
Oração, fonte de vida espiritual para 

jovens vicentinos 

 
(Subsídio preparatório do Encontro Internacional de Jovens Vicentinos 

Madrid 12-15 de agosto de 2011) 
 
 

VER... 
 Analisemos nossa realidade. 
 
Vivemos em um mundo secularizado, descrente, materialista e consumista, uma sociedade que 
valora mais o ter que o ser. Só vale o que se tem! Nossa sociedade sofre de carência de valores, 
assim homens e mulheres se enchem de coisas para atenuar seus próprios vazios. Nossos jovens 
seguem correntes filosóficas sem critério, se deixam levar pela satisfação pessoal, a moda, o sexo, 
etc.  
 
Antes se dizia: “Penso, logo existo”, hoje se diz: “sinto, logo existo” tudo se decide pelas sensações e 
pelo querer. Há pouco critério humano, e menos ainda critério cristãos, nas tomadas de decisões. É 
como se quisesse matar o que há de espiritual no homem, desconsiderando que no fundo este é o 
essencial na vida. Pergunto-me e podemos perguntar a nosso grupo: 
 

 O que seria o homem e a mulher sem o espírito? 

 Os jovens falam de espiritualidade? O que significa espiritualidade no mundo dos jovens? 
Espiritualidade é o mesmo que espiritualismos? 

 A oração é para mim uma parte importe de minha vida espiritual? Considero a oração como 
fim ou como meio?  

 O que busco quando rezo? Reduzo a oração, somente, a momentos de minha vida?  
 
(Discutamos estas perguntas no grupo). 
 
São muitas as interrogações que surgem em nosso interior, perguntas que nos ajudam a 
compreender melhor como viver nossa fé, nossa vida cristã de jovens vicentinos. Convidamos a 
você, querido jovem, a parar um pouco para refletir e avaliar juntos à luz da Palavra de Deus e dos 
ensinamentos de São Vicente, como estamos respondendo o chamado que recebemos e o que 
podemos fazer para sermos cada dia melhores, na oração e na ação. 
 
 

JULGAR...  

Iluminamos nossa realidade com a Palavra de Deus.  
 
Cristo nos ensina a orar (Lc. 11,1-4) 

 
Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos 
discípulos pediu: «Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os 
discípulos dele.» Jesus respondeu: «Quando vocês rezarem, digam: Pai, 
santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Dá-nos a cada dia o pão de 
amanhã, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos 
aqueles que nos devem; e não nos deixes cair em tentação.» 

 
Partilhemos em grupo: Como deve ser a oração de um Jovem Vicentino à luz do Evangelho? 



Disse São Vicente: “Servir aos pobres é deixar Deus por Deus!” 
O serviço aos pobres deve ser o primeiro entre todos. (SVP, Carta 2.546) 
 
“Não devemos subestimar aos pobres por sua aparência externa ou por sua forma de vestir-se, 
menos ainda por suas qualidades pessoais, já que, normalmente são rudes e incultos. Ao contrário, 
se considereis os pobres à luz da fé, percebereis que representam o papel do Filho de Deus, já que 
Ele quis também ser pobre. E assim, em sua paixão, quando quase perdeu a aparência humana - 
fazendo-se louco para os gentios e escândalo para os judeus, apresentou-se a estes, como 
evangelizador dos pobres: “Enviou-me para anunciar o evangelho aos pobres”  
 
Também nós, devemos está imbuídos desses sentimentos e imitar o que Cristo fez, cuidando dos 
pobres, consolando-os, ajudando-os e apoiando-os. Cristo, em efeito, quis nascer pobre, escolheu 
para junto de si discípulos pobres, fez-se servidor no meio deles, e desse modo se identificou com 
eles, chegando a dizer que considera feito a Ele mesmo todo bem ou mal que se fizer aos pobres. 
Deus ama os pobres e, por conseguinte, ama também a quem os ama, já que quando alguém tem 
um afeto especial por uma pessoa, estende esse afeto aos que são amigos ou servem a mesma. Por 
isso, temos a esperança de que Deus nos ama, em atenção aos pobres. Assim, ao visitar-los, nos 
esforcemos em cuidar do pobre e desvalido, partilhando seus sentimentos, de forma que possamos 
dizer como o Apostolo: “Tornei-me tudo para todos”, onde todo nosso esforço há deve ser que, 
conscientes das inquietudes de misérias do próximo, peçamos a Deus que infunda em nós, 
sentimentos de misericórdia e compaixão, de maneira que nossos corações estejam sempre cheios 
destes sentimentos. 
 

