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OS JOVENES VICENTINOS PARTILHAMOS A MISSÃO 

DA IGREJA A PARTIR DE NOSSO CARISMA 
 

(Documento de reflexão para a preparação do “Encontro de 
Jovens Vicentinos”, Madrid 2011) 
 
 
 
PARTILHAMOS A ÚNICA MISSÃO DA IGREJA 
  
 Nas últimas décadas tem-se trabalhado a 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 a 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 partilha a missão de fazer efetivo o Evangelho entre os mais 
pobres. 
 
 Os vicentinos somos conscientes de que o chamada a colaborar na missão da Igreja 
é um compromisso batismal e manifestação da identidade da comunidade cristã, que é 
“por sua natureza, missionária” (AG, 2). Por isso si é verdade que a Igreja é um 
“mistério de comunhão”, também é que não se pode viver uma comunhão, que não tenda 
à missão. 
  
 A Igreja é uma “comunidade extrovertida”, que não se prende em si mesma, mas 
que se centrada na missão, se sente urgida pela tarefa encomendada pelo Mestre: “...vão e 
façam com que todos os povos se tornem meus discípulos...” (Mt. 28,19).  
 
 
 A razão histórica, o ser da Igreja é a missão, é prolongar a missão de Cristo e 
fazê-la visível na história dos homens. Sem missão não há comunidade cristã. A missão, 
que surge do envio de Jesus, não é uma tarefa a mais para a Igreja senão a verdadeira e 
única tarefa, pois a Igreja não nasce como uma finalidade ou meta em si, mas que é e vive 
em vista da missão, do serviço ao Reino. 
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 O Concílio Vaticano II afirma esta natureza “missionária” da comunidade eclesial 
(AG.2,35). Toda a Igreja é essencialmente missionária; a evangelização é um dever de todo 
o Povo de Deus. Até então quando se falava em missão se entendia como obra em terras 
distantes, mais além dos limites das nações tradicionalmente católicas, e realizada por um 
grupo específico de “missionários”. Hoje estamos convencidos que todo lugar é “país de 
missão”, que a missão da Igreja é única apesar da diversidade de formas, e que é uma 
tarefa de todos os membros, em virtude da vocação batismal. 
 
    
 FAMÍLIA VICENTINA, EVANGELIZADA E EVANGELIZADORA 
 
 Se nos perguntamos qual é a missão da Igreja no mundo, a resposta global que 
podemos dar é “evangelizar”. A tarefa fundamental da Igreja é a evangelização, que na 
atualidade se converteu no eixo central da ação pastoral da Igreja. 
 
 Jesus teve consciência de ser enviado pelo Pai para anunciar a Boa Notícia do 
Reino. Depois da experiência de Páscoa, seus discípulos descobrem ser membros de uma 
comunidade que faz presente e continua na história a missão salvífica  de Cristo. Os 
testemunhos da ressurreição são conscientes de haver sido enviados para estender pelo 
mundo a Boa Nova do Evangelho (Mt. 28,19; At.1,8) Assim pois, a ração de ser da Igreja 
é prolongar a missão de Cristo e fazê-la visível na história dos homens; sem missão não 
há comunidade cristã e esta missão se identificou depois do Concílio Vaticano II com o 
conceito de “evangelização”. 
 
 A exortação apostólica de Pablo VI “Evangelii nuntiandi” identifica a evangelização 
com a missão essencial da Igreja: “A tarefa da evangelização de todos os homens constitui 
a missão essencial da Igreja... Evangelizar constitui a dita e a vocação própria da 
Igreja, sua identidade mais profunda, Ela existe para evangelizar” (EN, 14) 
   
 Que se entende por evangelizar? Em síntese, se poderia afirmar que é anunciar 
a Boa Noticia de Jesus Cristo por meio do testemunho cristão aos homens situados 
historicamente para que se convertam e sejam liberados. 
 
 
  VICENTE DE PAULO E A MISION EVANGELIZADORA 
 

Vicente de Paulo contempla a Igreja a partir de sua realidade histórica, desde sua 
missão, e destaca que sua tarefa fundamental é a evangelização, como continuação da 
missão de Cristo, evangelizador de os pobres. A evangelização para são Vicente está muito 
ligada à salvação. "Deus quer salvar aos homens por meio de outros homens" e a Igreja se 
converte no principal instrumento de salvação, através da instrução sobre os mistérios da fé 
(SVP, IX, 1049-1050; X,190; VIII,292). 
 
 Não só a análises da realidade, mas sobretudo o fundamento cristológico o faz 
realçar a missão evangelizadora da Igreja. "Evangelizar é por excelência o oficio do 
Filho de Deus" e há de ser ponto de referência para a missão da Igreja. 

"Sim, Nosso Senhor pede de nós que evangelizemos aos pobres; é o que Ele fez e é o que quer 
seguir fazendo por meio de nós" (SVP XI, 386-387) 
  
 Hoje a missão evangelizadora tem que ser distinta metodologicamente da que 
enfrentou São Vicente, mas seu testemunho pode dar-nos pistas para nossa missão hoje. 
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Entre os elementos da atualidade que podemos descobrir o pensamento e práxis vicentinos 
se podem distinguir: 
 

 Lugar privilegiado – os pobres como destinatários preferenciais para a evangelização. 

