cansaço e privações, Justino, deitado no chão com uma 
pedra por almofada, abençoou a todos e entregou a sua 
alma a Deus, a 31 de Julho de 1860. Foi enterrado na Igreja 

em 26 de Outubro de 1975, por Paulo VI.

S. VICENTE, 
   UM SANTO DE HOJE

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

Embora em Vicente haja algumas caraterísticas próprias do 

século em que viveu, gerou uma religiosidade um pouco 
culpabilizante, severa e pessimista, herdada do protestan-
tismo e radicalizada pelo jansenismo. Naquele tempo, era 
difícil à pastoral da Igreja conciliar a justiça com a misericór-
dia divina. Havia a primazia do aspeto tremendo de Deus e 
esquecia-se o aspeto fascinante, aparecendo o Deus 
terrível, cruel, que quase fazia esquecer o Deus da História 
da Salvação, revelado em Cristo. A justiça primava sobre a 

deve ser completada com a misericórdia, que atenua a 
severidade divina (SVP,VI, 79), chegando a uma postura 
intermédia: o Senhor castiga os pecados, mas é também 
misericordioso (SVP,I, 464). Em Vicente há um primado da 
misericórdia divina, que o leva a uma benignidade pastoral 
(SVP,XI, 52) e o aproxima do nosso tempo. 

Neste santo, a misericórdia aplica-se primeiro a Deus: o 
Deus cristão é misericordioso. Mas também o cristão deve 
ser misericordioso (SVP,IX, 38-39). Vicente vê no mistério 

da redenção a obra da misericórdia de Deus. Diante da 
condição da humanidade após o pecado de Adão, Deus 
procurou remediá-la (SVP, IX, 663), sendo Jesus o momen-
to culminante, caridade manifestada na misericórdia e na 
ternura. Também o cristão se deve compadecer do mal do 
outro. 

A caridade é tão central que se sobrepõe à piedade, sendo 
mais importante atender ao pobre do que participar na 
missa (SVP,VII, 50). A misericórdia não pode ser apenas 
intimista: deve estar unida à justiça, restituindo aos pobres 
os seus direitos, pela compreensão das causas da pobreza 
e buscando soluções (SVP, VII, 90).

É a primeira novidade vicentina: não basta o alívio da miseri-
córdia dos casos individuais, mas é necessário melhorar as 
condições sociais, de forma estável. O amor vicentino é um 
amor comprometido com o que hoje chamamos justiça 
social e radical (M. Vultus 20-21). 

Deste modo, os herdeiros do carisma de Vicente de Paulo, 
devem ser uma manifestação da misericórdia de Deus, onde 
cada um é embaixador da ternura de Deus junto dos pobres, 
com um coração misericordioso, com um sorriso constante, 
uma ternura e  uma delicadeza, com “entranhas” de miseri-
córdia (SVP,IX, 915). 

P. Albertino Gonçalves, CM

MISSÃO  
   AD GENTES

MOÇAMBIQUE 2016MOÇAMBIQUE 2016

Foram três meses inten-

muito aquém daquilo 
que por lá vivi. Pensei 
que já conhecia tudo e 
que tinha todas as 

lições bem estudadas, que não necessitava de aprender 

Moçambique se tornasse, para mim, numa experiência 
diferente e marcante. Estar com os mais pobres a servi-los 
nos trabalhos mais humildes, fez-me descobrir que tinha 
muito mais a aprender do que a ensinar. Viver o Evangelho 
de forma profunda, foi algo de sublime.  A exegese e dogmá-
ticas pelas quais me maravilho tornam-se redutoras face à 
realidade que eu vi. Deus está aqui, está vivo. Basta abrir os 
olhos. Pensar que tudo aquilo que estudei se resume, muitas 
vezes, a contar os poucos ‘meticais’ para fazer as compras; 
que o meu conhecimento da palavra de Deus se resume a 
frases simples; que a glória muitas vezes e inconsciente-
mente buscada de ter alguém que nos oiça e aprenda 
conosco se acaba quando se faz a experiência da humildade 
e da reciprocidade. É na humildade e na simplicidade que se 
descobrem as grandes coisas. A verdade é que quem vê a 
miséria desta gente não tem como não se sentir interpelado. 

pouco que têm é partilhado. Ser generoso não é dar o que 
sobra, mas sim o que se tem. 

