
“Enviou-me a evangelizar os pobres”  

O Coração de Vicente de Paulo, trabalhado pelo Dom de Deus, torna-se inspirador…  

DO CORAÇÃO PARA A MISSÃO  

Ao coração, na nossa cultura ocidental, reservam-se os senti-

mentos, os afetos. Expressões como “não tem coração”, “tem 

um coração grande” designam insensibilidade, frieza, distancia-

mento perante o sofrimento alheio ou, 

pelo contrário,  sensibilidade, empenho 

de toda a pessoa  na procura de uma 

solução para uma determinada carên-

cia, motivo de sofrimento ou infortúnio.  

Aquando do Simpósio sobre o Carisma 

fundacional da Família Vicentina, fizeram

-se deslocar a Roma, para estarem 

nesse evento, as relíquias do coração 

de S. Vicente de Paulo. E fez todo o 

sentido. O carisma, como dom de Deus, 

foi acolhido num coração sensível que o 

fez frutificar. Daí nasceram imensas 

obras, tantas quantas as respostas às 

misérias humanas descobertas pelo 

olhar misericordioso de Vicente de Pau-

lo. Deste olhar misericordioso, olhar do 

coração, nasceram todas as suas obras. 

Elas não surgem como uma afirmação pessoal de um grande 

empreendedor, mas como resposta do coração e da inteligência 

de Vicente de Paulo aos infortúnios da humanidade. 

Mas não podemos separar o coração da inteligência e da razão. 

Se o coração lhe deu sensibilidade, empenho e o levou ao com-

promisso com os pobres, a sua cabeça lhe deu organização, 

racionalidade. Por isso é que estas 

obras se perpetuaram no tempo e ultra-

passaram as barreiras das emoções, 

geralmente efémeras, e o que nasce 

com elas, com elas morre. 

Não se trata, pois, de venerar a materia-

lidade do coração, aliás bem ressequi-

do, mas sobretudo a sensibilidade, a 

entrega de Vicente de Paulo às grandes 

questões que afligiam a humanidade do 

seu tempo. Nenhuma parcela do sofri-

mento humano lhe passava despercebi-

da e, sobre todas elas, se debruçava 

com um coração compassivo, um cora-

ção misericordioso. É importante que no 

coração orgânico de cada um dos 

membros da Família Vicentina se recrie 

um coração novo que nos permita ver o 

mundo e a sociedade com um olhar vicentino, à maneira de Vi-

cente de Paulo. 

Pe. José Alves, CM 

Papa Francisco em oração diante das relíquias do coração de S. Vicente de Paulo, na Praça de S. Pedro (Vaticano), outubro 2017 
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PAPA FRANCISCO À  
FAMÍLIA VICENTINA  

 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM ROMA 
 

ADORAR: Colocar-se diante o Senhor, com respeito, com calma 

e em silêncio, dando-lhe o primeiro lugar, abandonando-se com 

confiança. Para pedir-Lhe depois que o seu Espírito venha a nós, 

e permita que as nossas coisas vão até Ele. Assim, também as 

pessoas necessitadas, os problemas urgentes, as situações 

difíceis e pesadas entram na nossa adoração. Aquele que adora, 

aquele que vai à fonte viva do amor, não pode “contaminar-se”. E 

começa a comportar-se com os outros como o Senhor se com-

porta com ele:  torna-se mais misericordioso, mais compreensi-

vo, mais disponível. 
 

ACOLHER: Acolher não se trata somente de abrir espaço a al-

guém, mas sim de ser pessoas acolhedoras, disponíveis, acostu-

madas a dar-se aos outros. Como Deus é para nós, assim sere-

mos para os outros. Acolher significa redimensionar o próprio eu, 

entender que a vida não é minha propriedade e que o tempo não 

me pertence. Aquele que acolhe, renuncia ao eu e faz entrar na 

sua vida o tu e o nós. O cristão acolhedor é um verdadeiro ho-

mem e mulher de Igreja, porque a Igreja é Mãe e uma mãe aco-

lhe e acompanha a vida. E como um filho que se parece com a 

sua mãe, nos traços, assim o cristão tem estes traços da Igreja.  
  

IR: O amor é dinâmico, sai de si mesmo. Aquele que ama não 

fica numa poltrona olhando, esperando a chegada de um mundo 

melhor, mas com entusiasmo e simplicidade levanta-se e vai. 