  O zelo, hoje traduzido por "ardor", há de ser uma das virtudes do "missionário". O 
zelo está unido à necessidade de testemunhar com a vida o que se anuncia de palavra, 
"não destrua com tua conduta o que edificaste com a predicação" (SVP, XI,179). 

 O zelo para Vicente tem um aspecto universal, não tem fronteiras, pelo qual os 
missionários devem ser "homens apostólicos dispostos a ir aos quatro cantos do 
mundo para levar a Palavra de Deus" (SVP, XI,190). O zelo deve ser manifestação da 
caridade teologal e deve influir em toda a vida do evangelizador, que há de ser pessoa 
de grande caridade àqueles a quem se dirige e aberta à universalidade da Igreja. 

 Protagonismo dos leigos na obra evangelizadora. São Vicente destacou que as 
agrupações piedosas de crentes não tinham como finalidade só o crescimento da vida 
cristã de seus membros; assim implicar às Confrarias na assistência corporal e espiritual 
dos pobres. Há que destacar também seu trabalho na formação e promoção dos leigos 
ao serviço da obra da evangelização e caridade 

 Valoração e promoção da mulher como agente de evangelização. São Vicente não 
só contou com a mulher, mais que a inseriu na missão da Igreja, a reconheceu sua 
autonomia e suas qualidades na tarefa apostólica. 

 União de evangelização e ação sócio-caritativa. São Vicente trabalhou a partir das 
Caridades com pessoas de classe média e alta e lhes inculcou a conversão e cercania ao 
pobre, a partir da mística profunda de "honrar a Jesus Cristo na pessoa dos pobres" e 
reconhecendo-se suas "servas". No exercício da caridade que lhes propõe não se limita 
solucionar as necessidades imediatas (assistência), mas procurava que se oferecesse aos 
necessitados meios para que pudessem auto promover-se (SVP. X, 642, 646,...); 
também trabalhou nas altas esferas da política para combater estruturas injustas, 
buscando o bem integral do povo simples. Hoje a caridade, em seu sentido mais 
amplo e correto, deve acompanhar à evangelização e ser critério verificador de 
sua autenticidade cristã. 

 Novos métodos e Expressões evangelizadores para aproximar o Evangelho a 
seus destinatários. São Vicente se posicionou diante certos métodos, estilos e oratória 
de sua época e aconselhou "anunciar aos povos as verdades cristãs com a simplicidade 
do Evangelho e de os primeiros operários da Igreja”. Seu "pequeno método" de 
predicação missionária coloca a mensagem ao alcance dos ouvintes com um discurso 
familiar que todos podem entender; a prática de uma catequese sistemática que se 
continuava em uma reta prática sacramental e no exercício organizado da caridade 
através das Confrarias, tentava que em seus destinatários se "fizessem efetivo o 
Evangelho”. 

 Visão mundial do trabalho evangelizador. São Vicente sem deixar a obra começada 
em Francia lança a seus agentes a semear a semente evangélica nos novos mundos. Não 
limitou sua visão a este mundo europeu já evangelizado, mas que sua obra se entendeu 
por outros campos de missão. 

 Atenção a irmãos separados. Através de sua ação e de seus companheiros, sem 
discussões ou controversas, conseguiu a reconciliação de alguns irmãos separados da 
Igreja.  

 
 A experiência espiritual de São Vicente e o carisma próprio de sua família destacam 
alguns aspectos de como evangelizar e enriqueceu ao longo da história a compreensão da 
Igreja e de sua missão evangelizadora. Alguns dos destaques que o espírito vicentino 
contribuiu a este tema e que hoje foram assumidos e integrados na Igreja são: 
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 Evangelizar de Palavra e de obra: união de predicação/catequese com testemunho.  

 Evangelizar preferentemente aos pobres: os mais necessitados devem ser os 
primeiros. 

 Evangelizar ao homem por inteiro: o cuidado pela salvação espiritual vai 
acompanhado do serviço corporal e a promoção integral da pessoa. 

 Evangelizar a partir das três ações da missão da Igreja: profética, litúrgica e 
caritativa, bem integradas e destacando que o ministério da caridade verifica a 
autenticidade da ação profética e litúrgica. 

 Evangelizar implica abertura a ser evangelizado: os pobres nos evangelizam e são 
lugares de encontro com Deus. 

 Evangelizar a partir da encarnação: adentrar-se no mundo dos pobres, inculturação 
para poder acercar a mensagem. 

 Evangelizar a partir da comunidade: vida comunitária ao serviço da missão 
evangelizadora. 

 Incorporação da mulher na evangelização, a partir de seus dons e carismas especiais: 
ternura, solidariedade, gratuidade,... postos ao serviço do Evangelho e dos homens.  

 Importância do "zelo apostólico", que é como "A chama do fogo da caridade”, que 
deve mover ao evangelizador. 

 Evangelização a partir da mobilidade, aberta à universalidade da missão da Igreja, sem 
fronteiras de lugar ou de cultura. 

