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EDIÇÃO ESPECIAL

COM SÃO VICENTE NA MISSÃO E NA CARIDADE 

Já lá vão 400 anos quando se 
começou a escrever uma 
história bonita graças ao dom 
(carisma) que o P. Vicente de 
Paulo recebeu de Deus para o 
serviço da Igreja e da 
Sociedade. Criou uma onda de 
renovação para serviço da 
Igreja: na formação do laicado 
(Missões Populares) e sua 

corresponsabilidade em serviços paroquiais (Confrarias da 
Caridade); na formação do clero com a abertura de 
seminários, retiros para sacerdotes e leigos, e as 
Conferências das Terças-Feiras com a preocupação daquilo 
que hoje chamamos formação permanente. Para o serviço 
da Sociedade, sempre sob o impulso da Caridade, tudo o 
que era carência humana a necessitar de resposta e de 
intervenção urgentes esteve na mira de Vicente de Paulo: a 
fome e a paralisação da vida rural causadas pelas ondas 
sucessivas de pestes e pelas guerras; as vagas de 
refugiados dessas zonas em procura de abrigo nas cidades; 
a guerra civil resultado das ambições políticas; a libertação 
dos escravos aprisionados pelos berbéres na costa 
mediterrânica de França e “armazenados” em Túnis, à 
espera de resgaste ou de venda; os condenados a remar 
nos barcos da armada francesa em condições desumanas; a 
falta de recursos, materiais e humanos, que não permitia o 

Eis o segredo de Vicente: “O amor é inventivo até ao infinito” 

P. José Alves, CM

B.D. sobre a vida de São Vicente de Paulo 

tratamento das pessoas com eficiência e dignidade, nos 
hospitais. Nem a diplomacia escapou ao “olhar pastoral” de 
São Vicente de Paulo. Para dar resposta a todas estas 
situações clamorosas, mobilizou o que de melhor e mais 
nobre tinha a sociedade francesa: homens e mulheres, ricos 
e pobres, clérigos e leigos, moças do campo e senhoras 
aristocratas da cidade, pessoas solteiras, casadas ou 
viúvas... Todos impelidos pela força do amor. (cf. Mt 15) Foi 
este dom recebido por Vicente que contribuiu para que se 
escrevesse esta história que constitui uma das páginas mais 
belas da Igreja de França e faz com que seja considerado um 
dos precursores do estado social moderno de que a Europa 
de hoje tanto se orgulha. 
Esta história começou a ser escrita em Português há 300 
anos com a chegada dos padres da Congregação da 
Missão a Portugal, e aqui o carisma Vicentino revelou-se tão 
vivo e tão atuante como em França, percorrendo todo o país 
e ultrapassando fronteiras. A história continua a escrever-se 
e é tão bela como no início pois o conteúdo é o mesmo: 
incarnar o amor de Deus tornando-o percetível por cada 
homem e por cada mulher de hoje a quem o rosto 
misericordioso de Deus se quer manifestar. Duas coisas são 
urgentes: novos agentes para continuar a escrita desta 
“história” e mudança de mentalidades para entender e ser 
entendido por esta sociedade no meio da qual vivemos e a 
quem somos continuamente enviados. 

“Enviou-me a evangelizar os pobres”



A 10 de novembro de 2016 a Conferência Episcopal 
Portuguesa lançou uma Nota de Reconhecimento sobre os 
400 anos de carisma vicentino e os 300 anos da presença 
da Congregação da Missão em Portugal. Alguns dos 
desafios apresentados:
1. Assumir com fé e gratidão que o carisma vicentino é um 
dom oferecido pelo Espírito Santo à Igreja.
2. Fomentar e associar-se ao sadio e frutífero sentimento de 
ação de graças que toda a Igreja, nomeadamente a Família 
Vicentina, eleva ao Senhor da messe.
3. Em fidelidade ao espírito do Fundador, estar atentos ao 
clamor e necessidades dos pobres e da Igreja.
4. Com imaginação e empenho saber responder em tempo 
útil às necessidades concretas dos homens, nossos irmãos.
5. Reconhecer com fé que é Deus quem vai ao leme desta 
pequena barca que é a PPCM e perceber que as 
dificuldades (nomeadamente em relação ao número e idade 
dos confrades) sempre foram lidas como desafios.
6. Conhecer mais profundamente todo o acervo carismático 
do Fundador, revisitar as origens e divulgar o pensamento, a 
vida e as obras de São Vicente de Paulo.
7. Em fidelidade ao carisma e à pedagogia da história, saber 
ler os “sinais dos tempos” e reajustar as estruturas em 
função dessa leitura.
8. Aprender e cultivar a visão e a coragem dos profetas, 
abrindo a novos horizontes reavivando o espírito missionário.
9. Colocar “novo ardor”, procurar “novos métodos” e 
assumir “novas expressões” na transmissão do ADN 
vicentino às novas gerações.
10. Assumir o apelo da Igreja (superior geral) e do mundo, à 
renovação permanente na linha da “mística da caridade” e 
comprometer-se, com ousadia, com todas as situações que 
degradam a dignidade do homem.

