
Em 2017 os Padres 
Vicentinos celebra-
rão 2 Jubileus: 400 
Anos do Sermão de 
Vicente de Paulo, em 
Fol lev i l le/França, 

(25/Jan/1617), e que foi a pedra de toque que fez nascer a 
Congregação da Missão (CM); e 300 Anos de presença em 
Portugal (20/Mai/1717), quando o Procurador do Supremo 
Tribunal de Justiça concedeu ao P. José Gomes da Costa 
licença para estabelecer a C. M. no nosso país.

Carisma e respostas: O Padre Vicente, passando a residir 
em Paris e enfrentando uma época de guerra, confusão 
política, de grandes problemas sociais e de desorganização 
da Igreja, passou a dedicar-se à evangelização e aos 
pobres. Para tal, fundou as Damas da Caridade, a Congre-
gação da Missão e as Filhas da Caridade. Com criatividade, 
desenvolveu intensa ação caritativa e missionária, contando 
com Padres, Filhas da Caridade e Leigos generosos. Para 
ele, o pobre é a imagem de Cristo desfigurado a quem 
todos devemos servir. Assim, atuou na reforma da Igreja, 
formação do Clero e Seminários, mas nunca esqueceu o 
pobre, nas mais diversas formas de pobreza.

Fidelidade criativa para a Missão: Os objetivos para a 
vivência destes 2 Jubileus são claros: Voltar à inspiração 

das origens, para a atualizar, respondendo de maneira criati-
va aos desafios atuais. “Sede audazes, junto dos homens e 
mulheres do nosso tempo, para que os vossos compromis-
sos em favor da pessoa sejam manifestações do amor de 
Deus. A intuição de Vicente em encontrar colaboradores 
nos Sacerdotes, Consagradas e Leigos é um bem precioso 
que a Família Vicentina se compromete, a desenvolver, para 
um melhor desempenho da missão da Igreja. Assim, sereis 
sempre muito eficazes, para que o Evangelho seja anuncia-
do e todo o homem possa reencontrar a sua dignidade de 
filho de Deus, no âmbito dum mundo unido e solidário”. 
(Bento XVI).

História e presença: Povo sem história é um povo sem 
identidade. A história é mestra da vida. Conhecer quem 
somos, donde viemos, para onde vamos, é caminho que 
exige olhar aberto e leitura abrangente e objetiva dos 
passos dados, das conquistas e recuos, do conhecimento e 
reconhecimento de todos os obreiros da C. M. e da Provín-
cia, que herdamos e às quais pertencemos. Esta história foi 
feita de generosidade, com testemunhos de proximidade do 
pobre e do serviço desinteressado à Igreja. Voltaremos a 
falar desses “heróis”, de tantos confrades que nos prepara-
ram o caminho e que hoje olham para nós. Uns, com nome 
gravado na história, outros, anónimos, mas todos, pedras 
desta grande construção. A eles, um Obrigado!

A NOSSA 
   HISTÓRIA

ÁLBUM  
   DE FAMÍLIA

FUNDAÇÃO E CARISMAFUNDAÇÃO E CARISMA

P. Agostinho de Sousa, CM

LUÍSA DE MARILLACLUÍSA DE MARILLAC

Na sociedade francesa do século 
XVII, nasceu Luísa de Marillac, em 
Paris, a 12 de abril de 1591, numa 
família nobre e rica. Foi educada pelo pai, num ambiente 
católico. Casou-se em 1613 com António de Gras, de 
quem teve um filho, Miguel António. Em 1625 ficou viúva e, 
andando à procura de um caminho espiritual, encontrou 
São Vicente de Paulo que a chamou para as suas obras de 
caridade, encontro este que determinou novos rumos na 
sua vida. Em 29 de novembro de 1633, sob a direcção de 
São Vicente de Paulo, fundou a Congregação das Filhas da 
Caridade, e em 1655, conseguiu a aprovação desta sua 
nova Congregação. Já doente e enfraquecida, mas lúcida, 
faleceu no dia 15 de março de 1660. As suas últimas 
palavras foram: “Amai aos pobres, doentes e crianças. 
Respeitai-os como o próprio Jesus Cristo”. Santa Luísa de 
Marillac foi Beatificada por Bento XV a 09-05-1920, Cano-
nizada por Pio XI a 11-03-1934 e proclamada Padroeira de 
todas as Obras Sociais Cristãs por João XXIII a 10-03-
-1960. A partir deste ano a data da celebração litúrgica foi 
mudada para o dia 9 de maio. 