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

P. Álvaro Cunha, CM

João Soares, CM
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des fazer da tua 

êxito (o que signi-

simples, apresenta-se hoje cheio de “emboscadas” que é 
preciso saber entender! O Encontro “Alguém te chAMA!” 
será de 12 a 13 de novembro, no Centro Vicentino de 
Evangelização (Seminário de S. José) em Oleiros, Felguei-
ras. O encontro não tem qualquer custo. As Inscrições 
decorrem até 6 de novembro através do e-mail da Anima-
ção Vocacional (na contracapa) ou utilizando o formulário 
disponível no evento “Alguém te chAMA!” do Facebook. 
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42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO 42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO

Na Congregação da Missão (CM) houve a mudança de 
Superior Geral. Durante a 42ª Assembleia Geral da CM, 
com a participação de 111 delegados do mundo inteiro, foi 
eleito o P. Tomaz Mavrič como Superior Geral da CM e da 
Companhia das Filhas da Caridade, sendo o 24º sucessor 
de S. Vicente de Paulo. Filho de pais eslovenos, nasceu na 
Argentina há 57 anos, tendo exercido vários serviços pasto-
rais em lugares diversos na CM. Atualmente, estava como 
Visitador da Vice-Província de S. Cirilo e S. Metódio, na 
Ucrânia. A sua experiência missionária e vivência espiritual 
são as mais valias para o seu serviço à CM, a começar já 
neste ano em que celebramos os 400 anos do Carisma 
Vicentino. De Portugal participaram na Assembleia Geral os 
padres Álvaro Cunha e Nélio Pita. Cada Assembleia Geral é 
sempre uma oportunidade para partilhar experiências, 
conhecer novos confrades e ter uma visão mais global e 
internacional da Congregação. Neste ano em que vamos 
celebrar os 400 anos do Carisma Vicentino, somos todos 
convidados a conhecer mais e melhor, não só S. Vicente de 
Paulo, mas também a Congregação por ele fundada.   
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O ESTADO DA MISSÃO É UM ESTADO DE AMOR

“Enviou-me a evangelizar os pobres”

Não sei se o Padre Vicente, nesse ano longínquo de 1617, 
tinha ideia da grandeza da obra cuja semente minúscula 
acabava de lançar à terra. Com outros protagonistas, mas 
sempre a mesma intuição carismática, essa semente 
desabrochou, cresceu e deu fruto. Uma pequena semente, 
uma grande árvore, uma família imensa! Mas esta grandeza 
traz consigo inexoravelmente o risco do envelhecimento e o 
desgaste dos anos. Para que se conserve a frescura original 
em todas as instituições que constituem a Família Vicentina, 
é necessário:

MERGULHAR constantemente no mistério do amor de Deus 
manifestado em Jesus Cristo, no seu serviço de entrega à 
humanidade, particularmente nos mais pobres. É Ele que, no 
Seu estilo de vida e na maneira de olhar as pessoas, encanta 
e nos motiva para o serviço ao pobre. Sem esta 
contemplação diária a presidir à nossa atividade, a caridade 
perde vitalidade porque está desligada da sua fonte.

APROFUNDAR a consciência de “família”. Circula nas 
nossas instituições um “sangue” comum, o carisma dado por 
Deus a Vicente de Paulo. Daí a necessidade de mais 
conhecimento e de maior ajuda entre os vários ramos desta 
gigantesca árvore. 

FORMAR para novas abordagens da realidade de sempre (a 
pobreza) tão gritante hoje como no tempo de Vicente, mas 
com manifestações novas, próprias de uma sociedade em 

permanente transformação. A inovação é uma exigência de 
amor é inventivo até ao 

”.

DIRECIONAR a nossa atenção para situações existenciais 
cujos gritos clamorosos não se ouvem devido ao ruído 
ensurdecedor da rotina, apenas trazidas para a ribalta, 
quando algum caso chocante as coloca sob os holofotes da 

cidades e aldeias, aos refugiados de guerras 
verdadeiramente inexplicáveis e aos foragidos de fomes 
endémicas de que nem sempre o mundo, dito desenvolvido, 
está isento de responsabilidade. Arranjar forma de estes 
gritos serem ouvidos e dar voz a todos aqueles que são 
abafados por interesses obscuros, faz parte da Missão da 
Família Vicentina no nosso tempo.

Agenda

PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
Estrada da Luz, 112, 1ºDto | 1600-162 Lisboa

217 226 150 | visitadorcm@gmail.com
www.padresvicentinos.org

20 de Outubro de 2016
Festa litúrgica da Beata Maria Poussepin

23 de Outubro de 2016
Dia Mundial das Missões

28-30 de Outubro de 2016
Formação da Família Vicentina
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

12-13 de Novembro de 2016
Encontro Vocacional: “Alguém te chAMA!”
Centro Vicentino de Evangelização

“Uma pequena semente, uma grande árvore, uma família imensa!”