NOTA DE 
   RECONHECIMENTO

CONFERÊNCIA EPISCOPAL CONFERÊNCIA EPISCOPAL

P.  Fernando Soares, CM

MENSAGEM
   DO SUPERIOR GERAL

400 ANOS DO CARISMA VICENTINO

Queridos irmãos,
É um momento de “graça especial” que a Providência nos 
oferece na celebração do 400º Aniversário (1617-2017) do 
nosso Carisma e Espiritualidade Vicentina. O lema de toda a 
Família Vicentina para 2017, e que vai irradiar luz sobre tudo, 
é: “Era estrangeiro e me acolheste…” (cf. Mt 25, 35). O 
nosso olhar dirige-se para os nossos irmãos e as nossas 
irmãs, especialmente, os mais abandonados e aqueles de 
quem ninguém se preocupa, estando cientes de que a nossa 
reflexão, programação e ação vão na direção correta, saben-
do que o caminho tem que começar em nós e connosco. (…) 
É uma renovada oportunidade para refletir sobre os motivos 
e formas de ver, julgar e agir de Vicente. (…) Para nos ajudar 
na reflexão do que significa para nós ver S. Vicente de Paulo 
como um místico da Caridade, podemos deixar-nos acom-
panhar pelos seus escritos e conferências, assim como 
pelos escritos e conferências de outros bem-aventurados e 
santos da Família Vicentina. (…) Juntos em oração e entre-
gando-nos nas mãos da Providência, esperamos com uma 
grande confiança a celebração do 400º Aniversário do 
nosso Carisma. Abertos aos “sinais dos tempos”, continua-
mos a caminhar juntos, pois “o amor é infinitamente inventi-
vo” (SVP XI/3, 65).

P. Tomaž Mavrič, CM

400 ANOS DO CARISMA VICENTINO

Inspirada por tantos homens e mulheres que fazem missão e 
com o desejo de ir mais longe, fazendo-me perto de quem 
mais precisa, senti que era hora de dar a este compromisso 
uma dimensão mais profunda. Cheia de alegria e de mãos 
dadas com o rosto missionário da Igreja, em setembro de 
2016, durante três meses, integrei a missão “Renascer p'ra 
Esperança”, da JMV, a decorrer em Moçambique. O trabalho 
com a comunidade local, a dinamização do internato e a 
revitalização do refeitório social, foram os principais focos 
neste projeto. As crianças que frequentavam o centro tinham 
histórias de vida muito difíceis. Na sua maioria eram órfãs ou 
abandonadas pelos pais, e viviam em condições de pobreza 
extrema. Para além de receberem algumas refeições, era ali, 
onde podiam aprender a dizer as primeiras palavras em 
português, cantar, dançar, pintar, brincar e, sobretudo, 
serem felizes. No contacto com estes meninos, com as suas 
famílias e com aquela comunidade tentei perceber o que era 

TESTEMUNHO DE   
   MISSÃO AD GENTES

PROJETO “RENASCER P’RA ESPERANÇA”PROJETO “RENASCER P’RA ESPERANÇA”

Mariana Figueiredo

Mariana Figueiredo no Chirrundzo Mariana Figueiredo no Chirrundzo 

ser moçambicano. A experiência não poderia ter sido mais 
gratificante! No meio da adversidade e da miséria, tanta 
riqueza na partilha, no acolhimento e na forma de viver deste 
povo que me inquietou. Mas o que mais me impressionou, 
foram os rostos carregados, cansados e com fome, a cantar, 
a dançar e a rezar de tal forma que toda a miséria se abafava 
e apenas havia lugar para uma alegria de tal forma 
contagiante que me inflamou o coração, arrepiou a pele, e 
me fez chorar tantas vezes ao sentir a presença de Deus. 
Desde que fui em missão, sinto mais e sou mais! Estou tão 
feliz, que não sei se vivo ou se sonho!!!