S. VICENTE, 
   UM SANTO DE HOJE

DA MISÉRIA À MISERICÓRDIA

É desnecessário apresentar um diagnóstico do tempo 
presente para justificar a atualidade do carisma vicentino. 
Ainda que vagamente, conhecemos os gemidos e as agru-
ras de uma multidão de homens e mulheres que a socieda-
de em geral rotula de migrantes, refugiados, desemprega-
dos, doentes, desqualificados, sem-abrigo, analfabetos, 
entre outros. Parecem pessoas do outro mundo, mas 
quando nos dispomos a caminhar com elas, rapidamente 
nos apercebemos que nada as distingue de nós, exceto a 
situação desvantajosa em que estão imersos.
 
É sabido por todos que este universo de pobres, todos 
aqueles que, na linguagem do Papa Francisco, fazem parte 
das “periferias humanas”, foram objeto da devoção de S. 
Vicente. No nosso imaginário, a palavra “devoto” evoca o 
mundo religioso e é usada para qualificar alguém que está 
dedicado às coisas de Deus em oposição àquele que se 
dedica às coisas do mundo. Na linguagem vicentina, no 
entanto, é com esse fervor religioso que somos desafiados 
a socorrer aqueles que são as chagas vivas do Corpo de 
Jesus. Seguindo os passos de S. Vicente, hoje, só temos 

um caminho: o de servir com devoção os “nossos Mestres e 
Senhores”, motivados por um espírito de temor e respeito 
por estes representantes de Jesus na terra. Este propósito 
deve ser assumido, em especial, no atual contexto do 
Jubileu da Misericórdia. S. Agostinho refere-se à miséria 
como sofrimento pelo próprio, enquanto misericórdia é 
sofrer pelos outros, é estar em sintonia com as penas 
alheias. Esta passagem parece simples, mas é deveras 
complicada. Também S. Vicente, durante uma parte da sua 
vida, esteve centrado nas suas misérias. Só depois da “crise 
da meia-idade” é que se descentrou, isto é, esqueceu-se de 
si e concentrou-se nas misérias daqueles que o rodeavam. 
Um exemplo para todos nós!

Por fim, não podemos esquecer que as expressões da mise-
ricórdia, como tão bem nos ensinam as tradicionais obras 
corporais e espirituais, são ações concretas. Não basta, 
portanto, encher a boca com a palavra “pobre, doente, 
emigrante…” e depois não se comprometer em nada como 
fizeram os homens religiosos na parábola do bom samarita-
no. Hoje é necessário continuar a dar assistência aos mais 
desprotegidos; é necessário encontrar formas de promoção 
dos fracos; é necessário continuar a lutar, com os meios ao 
nosso alcance, contra as desapiedadas estruturas que 
continuam a fomentar desigualdade social.  São Vicente é, 
nesta matéria, um exemplo inspirador. 

P. Nélio Pita, CM

MISSÃO  
   POPULAR

PARÓQUIA DA LAPAPARÓQUIA DA LAPA

Lapa, Diocese de Santa-
rém, tem 1.200 hab. e de 
3 a 17 de Abril acolheu a 
Missão, animada pelos P. 
João Maria, CM, Ir. Márcia, 
FC, e Arlete, leiga. O P. 

Miguel (Pároco) também é o responsável de mais 3 paró-
quias, da Pastoral Vocacional e de Instituições de cariz 
social. A paróquia tem 2 aglomerados: Lapa e Casais da 
Lapa. A população é bastante idosa. Visitamos a escola e 
interagimos com jovens e crianças. A Missão, na 1ª semana 
foi preenchida com visitas porta a porta e celebrações temá-
ticas, sendo as da Família e de Maria, as mais concorridas. 
No domingo, D. Manuel Pelino, presidiu ao Crisma, partici-
pou na Assembleia Paroquial e, nos Casais, animou a 
celebração Mariana. Na 2ª semana reuniram-se 2 Comuni-
dades. Com chuva e frio as pessoas não faltavam às Laudes 
e Eucaristia diárias. Os Missionários visitaram mais de 40 
doentes. Também celebraram Eucaristia e a Unção com os 
idosos. A Missão mostrou que é premente organizar grupos 
de visitas aos doentes. Depois da Missa de Encerramento, 
fez-se a Procissão, com características próprias: Todas as 9 
Imagens saíram à rua. No final, fez-se um apelo: É urgente 
cuidar da semente que foi lançada. Está na vontade deste 
povo seguir a Missão de Jesus, ao jeito dos Santos que 
transportaram pelas ruas da sua terra!