19-20 de Novembro de 2016 
Musical “Alegria da Misericórdia”
Casa da Cultura de Felgueiras

20 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Agostinha Pietrantoni

27 de Novembro de 2016 
Festa litúrgica de Nossa Senhora das Graças
Segunda Aparição - Rue du Bac (Paris)

28 de Novembro de 2016
Festa litúrgica de Santa Catarina Labouré

10 de Dezembro de 2016
Festa litúrgica do Beato Marco António Durando

01 de Dezembro de 2016
Encontro de Superiores e Ecónomos da PPCM
Casa Provincial - Lisboa

06 de Dezembro de 2016
Reunião da Família Vicentina em Portugal
Casa das Filhas da Caridade (Campo Grande)

ANIMAÇÃO VOCACIONALCOLABORADORES DA MISSÃO

P. José Alves, CM

O Hospital é o espaço onde se vivem duas das nossas 
experiências mais radicais: a fragilidade e a esperança. Há 
8 anos que, como Assistente Espiritual e Religioso, dedico 
as tardes de terça a sexta-feira ao Hospital do Litoral Alen-
tejano em Santiago do Cacém (e sempre que solicitado) a 
descobrir a importância de um serviço profundamente 
humano, decididamente cristão e incondicionalmente 
missionário no meu crescimento como Padre Vicentino:

«Caminhamos juntos». Descobrir a importância do silêncio 

de quem não leva respostas mas procura ouvir e sentir o 
outro. Não é o visitar o doente mas caminhar com ele, valori-
zando o que tem para dizer, ouvindo-o. 

Somos frágeis. Não posso ir ao encontro das fragilidades 
do outro sem conhecer as minhas próprias fragilidades. O 
acompanhamento nos Cuidados Paliativos, como membro 
de uma equipa multidisciplinar e o diálogo com a família do 
doente, fez-me descobrir que há muito mais para além da 
saúde física! 

Cuidamos o interior. O porquê do sofrimento, qual o papel 

certeza que não há respostas para tudo mas que a Fé, pela 
oração, Sacramento da unção dos doentes, celebração das 
exéquias e acompanhamento da família é uma experiência 
transformadora que leva à paz, à esperança e a encarnar as 
palavras de Job: «os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, 
mas agora vêem-te os meus próprios olhos» (Job 42, 5). 

P. Pedro Guimarães, CM

O QUE 
   FAZEMOS?

ASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSOASSISTENTE ESPIRITUAL E RELIGIOSO

Com o seu donativo apoie a Missão Popular, 
a Missão em Moçambique 

e os Seminários Vicentinos.

IBAN: PT50 0018 0000 41383382001 54
(Estrada da Luz, 112, 1º Dto | 1600-162 Lisboa)

Responsável: P. Fernando Soares
E-mail: vocacoesvicentinas@gmail.com 

Seminarista João Soares em Moçambique 

P. José Alves, Provincial da PPCM 

P. Pedro Guimarães, CM 

Tiragem de 5000 exemplares impressa pela Comunidade Vida e Paz 

Em 9 de Novembro 
de 1716 chega a 
Lisboa, o superior de 
uma casa de Monte 
Célio-Roma, o Padre 
José Gomes da 

Costa. Apoiado num Breve de Clemente XI, era autorizado a 
erigir a Congregação da Missão. Em 20 de Maio de 1717, 
foi concedida existência legal à Congregação, e a Província 
de Roma envia 4 sacerdotes e 1 irmão, que constituíram a 
1ª Comunidade. Em 1720, é adquirida a primeira casa, 
Rilhafoles. A história da Província Portuguesa, nestes 300 

1717 - 1834: Formação do Clero e Missões Populares
A vida da Congregação desenrola-se em 3 grandes 
centros:

Rilhafoles (Lisboa) - Só no ano de 1744 regista-se o 
número de 134 clérigos do Patriarcado de Lisboa que lá se 
prepararam para receber Ordens Sacras. Ao ler os relatos 

paróquia que não tivesse a missão popular “com muito 
fruto”. Não só na diocese de Lisboa mas também em 
paróquias de Coimbra, Guarda, Leiria, Miranda e Funchal. 
Eram equipas de 3 ou 4 padres com 1 irmão. Começavam 
em Outubro e terminavam em Junho.