São Vicente dizia: “A nossa vocação é ir, não a uma paróquia, 

nem apenas a uma diocese, mas a toda a terra. E para fazer o 

quê? Para inflamar os corações dos homens, fazendo o que fez 

o Filho de Deus, Ele, que veio trazer fogo ao mundo, para infla-

má-lo com o seu amor”. Esta vocação continua válida para to-

dos. Pergunta a ti mesmo: Saio ao encontro dos outros, como 

quer o Senhor? Levo, aonde vou, este fogo da caridade ou fecho

-me para me aquecer diante da minha lareira? 

Família Vicentina de Portugal, no Simpósio Internacional, em Roma 

TESTEMUNHO DE  
 MISSÃO AD GENTES 
 

NUNCA SERÁ UMA MISSÃO CUMPRIDA!  
 

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce” (Fernando Pessoa). 

Esta é a melhor forma de descrever a missão que vivi durante 

seis meses em Moçambique, na missão ad gentes  “Renascer 

Pra Esperança” da Juventude Mariana Vicentina (JMV). Deus 

quis que fôssemos ao encontro do seu povo. Um povo que vive 

na simplicidade das suas origens, que se alegra com os dons 

que recebe no dia-a-dia e que nos contagia a viver o verdadeiro 

carisma missionário. 

Desde sempre senti o impulso para ir ao encontro desse povo 

e, por isso, alegrada pelo espírito missionário que vi crescer na 

JMV, agarrei esta oportunidade de partir em missão. Ao pisar 

aquela terra vermelha logo me apercebi dos aspetos culturais 

que se encontram bastante enraizados. Desde as crianças que 

brincam descalças na rua, às mamãs que carregam os bebés às 

costas enquanto trabalham nos campos, percebi que são muito 

felizes assim e que nem se imaginavam a fazê-lo de outra forma, 

pois é a sua cultura. A felicidade não está no ter mas sim no 

ser, sermos nós próprios com os dons que recebemos a cada 

dia.  Este é o povo que tem tanto com tão pouco. 

Era tão reconfortante sentir que podia tornar o dia daquelas 

crianças mais completo, que podia levar alguma alegria àquelas 

vovós e que podia fazer ou ensinar a fazer o pouco que, para 

aqueles papás e mamãs, era tudo. Era exatamente aí, a cada 

sorriso, a cada brincadeira, a cada música cantada e dançada 

cheia de alegria ao som do batuque, a cada “Mana Cátia”, a 

cada rosto cansado que se alegra com a nossa simples presen-

ça, que surgiam a força e a determinação para continuar a dar 

vida à nossa missão.  

Esta nunca será para mim uma missão cumprida, aprendo agora 

a vivê-la à distância, pois tudo o que vivemos de forma tão in-

tensa cria em nós uma ligação para a vida. 

Cátia Pinheiro (JMV) 

Cátia Pinheiro, no Chirrundzo (Moçambique) 

Participantes na CEVIM - Conferência de Visitadores da Europa da CM Apresentação do Volume I da História da Província Portuguesa da CM XII Clericus Cup, em Santiago do Cacém 



UMA VIDA FEITA  
 TESTEMUNHO 
 

A HISTÓRIA DOS SINS A DEUS 
 

Num certo dia do ano de 

1958, o chamamento de Deus 

bateu à porta de um rapazito, 

de onze anos, ainda incomple-

tos, por intermédio de uma 

senhora, conhecida de seus 

pais e conhecedora dos Pa-

dres Vicentinos, em Lisboa.  

Esse chamamento fê-lo andar 

para longe… de Lisboa para 

Felgueiras, concretamente, para o Seminário de São José.  As 

saudades que aquele rapaz sentiu… são difíceis de descrever...  

Esse rapazito – que até aí todos chamavam de António –, co-

meçou a ser chamado de Coelho e tornou-se um andarilho, 

sobretudo no tempo da sua formação: depois de Felgueiras, 

Braga, a seguir novamente Felgueiras (mas no Seminário de 

Pombeiro); mais tarde, novamente um salto grande... Mafra… e 

terminando (a formação) em Lisboa.  

Terminados os estudos teológicos em Lisboa, voltou novamente 

a Felgueiras, agora como professor e não só. Aí, foi ordenado, 

na Capela do Seminário, no dia 25 de janeiro de 1973, pelo 

Senhor Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes.  

