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OS JOVENS DA FAMÍLIA VICENTINA 
PARTILHAMOS A MISSÃO 

I. ANALIZAMOS NOSSA REALIDADE  

Nas últimas décadas temos tomado consciência de que os que partilhamos o carisma 
de São Vicente de Paulo formamos uma Família Espiritual, que chamamos Família Vicentina, 
Família Missionária presente em todo o mundo, incluindo toda classe de pessoas (homens e 
mulheres, jovens e adultos, consagrados e leigos, católicos e não-católicos,…), organizados em 
mais de 300 associações ou institutos. 

Esta família plural, animada pelo carisma de São Vicente, 
partilha a missão de levar o Evangelho a todos, especialmente aos 
pobres, “nossa herança”, a partir de uma espiritualidade e estilo 
de vida próprias e desde uma metodologia pastoral específica 
onde destaca a organização e a criatividade. A Família Vicentina 
tem uma rede de colaboração e coordenação entre as diferentes 
associações da mesma e com outros grupos na Igreja e da 
sociedade, com os quais partilhar a missão de fazer efetivo o 
Evangelho entre os mais pobres. 

Seguramente em sua cidade, em seu país, conhece a 
jovens e/ou adultos de outras associações da Família, com os que 
partilham o carisma, celebrações de família, espaços de formação, 

projetos de evangelização e serviço,… Convidamo-los a analisar no grupo a realidade da 
Família Vicentina em seu lugar: 

- Que grupos vicentinos existem em sua cidade? Você os conhece? Há algum 
instrumento de coordenação? 

- Que experiências de colaboração têm com eles? Como celebraram o Ano Jubilar 
Vicentino? Como melhorar a coordenação e colaboração entre todos os 
vicentinos? 

- Que papel tem os jovens na Família? O que dão os jovens e o que recebem? Quais 
são seus sonhos para ser fieis a herança recebida de São Vicente? 

 
Uma clara e pequena amostra deste crescimento em comum na missão partilhada são 

os diferentes projetos assumidos em nível internacional como o projeto de Globalização da 
Caridade, Luta Contra a Fome; o projeto Ação Política para Erradicar a Malária e atualmente 
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projetos de Mudança de Estrutura1,… ademais de todos os projetos que a Família Vicentina 
desenvolveu e segue executando nos diferentes países.  

 Que experiência significativa de missão partilhada viveu ou se vive a FV no lugar onde 
você vive?  

 Participou ou participa de projetos comuns da Família 
Vicentina? 

 O que consideras ser dificuldade para que se faça real 
a missão partilhada?  

(Comentamos estas perguntas no grupo.)  
 

II. ILUMINAMOS NOSSA REALIDADE COM A PALABRA DE DEUS  

A. Jesus envía seus seguidores a continuar sua missão Evangelhzadora.  

Lemos no grupo o envío missionário de Jesus: Mt. 28,16-20. Depois de acolher a Palabra a 
partilhamos no grupo. 

- Sento que hoje eu também recibo esta função de Jesus e sou enviado ao mundo 
para anunciar o Evangelho aos pobres? 

- Partilho a missão com outros, com sentido de pertença a Família Vicentina e a 
Igreja de Jesus? 

B. Partilhamos a mesma missão a partir da diversidade de carismas e ministérios.  

Lemos no grupo o texto: I Cor 12, 4-11. Escutamos também este comentário e o 
partilhamos no grupo. 

É toda a Igreja quem recebe a missão de Evangelizar, e o trabalho de cada um é 
importante para o crescimento de todos. Consagrados e leigos, jovens e adultos, por tanto, 
partilhamos na Igreja a tarefa de ser missionários em meio do mundo e, a partir do próprio 
carisma, anunciamos a Jesus Cristo, fazendo efetivo o Evangelho. Podemos dizer, portanto, que 
não há várias missões, senão diversidade de carismas e ministérios na missão da Igreja (Cf. I 
Cor 12,4-11), anunciar a Jesus Cristo. 

