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O JOVEM VICENTINO 

 ANTE A MUDANÇA DE ESTRUTURA 
UMA ALTERNATIVA PARA MUDAR AS ESTRUTURAS INJUSTAS  

              QUE OPRIMEM AOS POBRES. 
 

I. ANALIZAMOS NOSSA REALIDADE 

 

Esta catequeses tem como objetivo ajudar aos jovens vicentinos a refletir sobre  os 
princípios da mudança estrutura praticados por Vicente e refletir-los em nosso próprio 
serviço, em nossos próprios projetos. 

A Mudança de Estrutura para a Família Vicentina é  um processo que tenta transformar de 
maneira radical a vida dos excluídos tendo em conta os diferentes sistemas ou subsistemas 
que afetam seu entorno.  Esta mudança é conseguida através de estratégias específicas, 
destinadas a produzir ditas mudanças. 

A Mudança de Estrutura não acontece si não se abordam os problemas em forma 
estrutural, si não se  atacam as causas das situações injustas que oprimem aos necessitados 
e atentam contra seus direitos humanos básicos.  

 
Podemos começar a catequeses refletindo conjuntamente sobre algum projeto que o 
grupo conheça ou que no qual esteja envolvido, o sobre o serviço que prestam a 
quem vivem em situação de pobreza. Podemos responder no grupo as 
seguintes perguntas: 

  
 Escutam permanentemente aos empobrecidos com os quais 

trabalham? 
 Conhecem quais são suas necessidades mais íntimas, suas reais 

necessidades e o que sentem? 
 Quais são os sistemas que interagem na situação de pobreza que vocês 

pretendem mudar ou erradicar? 
 Tem em conta aos diferentes sistemas identificados? 
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 Consideram que seu projeto o suas ações pode ser geradores de um verdadeiro 
mudança, de um mudança de estrutura para mudar as estruturas injustas que 
afetam aos empobrecidos com os  quais trabalham? 

 Estariam dispostos a mudar seu projeto se não chega a produzir uma mudança 
estrutura na vida dos mais pobres?  

 

II. ILUMINAMOS NOSSA REALIDADE COM A PALAVRA DE DEUS 

Leiamos e comentemos o Evangelho:   Lucas 8, 43-48 

Nesta passagem do Evangelho, a mulher está bastante envolvida em sua 
própria recuperação. Ela vai contra a mentalidade social de seu tempo e toca a 
Jesus. Aqui vemos, na prática, a ação do protagonismo, - habilitação da pessoa -. 
A presença de Jesus lhe permite buscar ajuda de uma forma ativa, e sua vida se 
transforma. 

   

Que nos sugere esta Palavra de Deus em nossa relação com os empobrecidos? 

Introduzimos-lhe na mudança de sua situação, em sua própria libertação? 

Permitimos-lhes acercar-se a Jesus? 

 

Leiamos e comentemos a experiência de São Vicente de Paulo em Chatillon-
les-Dombes 

A historia original da experiência de Vicente como Pároco de Chatillon-les-Dombes  marca 
pautas importantes para conseguir uma mudança na vida dos excluídos, através de um 
plano coerente e efetivo: Vicente escuta atentamente os clamores de uma família 
necessitada, adentra-se no mundo dos pobres, considera os diferentes elementos que 
intervém nas situações de pobreza e isto lhe serve de assunto para uma homilia 
comovedora, o que contribuiu para que muitos se unissem a esta iniciativa: “Deus tocou os 
corações de meus ouvintes”, afirma São Vicente.   

Vicente se pronuncia contra a injustiça. Para ele a pobreza é uma injustiça que há que 
combater. Ele pensou em um plano, chamou a uma reunião formou uma associação e 
delegou trabalhos e responsabilidades a pessoas da paróquia, os incluiu no processo.  Com 
este princípio pequeno e simples, começou todo um movimento. 

 (Cf. Román, San Vicente de Paúl. I Biografía, pág. 123) 

 
São Vicente teve em conta diversos tipos de pessoas em necessidades: os pobres mesmos, 
os enfermos, as famílias, seu entorno, as pessoas de sua comunidade, capazes de melhorar 
a situação… os considerou, sem utilizar estes termos, como sistemas que funcionam através 
da interação de suas partes.  Levou em conta também suas necessidades espirituais e 
materiais.  
 