Passado poucos anos, foi enviado, como pároco, para Macieira 

da Lixa e, algum tempo depois, assumiu a paróquia de Moure.  

Foi também professor de Educação Musical e, mais tarde, assu-

miu o ensino da disciplina de Educação Moral e Religiosa Cató-

lica, ambas em escolas no concelho de Felgueiras. 

Algum tempo depois, a pedido do Visitador de então, regressou 

ao Seminário de São José para apoiar na formação dos semina-

ristas vicentinos. 

Em 1994, regressou à paroquialidade, nas Paróquias de São 

Martinho de Penacova e São Jorge de Vizela, onde permaneceu 

até ser enviado para Chaves, onde está atualmente a paroquiar 

as paróquias de Santa Maria Madalena, Eiras e Samaiões. Até 

quando, não sabemos, pois os caminhos de Deus são insondá-

veis.  

Eis, resumidamente, a história dos sins a Deus do Pe. António 

Coelho, Padre Vicentino, desde esse longínquo ano de 1958, 

até hoje.  
 

Pe. António Coelho, CM 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS AO ESTILO VICENTINO 
 

DE PORTAS ABERTAS PARA UM ENCONTRO COM DEUS 

XII Clericus Cup, em Santiago do Cacém Peregrinação da Família Vicentina de Portugal às Fontes Vicentinas Envio dos jovens da JMV para o Seminário e para a Missão em Moçambique XIII Encontro Nacional da Família Vicentina, em Fátima 

Vigília de Oração, na Comunidade do Monte Salvado (Viseu) 

Testemunho dos Seminaristas na Catequese de São Tomás de Aquino (Lisboa) 

“Fazei o que Ele vos disser” foi o mote proposto este ano para a 

Semana dos Seminários, que decorreu entre 12 e 19 de novem-

bro. A Província Portuguesa da Congregação da Missão quis 

também assinalar esta data com a realização de várias atividades 

que decorreram, nomeadamente, nas Comunidades da Luz 

(Lisboa) e Monte Salvado (Viseu). 

Na Comunidade da Luz, os jovens seminaristas partilharam os 

seus testemunhos de vida com os jovens da catequese da Paró-

quia de São Tomás de Aquino, dando também a conhecer o dia-

a-dia do Seminário da Congregação da Missão. Para além disso, 

numa das noites dessa semana, foram abertas as portas do Se-

minário, recebendo alguns jovens da Paróquia, para partilhar um 

momento de oração, refeição e convívio. 

No Comunidade do Monte Salvado realizou-se uma vigília de 

oração animada pela Comunidade e pela Juventude Mariana 

Vicentina. Contou também com a presença de representantes 

de outras congregações religiosas, que, assim, se juntaram para 

dar graças pelo dom da vocação e do ministério sacerdotal e 

pedir ao Pai que desperte os corações dos jovens para escutar 

o chamamento que Ele propõe. 

Ambas as atividades fazem com que todos nós façamos jus às 

palavras que todos os dias rezamos nas nossas Comunidades: 

“nós vos pedimos, Senhor da messe, que envieis operários para 

a Vossa a messe”. 
Equipa ComVicente 



PARA RIR...  
 

QUE RICA PRENDA! 
– António, sabes que finalmente vou-me casar? 

– A sério!? 

– Sim, é verdade! Vê se adivinhas o que faz a minha noiva? 

– Adivinho, adivinho… Faz uma grandíssima asneira… 
 

MAIS MAÇÃ, MENOS MAÇÃ... 
O Tomás, tal como muitos outros meninos, levava de casa um 

presente para o senhor abade. 

– Obrigado, muito obrigadinho, Tomasinho! – Diz-lhe o senhor 

abade – Logo à tarde vou dar uma volta e passo na tua casa 

para agradecer à tua mãe as oito maçãs que me mandou. 

Responde-lhe o Tomás: 

– Senhor abade, se não importa, agradeça-lhe doze, sim? 
 

Pe. Fernando Soares, CM 

Tiragem 8000 exemplares 

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

217 226 150 | visitadorcm@gmail.com 

www.vocacoes-vicentinas.blogspot.pt  

COLABORADORES DA MISSÃO 

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, 1.º Dto. | 1600-162 Lisboa) 

ANIMAÇÃO VOCACIONAL 

E por que não? 