Cruz (Braga) - Nasce de uma Missão em 1751. Ao ver o 
resultado nas paróquias onde se realizaram missões, um 
sacerdote concretizou um sonho antigo e doou à 
Congregação a propriedade “movido pela piedade e pelo 
desejo de procurar a salvação das almas”. Durante 80 anos 
a casa da Cruz foi o centro transformador da vida cristã no 
norte do País.

Évora - A presença em Évora também resultou de uma 
Missão popular. Começou nas aldeias e terminou na Sé. No 
ano seguinte repetiu-se a experiência e os missionários 
recebem pedidos assinados pelos Juízes do povo e seus 
adjuntos, párocos, Senado, nobreza e cabido da Sé. É-lhes 

atividade das Missões nas dioceses de Évora e Beja e a 
formação do Clero ao assumir a direção do Seminário 
Maior.

A par desta ação missionária, desenvolve-se intensa 
atividade no Oriente e no Brasil: Em 1780 os padres 
lazaristas tomam a responsabilidade do Seminário de Goa 
e, em 1784, a do Seminário de Macau para a formação de 
clero chinês. O zelo apostólico tinha horizontes largos e não 
se limitou ao vasto extremo oriente, pois, em 1819, partem 
2 missionários para abrir a Missão no Brasil.

(Continuará...)

A NOSSA 
   HISTÓRIA

ÁLBUM  
   DE FAMÍLIA

PRIMEIROS PASSOSPRIMEIROS PASSOS

P.  Agostinho de Sousa, CM

JUSTINO DE JACOBISJUSTINO DE JACOBIS

Nasceu em Sanfele (Itália), a 9 de 
outubro de 1800. Depois de ter 
exercido assiduamente o apostolado 
como missionário da Congregação da Missão em Nápoles, 
foi enviado pela Propaganda Fide para a missão da Etiópia 
em 1839. A 7 de Janeiro de 1849 foi nomeado Bispo de 
Massauah. Bispo e Missionário, Justino procurou ser “para 
todo o Povo de Deus pai, amigo e irmão, sempre aberto ao 
diálogo”. A sua paternidade episcopal era claramente 
percebida nas suas atitudes: amando o povo abissínio, foi 
sempre proteção segura e amparo para todos quantos se 
achavam desamparados e se sentiam perdidos e sem 
esperança. Depois de profícuo apostolado entre os 
etíopes, a quem amava como pai solícito, chegou o momen-
to de receber a recompensa dos justos. Numa viagem 
missionária, acometido de febre tropical, desgastado pelo 
cansaço e privações, Justino, deitado no chão com uma 
pedra por almofada, abençoou a todos e entregou a sua 
alma a Deus, a 31 de Julho de 1860. Foi enterrado na Igreja 

em 26 de Outubro de 1975, por Paulo VI.

S. VICENTE, 
   UM SANTO DE HOJE

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

Embora em Vicente haja algumas caraterísticas próprias do 

século em que viveu, gerou uma religiosidade um pouco 
culpabilizante, severa e pessimista, herdada do protestan-
tismo e radicalizada pelo jansenismo. Naquele tempo, era 
difícil à pastoral da Igreja conciliar a justiça com a misericór-
dia divina. Havia a primazia do aspeto tremendo de Deus e 
esquecia-se o aspeto fascinante, aparecendo o Deus 
terrível, cruel, que quase fazia esquecer o Deus da História 
da Salvação, revelado em Cristo. A justiça primava sobre a 

deve ser completada com a misericórdia, que atenua a 
severidade divina (SVP,VI, 79), chegando a uma postura 
intermédia: o Senhor castiga os pecados, mas é também 
misericordioso (SVP,I, 464). Em Vicente há um primado da 
misericórdia divina, que o leva a uma benignidade pastoral 
(SVP,XI, 52) e o aproxima do nosso tempo. 

Neste santo, a misericórdia aplica-se primeiro a Deus: o 
Deus cristão é misericordioso. Mas também o cristão deve 
ser misericordioso (SVP,IX, 38-39). Vicente vê no mistério 

da redenção a obra da misericórdia de Deus. Diante da 
condição da humanidade após o pecado de Adão, Deus 
procurou remediá-la (SVP, IX, 663), sendo Jesus o momen-
to culminante, caridade manifestada na misericórdia e na 
ternura. Também o cristão se deve compadecer do mal do 
outro. 

A caridade é tão central que se sobrepõe à piedade, sendo 
mais importante atender ao pobre do que participar na 
missa (SVP,VII, 50). A misericórdia não pode ser apenas 
intimista: deve estar unida à justiça, restituindo aos pobres 
os seus direitos, pela compreensão das causas da pobreza 
e buscando soluções (SVP, VII, 90).