DA MISÉRIA À MISERICÓRDIA

“ALEGRIA DA  
   MISERICÓRDIA”

UM EXEMPLO INSPIRADOR EM MUSICALUM EXEMPLO INSPIRADOR EM MUSICAL 

Neste Ano jubilar, o Papa Francisco invoca os santos “que 
fizeram da misericórdia a sua missão vital”. E aqui estamos 
diante do nosso Santo Fundador, daquele que fez da sua 
vida uma total vivência da misericórdia: VICENTE DE 
PAULO, o Santo da Caridade. Com a finalidade de o dar a 
conhecer estamos a apresentar, nas comunidades onde 
estamos presentes, o musical “ALEGRIA DA MISERICÓR-
DIA”. Este é um espectáculo, com texto e música original, 
que mostra alguns dos momentos e obras marcantes da 
vida de S. Vicente de Paulo, e é produzido e apresentado 
pelo Grupo de Teatro Musical MacPiReMo, das paróquias 
de Macieira da Lixa, Pinheiro, Refontoura e Moure, da Viga-
raria de Felgueiras, Diocese do Porto. As duas primeiras 
apresentações aconteceram já em Santiago do Cacém e no 
Externato de S. Vicente de Paulo em Lisboa. Neste Ano da 
Misericórdia, o musical passará nos seguintes locais: Porto 
(15 maio), Chaves (11 junho) Viseu (18 setembro), Lisboa 
(15 outubro), Salvaterra de Magos (16 outubro), e Felguei-
ras (19/20 novembro). Uma palavra de gratidão ao P. André 
por ter aceitado este desafio!

P. Álvaro Cunha, CM

Missionários

E POR  
   QUE NÃO?

ENCONTRO VOCACIONALENCONTRO VOCACIONAL

E por que não? 
O que fazer com 
o que sou e o 
que sinto? Como 
saber que Deus 
me chama? E 

como responder-lhe? O Encontro “E por que não?” será de 
8 a 10 de Julho (início no dia 8 à noite), na Casa S. Vicente 
de Paulo em Monte Salvado (Viseu). O encontro não tem 
qualquer custo. Inscrições até 10 de Junho preenchendo o 
formulário (http://goo.gl/forms/gfnxZohlWK) ou enviando 
um e-mail para a Animação Vocacional (e-mail na contraca-
pa). 

Missão Jovem JMV 2015 - Entradas Retiro da CIFI em Portugal Fórum da Missão 2015Fórum da Missão 2015 Missão Jovem JMV 2015 - Entradas Retiro da CIFI em Portugal Encontro Nacional da FamVin Encontro Nacional da FamVin Vicente e Luísa em “Alegria da Misericórdia” Vicente e Luísa em “Alegria da Misericórdia” Centro Vicentino de Evangelização (CVE) Centro Vicentino de Evangelização (CVE)  Missão Popular na Lapa Missão Popular na Lapa 
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O AMOR É INVENTIVO ATÉ AO INFINITO

“Enviou-me a evangelizar os pobres”

A vida da Congregação da Missão, como a da Igreja, 
debate-se hoje com novos desafios. Não podemos tapar os 
olhos à crise de vocações, à diminuição do número de 
membros e ao envelhecimento... Mas não devemos ficar 
parados nos lamentos e no medo, como escreveu o Papa 
emérito Bento XVI: "Não façais coro com os profetas da 
desgraça que proclamam o fim ou o não sentido da vida 
consagrada na Igreja dos nossos dias". Mas devemos olhar 
as crises como uma ocasião de crescimento, com abertura 
para fazer caminhos novos, mas também reconhecer que há 
muito evangelho na vida, de tantos e tantas, que muitas 
vezes passa despercebida.

Nós, Congregação da Missão, somos depositários de um 
grande património espiritual e missionário, e queremos que 
seja cada vez mais difundido e alargado. Para nos ajudar 
nesta divulgação, surge este Boletim chamado ComVicente 
de Paulo. O nosso Fundador escolheu como lema para a 
sua Congregação: “O Senhor enviou-me a evangelizar os 
pobres”. Este Boletim quer ser também um meio de 
evangelização onde damos a conhecer quem somos, onde 
estamos, bem como informar sobre algumas das actividades 
da Congregação da Missão e da Família Vicentina (FamVin). 
Esta publicação quer partilhar um pouco da nossa vida e 
história, tornando cada vez mais presente o carisma 
vicentino. Com este Boletim, ligado à pastoral vocacional e 
às várias dimensões da missão, e de distribuição gratuita, 

desejamos estar mais próximos e contagiar outros a seguir a 
mesma vocação. Queremos que chegue a um círculo 
alargado de pessoas: aos jovens e às famílias das 
comunidades a nós confiadas, e das várias áreas da 
pastoral, aos nossos benfeitores e amigos e a quem quiser 
colaborar, com a oração e ajuda económica, na obra da 
missão e da formação dos seminaristas.