42ª Assembleia Geral em Chicago 42ª Assembleia Geral em Chicago 



“Enviou-me a evangelizar os pobres”

INSTITUTO RELIGIOSO
FILHOS DA CARIDADE

ANO DE FUNDAÇÃO: 1918
FUNDADOR: Émile Anizan
MISSÃO: Evangelização do mundo 
operário, nos bairros pobres e carencia-
dos, na fidelidade a Cristo e aos trabalha-
dores. Atuam evangelizando principal-
mente os pobres, a fim de que eles sejam 
agentes da sua própria libertação. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DAS CARIDADES

ANO DE FUNDAÇÃO: 1617
FUNDADOR: Vicente de Paulo
MISSÃO: Honrar Jesus Cristo e Maria, 
Sua Mãe, assistindo os pobres e doentes, 
corporal e espiritualmente. Lutar contra a 
pobreza, prestando especial atenção ao 
pobre, promovendo a defesa dos direitos 
humanos. Atualmente são cerca de 260 
mil em todo o mundo.

CONGREGAÇÃO
DA MISSÃO

ANO DE FUNDAÇÃO: 1625
FUNDADOR: Vicente de Paulo
MISSÃO: Evangelizar os pobres a exem-
plo de Cristo e Vicente de Paulo, com 
missões populares e ad gentes, serviço 
paroquial, e outros, prezando o amor 
compassivo e eficaz, simplicidade, humil-
dade, mansidão, mortificação e zelo. 
Atualmente são cerca de 3300 membros.

COMPANHIA DAS 
FILHAS DA CARIDADE

ANO DE FUNDAÇÃO: 1633
FUNDADOR: Vicente e Luísa de Marillac
MISSÃO: Servir os pobres com espírito 
evangélico de simplicidade, humildade e 
caridade. Auxiliam crianças, jovens, 
idosos, doentes, imigrantes, desalojados 
e presos, manifestando a ternura de Deus. 
Atualmente são cerca de 24 mil Irmãs 
espalhadas pelo mundo.

JUVENTUDE
MARIANA VICENTINA

ANO DE FUNDAÇÃO: 1847
FUNDADOR: Catarina Labouré
MISSÃO: Formar os jovens para a 
vivência de uma fé sólida, seguindo Jesus 
Cristo, através das vertentes vicentina, 
mariana, eclesial, laical e missionária. 
Preparar os seus membros para colabora-
rem na sociedade. Atualmente são cerca 
de 200 mil em todo o mundo.

ASSOCIAÇÃO
DA MEDALHA MILAGROSA

ANO DE FUNDAÇÃO: 1909
FUNDADOR: Papa Pio X (Rue du Bac)
MISSÃO: Fruto das aparições de Nossa 
Senhora das Graças, dedicam-se à 
veneração de Maria, à santificação dos 
seus membros e à formação integral da 
vida cristã e ao apostolado da caridade 
com os mais abandonados. São cerca de  
800 mil membros.

SOCIEDADE DE 
SÃO VICENTE DE PAULO

ANO DE FUNDAÇÃO: 1833
FUNDADOR: Frederico Ozanam
MISSÃO: Amar e servir os mais pobres, 
com humildade, alegria, juventude, criativi-
dade, dinamismo e ousadia, através do 
desenvolvimento de estruturas para 
cuidados aos desfavorecidos, visitas 
domiciliárias e ajuda alimentar. São cerca 
de 960 mil membros em todo o mundo.

COLABORADORES 
DA MISSÃO VICENTINA

ANO DE FUNDAÇÃO: 1996
FUNDADOR: Congregação da Missão
MISSÃO: Apoiar Missões Populares, 
Missões ad gentes e a formação dos 
seminaristas; através de oração, servindo 
nas missões, com apoio económico, entre 
outros; conscientes de que a Missão 
Vicentina é também a Missão de Cristo. 
São cerca de 1300 em Portugal.

INSTITUTO DAS IRMÃS
DA MISERICÓRDIA DE VERONA

ANO DE FUNDAÇÃO: 1840
FUNDADOR: Carlos Steeb e Vivência
MISSÃO: Vivem o seu carisma tendo 
vários serviços, administrados por elas ou 
em colaboração com outros. “Amar a 
Deus e os irmãos mais necessitados”, é o 
motor de vida que faz com que a sua 
presença e ação se tornem visíveis nas 
obras que assumem. 

AUXILIADORAS
DA CARIDADE 

ANO DE FUNDAÇÃO: 1926
FUNDADOR: Émile Anizan e Thérèse Joly
MISSÃO: Evangelização do mundo 
operário, inseridas nos bairros populares. 
As Irmãs procuram viver em comunidades 
contemplativas e anunciadoras do 
Evangelho no meio do povo pobre e 
trabalhador dos meios urbanos. 