Como saber que Deus me chama? 

E como responder-Lhe? 

Responsável: Pe. Fernando Soares, CM 

E-mail: vocacoesvicentinas@gmail.com 

 

AGENDA 
 

19-21 JANEIRO 2018 

Formação PAC Família Vicentina (Fátima) 

 

27 JANEIRO 2018 

Apresentação do I e II Volumes da História da PPCM 

(Casa da Artes | Felgueiras) 

 

28 JANEIRO 2018 

Eucaristia de encerramento do Ano Jubilar Vicentino 

(Mosteiro de Pombeiro | Felgueiras) 

 

02-04 FEVEREIRO 2018 

Formação PAC Família Vicentina (Funchal) 

 

02-04 MARÇO 2018 

Retiro Colaboradores da Missão Vicentina (Fátima) 

 

07 ABRIL 2018 

Encontro de Formação JMV (Fátima) 

 

08-21 ABRIL 2018 

Missão Popular em São Salvador (Viseu) 

 

22 ABRIL - 06 MAIO 2018 

Missão Popular em Cambra e Carvalhal (Viseu) 

CARTA AO MENINO  
JESUS COM RESPOSTA 

 

Meu caro Menino Jesus, como vais? Não estou a escrever-te 

para te pedir nada... Para isso, escreveria ao Pai Natal! Aliás, é 

por isso mesmo que te mando esta carta: sinto que já quase 

ninguém te escreve, pois passou tudo a escrever ao Pai Natal 

para pedirem coisas...  Mas… e tu? Bons natais que já passá-

mos juntos! Eu nem sei por onde andava o Pai Natal nessas 

alturas... se calhar ainda não tinha chegado; pelo menos a gen-

te não lhe escrevia, mas a ti escrevíamos, falávamos e cantáva-

mos. Não digo que os natais agora sejam piores, nem melho-

res…são diferentes. Sinceramente, que dizes? Não sentes que 

ficaste aí meio de lado, que o Pai Natal te tirou um bocadito o 

lugar? Pelo menos foi isso que eu pensei, e daí estar a escre-

ver-te, para não julgares que já te esquecemos. Diz coisas, tá? 

E aparece! Não precisas de trazer prendas, há mais quem trate 

disso agora, vem só tu, e chega. Gostamos muito de ti! 
 

RESPOSTA DO MENINO JESUS 

Meu caro, cá estou eu a “dizer coisas”, como sugeriste. A pri-

meira é que gostei muito da tua carta… reconheci-te logo pela 

forma como escreves… não mudou nada! A segunda é que, ao 

contrário do que julgas, não me sinto esquecido “por aqui” 

pois, como sabes, estou sempre “por aí” no meio de vós. Não 

te esqueças que o meu outro nome é Emanuel. Claro que há 

horas e horas… mas a minha Hora é, precisamente, aquela em 

que todos sabemos ou procuramos saber mais uns dos outros. 

É uma hora que pode durar para sempre. A terceira é que não 

te aflijas por parecer que começo a não ter lugar “neste” Natal. 

Já estou habituado… logo no primeiro ninguém me quis rece-

ber… não houve lugar para mim na hospedaria… mas há sem-

pre uma barraca e uns pastores para me adorarem… A quarta 

é que não sinto ciúme do “Pai Natal”. Tenho é pena dele… 

também me custava imenso ver-me atribuída uma distribuição 

tão arbitrária das prendas… Aliás, não deviam ser os meninos 

mais pobres que deveriam receber mais presentes? Já não 

percebo nada dessa vossa justiça… A quinta e última é para te 

dizer que fiquei muito sensibilizado com as tuas saudades e 

por saber também que algumas pessoas continuam a gostar 

de mim. Não é para me gabar, mas fui eu que comecei a gostar 

de ti primeiro. E não desisto nunca de o fazer! Quanto ao 

“aparecer”…, não precisas, sei-o bem, de “aparições” especi-

ais. Chegam as inerentes à minha Encarnação… Ou seja: que 

eu e Deus Pai somos um só… mas eu e os outros pobres tam-

bém o somos… Mas tu não esqueceste e tens-me reconheci-

do muitas vezes… Obrigado por isso e bom Natal para todos!  
Pe. Fernando Soares, CM 