Vicente não se contentou em remediar a necessidade imediata, se não que organizou aos 
paroquianos para constituir uma organização, que depois se transformou num grande 
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movimento.  São Vicente foi capaz de transmitir, mais além destes primeiros grupos, sua missão, 
sua compaixão pelos irmãos necessitados.  Através do contato direto, de mais de 30.000 
cartas e de seus ensinamentos, formou a seus seguidores para comprometerem-se com sua 
visão, de forma não só afetiva, mas também, efetiva.   
 

- Que nos ensina o testemunho de São Vicente de Paulo aos jovens vicentinos para 
implicar-nos na “mudança de estrutura”? 

 

 
Comentemos a proposta de João Paulo II  
 
Quando conseguimos nos solidarizar com o mundo dos pobres e assumir como nosso seu 
próprio projeto, trabalharemos junto com eles rumo a transformação de suas vidas.  Isto 
nos levará a uma prática social inspirada no Evangelho: 

“O pensamento social e a prática social inspiradas pelo Evangelho devem ir sempre 
marcadas por uma sensibilidade especial rumo as pessoas que mais sofrem, que são 
extremadamente pobres, rumo a quem padecem de toda classe de males físicos, 
mentais e morais que afetam à humanidade, incluindo a fome, o descuido, o 
desemprego e a desesperação… Também deverão buscar as razões estruturais que 
fomentam ou causam as diferentes formas de pobreza no mundo, a fim de que 
possamos aplicar os remédios apropriados”.  
(Convite de João Paulo II à Congregação da Missão ) 
 

Pensar em forma sistemática é uma condição indispensável para conseguir a mudança.  
Temos um pensamento sistemático inspirado no Evangelho? 

Estudamos as causas estruturais que geram as situações de pobreza e trabalhamos para 
mudar as situações injustas? 

 
 

III. NOS COMPROMETAMOS 

 A luz do Evangelho, da experiência de Chatillon-les-Dombes e do texto de João 
Paulo II partilhem alguma outra nova percepção ou ação que crêem que seja um 
desafio que deve ser abordado. 

 Elaborem um compromisso grupal, seja sobre um novo 
projeto ou sobre a transformação dos projetos que já 
realizam, para mudar de maneira efetiva a vida daqueles com 
os  quais trabalham. 

 Elaborem três líneas de ações a propor aos jovens vicentinos  
a nível internacional, para motivar a todos a promover e 
difundir a Mudança de Estrutura 
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IV. OREMOS 

 
Recitemos em grupo a Oração pela Mudança de Estrutura.  
 

Oração pela Mudança de Estrutura 
 

Nós te louvamos e te damos graças, ó Deus, Criador do universo. 
Tu fizeste todas as coisas e nos deste a terra para cultivar. 

Concede-nos sempre usarmos as coisas com gratidão 
e as partilhemos generosamente com os necessitados . 

Dá-nos criatividade para ajudar os pobres  
a enfrentar suas necessidades humanas básicas. 

 
Abre nossas mentes e nossos corações  

para que possamos estar a seu lado e ajudá-los  
a mudar todas as estruturas que os mantém pobres. 

Faze-nos capazes de ser seus irmãos e irmãs, amigos que caminham com eles, 
em suas lutas pelos direitos humanos fundamentais. 

Nos te pedimos por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 

Ao terminar elejamos alguns exemplos que mostrem que a mudança é possível. Terminem 
cada frase repetindo:  

A mudança é possível 
 

. A Família Vicentina no mundo conta com mais de dois milhões de membros, dedicados 

ao serviço de nossos irmão que sofrem a pobreza e a exclusão.  A mudança é possível 
 

. Milhares de jovens vicentinos, dos cinco continentes se reúnem em grupos para 

promover uma Mudança de Estrutura na vida dos mais pobres. A mudança é possível 
 

V. PERGUNTAS PARA PARTILHAR NO BLOG 

 

 Partilhe alguma experiência de trabalho com os empobrecidos na linha da 
Mudança de Estrutura. 

 O que esta catequeses lhe ajudou, especialmente na compreensão  do que 
significa "Mudança de Estrutura"? 

 O que propõem aos jovens vicentinos para difundir a Mudança de Estrutura? 

 