 Evangelização a partir de métodos simples e adaptados às circunstâncias do lugar e 
do tempo. Importância da catequese sistemática e de uma predicação popular. 

 
 
MISSÃO PARTILHADA NA FAMÍLIA VICENTINA 
 
“Não poucos Institutos religiosos chegaram à convicção de que seu carisma pode ser partilhado com os 
leigos” (Vita Consecrata, 54) 
 

Pode-se definir Missão Partilhada como um movimento eclesial que 
fundamentalmente faz relação aos leigos e sua vocação laical, e que leva a participar a todos 
conscientemente na única missão da Igreja. Apóia-se na “eclesiologia de comunhão” e no 
protagonismo dos leigos que participam na missão única da Igreja. A missão é única e deve 
ser realizar por todas as vocações. 
 

Para partilhar a missão na Família Vicentina é preciso partilhar a vida e o 
carisma entre os distintos ramos, especialmente os consagrados com os leigos. Para 
partilhar a vida, há que revisar nossas atitudes ante os irmãos, para não considerar a 
ninguém, vicentinos de segunda categoria ou que não possam colaborar com nada. Depois 
de partilhar a vida e carisma virão os projetos comuns para ser mais eficazes na missão 
evangelizadora e a caritativa.  
 

Na Família Vicentina já temos experiências de colaboração entre diferentes 
Associações, de consagrados e de leigos, de jovens e de adultos, nas que se manifesta que 
partilhamos a Missão e que enriqueceram a todos: 

 Programas para a formação em comum, especialmente centrados em espiritualidade 
vicentina e Doutrina Social da Igreja. 

 Projetos de serviço direto aos pobres, como “Globalização da Caridade: Luta contra a 
fome”, ou “Co-responsáveis da vida: juntos contra a Malária”, Aliança por Haiti,... 

 Encontro de responsáveis Internacionais da Família Vicentina, para partilhar 
experiências e trabalhar unidos. 
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 Encontro anual dos diferentes ramos da Família Vicentina, pela celebração das festas 
vicentinas, que é uma oportunidade para orar, conhecer-se, conviver, formar-se, dar 
respostas as pobrezas,… 

 Comissão coordenadora de Família Vicentina em nível nacional e local, que ajuda à 
coordenação e co-responsabilidade e pode organizar programas de formação, projetos 
apostólicos, momentos de oração,… 

 
Mas na Família Vicentina, como em outras famílias espirituais da Igreja, nas que 
consagrados e leigos partilham o mesmo carisma e missão, não faltam também desafios. 
Estes são alguns que nos apresenta o Pe. Benjamín Romo,CM: 
 

 Partilhar o próprio carisma com os leigos, para crescer e renovar-se. A colaboração 
é fonte de renovação no interior das comunidades. 

 Viver o próprio carisma com espírito de colaboradores, permitindo ao laico que 
ocupe seu lugar e responsabilidade, assumindo posturas de diálogo e discernimento 
conjuntos, vivendo em atitude de dar e dar-se, de receber e deixar-se transformar. 

 Assumir juntos, consagrados e leigos, o desafio da formação. A formação é alma e 
motor da Missão e do compromisso por construir o Reino.  

 Impulsionar juntos uma espiritualidade laical. Uma espiritualidade leiga saudável 
implica uma interação equilibrada entre oração e ação, de uma profunda comunhão 
com Deus e o compromisso transformador do mundo. Nossas comunidades estão 
chamadas a ser “escolas de oração” para os leigos e consagrados. 

 Caminhar juntos com espiritualidade missionária. Toda a Igreja é missionária. 
Muitos leigos hoje são chamados a viver a missão “ad gentes” junto aos consagrados. 
Acompanhar aos leigos na missão é também tarefa das comunidades de consagrados. 
num mundo globalizado se impõe a disponibilidade para ir donde nosso carisma é 
necessário para a Missão. 

 Estar com os mais pobres, a partir da coerência de vida e radicalidade evangélica. 

 Criar novos espaços para a missão dos leigos na Igreja e no mundo, criar a partir do 
próprio carisma novos espaços para que os leigos partilhem a vida, o carisma e o 
apostolado.  

 
Os jovens são chamados a desempenhar um papel especial na comum missão. O Novo 
Testamento e alguns documentos da Igreja fazem especial menção aos jovens. Timóteo e 
Tito, dos grandes missionários da primitiva Igreja, eram jovens. São Paulo adverte a 
Timóteo: “Que ninguém o despreze por ser jovem” (I Ti. 4,12). 
 
Hoje 64% da população mundial tem menos de 25 anos, o que revela o potencial 
evangelizador que existe na juventude. Por isso partilhar o carisma com os jovens e 
implicar-lhes na missão é uma urgência de nosso tempo. O Papa Bento XVI na 
“Mensagem para a JMJ 2011 Madrid” o reconhece: “Queridos jovens, a Igreja conta com 
vocês. Necessita vossa fé viva, vossa caridade criativa e o dinamismo de vossa esperança. Vossa presença 
renova a Igreja, a rejuvenesce e a de um novo impulso”. 