Evidentemente, a missão partilhada nos inclui a todos, mas não significa que estamos 
incluídos nos projetos, as programações e tarefas, nos materiais da missão, significa expandir o 
espaço da própria tenda (Is. 54,2), ou seja, ampliar os horizontes de fraternidade e a confiança 
comum. Para a FV, a missão partilhada implica ter a valentia de criar projetos próprios, desde 
suas competências profissionais, suas capacidades humanas e em contextos muito concretos, 
próprios dos leigos e consagrados, jovens e adultos. 

A missão partilhada na FV supõe tarefas comuns que não tem que ser realizadas da mesma 
maneira, cada um deve colaborar com sua característica constitutiva para que as tarefas se 
complementem. Ainda há algo que parece bastante lógico, creio ser importante precisar que a 

                                                           
 

1
 Comissão de Mudança de Estrutura da Família Vicentina. A pessoa do pobre e a transformação. http://famvin.org/es  
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relação com os laicos não pode reduzir-se a uma mera colaboração, mas que exige cada vez 
maior responsabilidade. Portanto a exigência para os leigos é estar formados para responder a 
estas exigências.  

Não há melhor maneira de viver a missão partilhada que se educar na responsabilidade 
desde criança. Todos podem saber-se e sentir-se protagonistas, parte ativa de uma tarefa, de 
um projeto, assumindo riscos e responsabilidades desde pequeno. Só desde aqui 
se conseguirá criar essa consciência de que esta missão é também minha; esta 
Igreja é também minha; não sou só um espectador, tenho muito que colaborar 
nisso; tenho um lugar e uma tarefa que Deus me pede a partir do que sou, no 
meio onde estou inserido. 

Este é o desafio da Igreja no século XXI. Estar à altura de sua vocação com 
formação e compromisso estável, os fatores que talvez, menos estiveram 
presentes nela no passado, mas que agora são fundamentais para assumir seu 
lugar na Igreja e viver a missão partilhada. 

 

C. TESTEMUNHO DE SÃO VICENTE DE PAULO SOBRE A MISSÃO PARTILHADA 
 

Lemos esta reflexão do Pe. Javier Alvarez, Assistente Geral da CM, sobre a Missão 

partilhada em São Vicente de Paulo a um grupo de professores de Colégios das Filhas da 

Caridade.  

“Com relação ao tema da missão partilhada, São Vicente se mostra muito aberto. 

Não desconfia dos leigos, nem das mulheres, nem dos eclesiásticos nem, incluso, dos 

consagrados de seu tempo. Todos os braços são poucos para encaminhar o grande projeto 

da Evangelização e da caridade, que ele sabia muito bem que era o projeto de Jesus. Com o 

sentido prático que lhe caracteriza, sabe "repartir jogo", sabe incluir a todo tipo de pessoas 

para que a Obra de Deus siga adiante. Ele estava muito convencido que, sem a colaboração 

estreita com os leigos, não houvera podido levar adiante a Obra de Deus. Para começar 

diremos que, graças a uma leiga, a senhora Gondi, São Vicente fundou a Congregação da 

Missão. Ela interveio em todo o processo de discernimento e foi quem animou a São Vicente 

para que se dedicara a missionar com a ajuda de outros sacerdotes. São Vicente a chamou 

sempre "nossa primeira fundadora". 

Em Chátillón descobre a chamada à caridade através de duas leigas, as senhoras 

Chaissagne e Carlota de Brie. E o primeiro projeto em favor dos pobres o realizou com um 

grupo de 12 mulheres (Damas da Caridade). Podemos dizer que São Vicente mostra sempre 

uma habilidade especial para fazer desenvolver os leigos na missão, porque estava 

convencido que, sem eles não se podia chegar a nada sério nem duradouro. Citamos, a 

modo de exemplo somente, a experiência que teve em Mágon. Com a caridade da cidade de 

Mágon em setembro de 1621, concebe um grandioso plano para acabar com toda a 

mendicalidade da cidade. Para isso, consigui atrair a esta confraria aos magistrados da 

cidade, ao Bispo,  aos canônicos, aos conselhos do município e aos principais burqueses e 

comerciantes da vila. O projeto funcionou. Esta foi sua avaliação: "Quando fundei a caridade 

de Macon, todos riam de mim e me apontavam o dedo pelas ruas; e quando a coisa se fez 

real, todos derramavam lágrimas de alegria; e os magistrados municipais me honraram tanto 

ao partir, que, ao não poder suportar-lo, tive que sair às escondidas para evitar os aplausos; 

e ali há agora uma das melhores caridades estabelecidas" (SVP. I,324). 
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Partilhamos no grupo:  

- Que podemos aprender da experiência de São Vicente para partilhar hoje a Missão 
em nossa cidade? 