Colocamos este projeto sob o olhar atento de S. Vicente de 
Paulo, cujos 400 anos do carisma vicentino vamos celebrar 
no próximo ano. 

...um grande património espiritual e 
missionário, e queremos que seja cada 

vez mais difundido e alargado.

Agenda

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

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

09 de Maio de 2016
Festa litúrgica de Santa Luísa de Marillac

15 de Maio de 2016
Musical “Alegria da Misericórdia”
Casa Diocesana de Vilar (Porto)

13-26 de Maio de 2016
Missão Popular em Vale da Pedra
(Cartaxo)

15-22 de Maio de 2016
Missão Popular em São Martinho de Bornes 
(Pedras Salgadas)

“Nada nem ninguém ficou fora do seu olhar de misericórdia”  

Encontros dos CMV e FamVin
15 de Maio - Zona de Salvaterra (em Marinhais)
22 de Maio - Zona de Felgueiras (Seminário S. José)

04 de Junho de 2016
Encontro dos ex-alunos dos seminários vicentinos
Seminário de S. José (Oleiros-Felgueiras)

11 de Junho de 2016
Musical “Alegria da Misericórdia”
Cine-teatro Bento Martins (Chaves)

26 de Junho - 16 de Julho de 2016
XLII Assembleia Geral da Congregação da Missão
Chicago (EUA)

24-28 de Agosto de 2016
Encontro Nacional da Juventude Mariana Vicentina
Santiago do Cacém

8-10 de Julho de 2016
Encontro Vocacional “E por que não?” 
Monte Salvado (Viseu)

31 de Julho de 2016
Festa litúrgica de S. Justino de Jacobis

ANIMAÇÃO VOCACIONALCOLABORADORES DA MISSÃO

P. Álvaro Cunha, CM

Há 76 anos que os Padres e Irmãos Vicentinos se dedicam 
em Moçambique à Missão e à Caridade. Os sete primeiros 
saíram de Lisboa em Maio de 1940, para lançarem as bases 
da implantação da Igreja Local a partir dos próprios moçam-
bicanos. Assumiram a direcção dos primeiros seminários 
diocesanos naquele País do Índico e entregaram-se com 
entusiasmo à evangelização integral das populações rurais 
e ao serviço dos mais pobres. A “Missão de Magude”, na 
zona norte da província de Maputo, foi o centro de irradia-
ção, dando origem a mais 9 sedes de missão, 14 paróquias 
e três seminários diocesanos. Até 1965, tinham sido envia-
dos pela Congregação da Missão em Portugal 51 Padres e 
11 Irmãos. Embora organizados desde então como uma 
Vice-Província da CM, continuavam a contar com a colabo-

ração de outras Províncias e da Província Mãe de Portugal. 
Entre 1975 e 1990, com as medidas da revolução marxista 
e a ”guerra civil dos 16 anos”, ficaram reduzidos a 11 ou 13. 
Foi nesse período que mais se uniram como família vicentina 
e como Igreja, na causa do Evangelho e dos pobres, 
crescendo no enraizamento do carisma do seu Fundador e 
iniciando a formação de membros moçambicanos da CM. 
Desde 1989, receberam regularmente reforços missioná-
rios de fora e estenderam a sua acção às dioceses de Tete 
e Nacala, no noroeste e nordeste. A missão em Moçambi-
que é rica de vitalidade, com uma presença verdadeiramen-
te servidora, pobre e no meio dos pobres, continua um 
campo missionário de preferência para nós.   

P. Luciano Ferreira, CM

“...uma presença verdadeiramente 
servidora, pobre e no meio dos pobres...” 

O QUE 
   FAZEMOS?

MISSÃO AD GENTES MOÇAMBIQUEMISSÃO AD GENTES MOÇAMBIQUE

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 

Comunidade da Luz em Monsaraz 

Assembleia Provincial 2015 

Encontro da Vice-Província de Moçambique 2016 

Tiragem de 2000 exemplares impressa pela Comunidade Vida e Paz 