FAMÍLIA VICENTINA EM PORTUGAL
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AGENDA DO JUBILEU

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

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

JANEIRO 2017
25 | Celebração festiva nas comunidades – Sermão de Folleville
28 | Chegada do Superior Geral, Acolhimento e Concerto
29 | Abertura das Comemorações | Igreja de S. Tomás de Aquino 
29 | Eucaristia solene e Encontro com a Família Vicentina

MARÇO 2017
02 | Dia da Memória: oração pelos confrades falecidos
19 | Sessão evocativa do P. José Gomes da Costa | Moncorvo
26 | Sessão evocativa do P. Joaquim Gonçalves | Cerva

ABRIL 2017
23 a 27 | Reunião da CEVIM – Visitadores da Europa | Fátima
25 | Encontro de todos os confrades da PPCM com a CEVIM

MAIO 2017
09 | Sta Luísa de Marillac | Sessão evocativa, no Funchal
20 | Lançamento da Obra do P. Bráulio Guimarães
20 | História da PPCM | Anfiteatro II da Fundação C. Gulbenkian  

JUNHO 2017
03 | Encontro dos Ex-Alunos dos Seminários Vicentinos e
03 | Memorial ao Aluno Vicentino | CVE - Felgueiras

JULHO 2017
03 a 05 | 12ª Edição do Clericus Cup/Futsal | Santiago do Cacém
10 a 14 | Retiro Provincial | CVE - Felgueiras
22 a 30 | Peregrinação aos Lugares Vicentinos (BUS)

AGOSTO 2017
30 | Peregrinação aos Lugares Vicentinos (AVIÃO)

SETEMBRO 2017
01 a 06 | Peregrinação aos Lugares Vicentinos (AVIÃO) (Continuação)

27 | Solenidade de S. Vicente de Paulo | Comunidades

OUTUBRO 2017
05 | 13º Encontro Nacional da Família Vicentina | Paulo VI - Fátima
14 | Apresentação do “Relatório das Missoens” (1744-1834)
15 a 29 | Missão Popular: Zona Pastoral de Chaves

NOVEMBRO 2017
05 a 19 | Missão Popular: S. Salvador | Viseu 
25 | Congresso: Presença e ação dos Padres Vicentinos no norte
26 | Celebrações de encerramento | Felgueiras
25 a 30 | Missão Popular: Orgens | Viseu 

DEZEMBRO 2017
01 a 08 | Missão Popular: Orgens | Viseu (Continuação)

ANIMAÇÃO VOCACIONALCOLABORADORES DA MISSÃO

Ao celebrar os 400 anos do carisma, a Família Vicentina, 
com todos os seus ramos, decidiu promover uma 
peregrinação aos lugares onde São Vicente de Paulo e 
outros santos da família viveram e trabalharam. Para 
possibilitar a participação de um maior número de pessoas, 
far-se-á a peregrinação em duas datas distintas, e com 
características também elas distintas. 

DATAS 
Viagem 1: 23 a 30 de JUL. de 2017
Viagem 2: 30 AGO. a 6 de SET. de 2017

TRANSPORTE
Viagem 1: Em autocarro de Turismo com 2 motoristas. 
Viagem 2: Avião e autocarro de Turismo.

PREÇO
Viagem 1: 670 € | Viagem 2: 945 € 

INCLUÍDO NO PREÇO
Taxa de Sejour, Autocarro de Turismo, Seguro de Viagem, 
Alojamento – Regime Meia Pensão

LOCAIS A VISITAR
Capela da Medalha Milagrosa | Capela de S. Vicente de 
Paulo | Paróquia de Clichy | Chatillon-sur-Chalaronne | 
Folleville | Santuário de Lourdes | Casa de S. Vicente (Dax) 
| Igreja do Baptismo de S. Vicente (Dax) | Notre Dame de 
Buglose | Chateau-l’Êveque | Túmulo de Frederico Ozanam 
e Rosália Rendu | Priorado Saint Lazare 

LOCAIS OPCIONAIS
Torre Eiffel | Les Invalides | Sacré Coeur | Champs Elisyees 
| Arc du Triomphe | Catedral Notre Dame de Paris | 
Disneyland Paris | Bateau Mouche | Église de la Saint 
Madeleine | Louvre | Moulin Rouge 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
Inscrições indicativas até 28 de fevereiro de 2017 
(A inscrição confirma-se com o pagamento da 1ª prestação)

Para inscrições ou mais informações poderá contactar:
P. Agostinho (svpagostinho@gmail.com)
Seminarista Francisco (francisco.s.vilhena@gmail.com) 

PEREGRINAÇÃO AOS
  LUGARES VICENTINOS

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)

E por que não? 
Como saber que Deus me chama? 

E como responder-lhe?

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

Tiragem de 8000 exemplares.