 
III. NOS COMPROMETEMOS 

O carisma vicentino se manifesta principalmente em três maneiras2: 

o Amor e serviço a os pobres: nossa herança deixada por São Vicente. Deus nos 
chama a servir e quer que o façamos unidos. 

o Espiritualidade vicentina, estilo de vida, no qual se vive a simplicidade e a 
humildade como atitudes fundamentais de vida e serviço para com o pobre. 

o Metodologia pastoral: projetos diretos, concretos, criativos e inventivos. 
 

- Partilhemos algum projeto que a Família Vicentina desenvolva em nossa cidade e 
avaliamos se cumpre os rasgos de um projeto vicentino. 

- Proponhamos algum projeto ou ação que podemos desenvolver, enquanto jovens 
vicentinos, em nossa cidade em colaboração com as demais associações da FV 

IV. CELEBRAMOS 

Podemos celebrar ou partilhar a missão que Jesus nos deixou unindo-nos em uma 
Celebração da Palavra:  

- Comentário Inicial 

- Canto 

- Leitura bíblica: Lc. 10, 1-11 

- Símbolo e compromisso  

- Pai Nosso 

- Oração: Ser vicentino. 

SER VICENTINO 

 

Ser Vicentino é seguir a Cristo, continuar sua obra e seu estilo de vida, aceitar seu projeto e 
viver segundo seu espírito na perspectiva das Bem-aventuranças. 

É partilhar sua causa: a construção do Reino e a liberação dos homens, a grande Utopia de 
Deus: que os homens sejam irmãos, que todos possam viver com dignidade, justiça e paz… é 
formar parte de sua comunidade, uma comunidade fraterna unida no anúncio e o serviço aos 

mais pobres. 
 

                                                           
2
 P. GINETE Manuel CM. Jornadas de Animação Missionária, organizadas por COVIDE-AMVE e JMV. A Família 

Vicentina no mundo, uma Família missionária: situação e desafios. Madrid 2006. 
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Ser Vicentino é atualizar o caminho de Jesus, reviver o processo de Jesus,  
manter vivas suas opções, semear com Ele as sementes de seu Reino, 

construir comunidades ativas e orantes, dar testemunho fiel de sua Palavra, viver a proposta 
do amor. 

 
Viver a partir do Carisma Vicentino é possível se o Espírito de Jesus nos anima, 

se Ele enche nossos corações de sua presença para dizer, com Maria, “Sim” ao que nos peça o 
Pai, si Ele nos dá forças para responder com alegria a os projetos de Deus em nossa vida. 

 
Ser Vicentino é viver no Espírito do Senhor, contagiando a esperança dos que esperam até o 

impossível, porque para Deus não há nada impossível, unindo mãos e esforços  
para construir uma vida melhor para todos, começando, como Jesus, por os mais pequenos e 

os que menos contam. 

 
Ser Vicentino é discernir com lucidez e palavra valente 

os signos e os sinais de Deus em nosso tempo, 
anunciando e denunciando o que em nossa sociedade se opõe ao Reino. 

 

Ser Vicentino implica assumir o conflito e o risco de seguir a Jesus, amadurecendo nas crises e 
crescendo em fidelidade sincera, revivendo a Paixão, assumindo a Cruz, sendo coerentes em 

palavras e obras, vivendo sem curvas, sendo livres do poder e do consumo, 
sendo livres para crescer na fé, para esperar e construir, para liberar e para amar. 

 
 

V. PARA PARTILHAR COM OUTROS JOVENS VICENTINOS: 

Convidamos ao grupo a partilhar os frutos das catequeses com outros jovens 
vicentinos no blog do “Encontro de Jovens Vicentinos” 
http://jmj2011famvin.99k.org  

- Partilhe a partir do grupo sua experiência de Família Vicentina e algum projeto no qual 
participe. 

- Que caminhos você sugere para melhorar a missão partilhada na Família Vicentina? 

 