O serviço aos pobres deve está em primeiro, em tudo, e se deve fazer-lo já! Ou seja, se no 
momento da oração se necessita levar um medicamento a algum pobre, ou auxiliar-lo de alguma 
forma, vá a ele com animo, e tranqüilo faça o que se tem que fazer, oferecendo o seu serviço a Deus 
como complemento da oração. E não tenha nenhum escrúpulo ou peso de consciência por ter 
deixado a oração para servir aos pobres. Sair da presencia de Deus pela causa que expressamos 
aqui, não é um desprezo a Deus, já que é por Ele que o fazemos.  

 
Portanto, deixar a oração para atender a algum pobre é um serviço que se presta a Deus 

mesmo. A caridade, em efeito, é a norma máxima, a que todos devemos ter: ela é uma ilustre 
senhora, e há de cumprir o que ela ordena. Renovemos nosso espírito de serviço aos pobres, 
principalmente para com os abandonados e desamparados, já que eles nos foram dados para que os 
sirvamos como senhores.” 

 

 Partilhemos no grupo: Que características da espiritualidade vicentina temos que transmitir 
com o fim de potencializar-las nos jovens da Família Vicentina?  
 

AGIR...  

Nos comprometemos...  
 
Atividade: Juntos, elaboraremos, de uma maneira muito criativa, um mural 

que estará dividido em duas partes. Na primeira colocaremos imagens (recortes) de 
tudo aquilo que nos disse Jesus e São Vicente que nutre nossa vida e serviço, 
podemos basear-nos nas seguintes frases: 

 Dá-me um homem de oração e será capaz de tudo. 

 Mente quem diz amar a Deus que não se vê, e não ama a seu irmão a quem 
ver. 

 Na oração, devemos buscar a vontade de Deus. 

 Pobreza: situação injusta que deve ser mudada. 

 Os Missionários são apóstolos na oração e contemplativos na ação.  

 As condições de pobreza e miséria nos exigem ir além da oração. 

 São Vicente queria pessoas de piedade e virtude. 

http://www.paulus.com.br/BP/2G2.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RR.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3R.HTM


 Amor, ternura, respeito, compaixão evangélica, caridade eficaz... 

 A oração de um vicentino é contemplar os acontecimentos da vida real, é aí onde 
encontramos com Cristo no irmão. 

 Para a Igreja, a juventude é uma prioridade para a “missão”.   

 ... 
 
Na segunda parte do mural, colocaremos um desafio ou ação concreta para cumprir, a fim de 
responder as necessidades de nossos “mestres e senhores”, a nível local ou mundial. Sonhar faz 
bem, sempre e quando seja um sonho que se possa fazer real a curto ou em médio prazo... 
Pensamos na mudança de estruturas?  
 

Materiais: Cartolinas, jornais, revistas, canetas, pinceis, tesouras, cola, etc.  
Grupos: Conforme a quantidade dos presentes organizar-se-ão em grupos de 04 ou 05 

pessoas. 
 
 Terminado os murais, expor-los a vista de todos, que contemplarão em silêncio durante um 
tempo prudencial, logo, como em uma visita guiada, cada grupo expõe seu trabalho explicando como 
se daria o desafio ou a ação concreta. 
  
 
Celebramos... 
 
Planeje o momento e o lugar onde se realizará a atividade. Pode programar-se para que o encontro 
seja encerrado com uma Missa. Caso não seja possível, sugerimos que façam uma Celebração da 
Palavra.  A intenção é entregar, no memento do ofertório, os murais elaborados, como símbolo do 
compromisso comunitário adquirido. Também poderia aparecer como compromisso do grupo, a 
realização da Lectio Divina*, uma vez ao mês. 
*Forma de oração que nos ajuda a rezar com a Palavra de Deus.   

 
Oração da Família Vicentina 

 
Senhor Jesus, Tu que te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os 

pobres e que possamos reconhecer-Te neles; em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua 
dor. 

 
Suscita em nossa Família Vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade e a chama de caridade 

que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. 
 

Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes, possamos contemplar-Te e servir-Te na 
pessoa dos pobres e um dia unirmo-nos a Ti e a eles no teu reino. 

 
 
Para partilhar com outros Jovens Vicentinos... 
 
(Convidamos aos grupos a partilhar os frutos desse encontro com outros jovens no blog do “Encontro 
de Jovens Vicentinos”). 
 

 Como deve ser a oração de um jovem vicentino? 

 Que elementos da espiritualidade vicentina temos que transmitir a fim de potencializar-los nos 
jovens da Família Vicentina?  

 Quais são vossos compromissos de grupo, para viver vossa identidade de jovens vicentinos? 
 