É a primeira novidade vicentina: não basta o alívio da miseri-
córdia dos casos individuais, mas é necessário melhorar as 
condições sociais, de forma estável. O amor vicentino é um 
amor comprometido com o que hoje chamamos justiça 
social e radical (M. Vultus 20-21). 

Deste modo, os herdeiros do carisma de Vicente de Paulo, 
devem ser uma manifestação da misericórdia de Deus, onde 
cada um é embaixador da ternura de Deus junto dos pobres, 
com um coração misericordioso, com um sorriso constante, 
uma ternura e  uma delicadeza, com “entranhas” de miseri-
córdia (SVP,IX, 915). 

P. Albertino Gonçalves, CM

MISSÃO  
   AD GENTES

MOÇAMBIQUE 2016MOÇAMBIQUE 2016

Foram três meses inten-

muito aquém daquilo 
que por lá vivi. Pensei 
que já conhecia tudo e 
que tinha todas as 

lições bem estudadas, que não necessitava de aprender 

Moçambique se tornasse, para mim, numa experiência 
diferente e marcante. Estar com os mais pobres a servi-los 
nos trabalhos mais humildes, fez-me descobrir que tinha 
muito mais a aprender do que a ensinar. Viver o Evangelho 
de forma profunda, foi algo de sublime.  A exegese e dogmá-
ticas pelas quais me maravilho tornam-se redutoras face à 
realidade que eu vi. Deus está aqui, está vivo. Basta abrir os 
olhos. Pensar que tudo aquilo que estudei se resume, muitas 
vezes, a contar os poucos ‘meticais’ para fazer as compras; 
que o meu conhecimento da palavra de Deus se resume a 
frases simples; que a glória muitas vezes e inconsciente-
mente buscada de ter alguém que nos oiça e aprenda 
conosco se acaba quando se faz a experiência da humildade 
e da reciprocidade. É na humildade e na simplicidade que se 
descobrem as grandes coisas. A verdade é que quem vê a 
miséria desta gente não tem como não se sentir interpelado. 

pouco que têm é partilhado. Ser generoso não é dar o que 
sobra, mas sim o que se tem. 

A JUSTIÇA E A MISERICÓRDIA DIVINA

P. Álvaro Cunha, CM

João Soares, CM

ALGUÉM   
   TE CHAMA!

ENCONTRO VOCACIONALENCONTRO VOCACIONAL

Psssssssst, onde 
-

des fazer da tua 

êxito (o que signi-

simples, apresenta-se hoje cheio de “emboscadas” que é 
preciso saber entender! O Encontro “Alguém te chAMA!” 
será de 12 a 13 de novembro, no Centro Vicentino de 
Evangelização (Seminário de S. José) em Oleiros, Felguei-
ras. O encontro não tem qualquer custo. As Inscrições 
decorrem até 6 de novembro através do e-mail da Anima-
ção Vocacional (na contracapa) ou utilizando o formulário 
disponível no evento “Alguém te chAMA!” do Facebook. 
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NOVO SUCESSOR DE  
   S. VICENTE DE PAULO

42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO 42ª ASSEMBLEIA GERAL EM CHICAGO

Na Congregação da Missão (CM) houve a mudança de 
Superior Geral. Durante a 42ª Assembleia Geral da CM, 
com a participação de 111 delegados do mundo inteiro, foi 
eleito o P. Tomaz Mavrič como Superior Geral da CM e da 
Companhia das Filhas da Caridade, sendo o 24º sucessor 
de S. Vicente de Paulo. Filho de pais eslovenos, nasceu na 
Argentina há 57 anos, tendo exercido vários serviços pasto-
rais em lugares diversos na CM. Atualmente, estava como 
Visitador da Vice-Província de S. Cirilo e S. Metódio, na 
Ucrânia. A sua experiência missionária e vivência espiritual 
são as mais valias para o seu serviço à CM, a começar já 
neste ano em que celebramos os 400 anos do Carisma 
Vicentino. De Portugal participaram na Assembleia Geral os 
padres Álvaro Cunha e Nélio Pita. Cada Assembleia Geral é 
sempre uma oportunidade para partilhar experiências, 
conhecer novos confrades e ter uma visão mais global e 
internacional da Congregação. Neste ano em que vamos 
celebrar os 400 anos do Carisma Vicentino, somos todos 
convidados a conhecer mais e melhor, não só S. Vicente de 
Paulo, mas também a Congregação por ele fundada.   
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