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DIA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA 

EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO 

Dias 22 e 23 de setembro de 2018 

 

ORIENTAÇÕES 

Proposta da Equipe da Família Vicentina para vivenciar  
as 24 horas de oração vicentina 

 
 
Estas “24 horas de oração vicentina” será um tempo oportuno para rezar e refletir sobre o Carisma 
Vicentino, os fundadores de cada ramo e nosso caminho de santidade. Sugerimos que reservem um tempo 
de reflexão coletivo com outros membros da Família Vicentina (outros ramos), para comentarem sobre a 
realidade atual da Família Vicentina local, levando-se em conta as necessidades daqueles que vivem em 
situações de pobreza em sua região. Por favor, incluam a oração da Família Vicentina em suas orações. 
 
 
Ramos da Família Vicentina participantes:  Sociedade de São Vicente de Paulo, Irmãs de São Vicente 
de Paulo “Servas dos Pobres” de Gijzegen, Filhas da Caridade, Congregação da Missão, Família 
Elisabethiana e Associação Internacional da Caridades-AIC 

Organização 
 

1ª  Parte  - dia 22/09 (às 12 horas) até dia 23/09 (às 06 horas) 
 

 
 A Família Vicentina se reunirá no dia 22 de setembro,  às 12 horas,  nos locais definidos pelos 
Conselho Centrais e Particulares da SSVP, juntamente com os demais ramos da Família Vicentina, (em 
cada cidade, Paróquia, Salões vicentinos, etc), conforme a infraestrutura local.  Permanecerão em oração 
até o dia 23 de setembro às 6 horas quando se encaminharão para o Auditório Pedro Calmon, no Quartel 
General do Exercito, em Brasília. Lá acontecerá a grande Festa de São Vicente. As unidades de Goiás e 
Minas Gerais também seguirão a mesma programação e as pessoas deverão se dirigir aos locais próprios da 
Assembleia no dia 30/09. 

 
A ideia é iniciar as orações e reflexões e permanecer juntos com o máximo de participantes de todos 

os ramos para estabelecer o sentido de comunidade e família.  
 

Será necessário negociar com o padre local o horário de permanência na Paróquia. Após este 
horário em que estarão juntos, poderá ser elaborada nova escala de oração para as pessoas rezarem em suas 
casas com a finalidade de  não  interromper a rede de orações até 6 horas do dia 30.  

 
Vários ramos da família vicentina possuem capelas. Então, uma alternativa seria com o fechamento 
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da Paróquia, a vigília ser continuada nestes locais. 
 
Como serão muitas horas de orações, poderão ser organizados lanches comunitários nos locais. 
 
 

Programação dos Momentos de Oração e reflexão 
 

� Hora do Angelus - Inicio: 12 horas do dia 22/09 - a Hora do Angelus e  momento forte de oração 
e reflexão contando com o máximo de vicentinos possível. Vide texto anexo. 

� Momento Penitencial – Pedir perdão pelo egoísmo, individualismo, falta de colaboração enquanto 
Família Vicentina, que enfraquece nosso testemunho e missão, minimizando o apoio àqueles aos 
quais somos destinados,” nossos senhores e mestres”. Vide texto anexo. 

� Momento Celebração:  Somos chamados a percorrer o caminho de santidade e a conhecer os 
fundadores e ramos da Família Vicentina. Vide texto anexo. 

� Círculo Bíblico – Reflexão sobre as bem-aventuranças como compromisso de serviço vicentino. 
Vide Texto anexo. 

� Participação na Missa da Paróquia onde estiver (Quando for montar a Programação local com os 
horários e responsáveis por cada momento, escolher o horário da Missa da Comunidade e participar 
juntos – Oportunidade de evangelizar pelo testemunho e dar visibilidade ao carisma vicentino. 

� Terço vicentino: Seguir o livrinho 
� Vigília – Hora Santa Vicentina (seguir o livrinho) 
� Outras orações a critério do grupo – Vide texto anexo 

 
Observações:  
1. Estimular a participação coletiva dos vicentinos o maior tempo possível. 
2.  As reflexões e orações deverão também ser distribuídas aos grupos no locais. 

 
 
 

2ª  Parte  - dia 23/09  (a partir das 7:30h até 12 horas) 
 

-  Local: auditório Pedro Calmon – Setor Militar Urbano-Quartel General do Exercito. As unidades 
de Goiás e de Minas Gerais terão seus locais próprios. 
 
- Acolhida: a partir das 7:30 horas  
- Continuação da reflexão-oração no Auditório do QG.  
- Festa em honra a São Vicente de Paulo...(programação própria) 
- Celebração Eucarística 
 
 

Contatos dos Ramos da Família Vicentina no Distrito Federal para organização da atividades 
� Filhas da Caridade (FC) – Taguatinga - Irmã Niuza Rosa – 61 3561-4672,  9 8474 2875 WhatsApp 
� Filhas da Caridade (FC) – Ceilândia – Irmã Emília: 61- 3965 0304; 98265 4642 TIM – 

WhatsApp;  98512 1776 OI 
� Associação Internacional da Caridade (AIC) – Taguatinga - Marcia Marchado– 61 9 9200-6558 
� Congregação da Missão (CM) – Riacho Fundo II - Padre Erik –  61  9 8577-0068, 3434-5718;  
� Irmãs de São Vicente de Paulo “Servas dos Pobres” de Gijzegen (ISVPG) – São Sebastião – 

Irmã Vera – 62 9 9444-4472 WhatsApp 
� Família Elisabethiana (FE)– São Sebastião - Selma – 61 9 8235-1394, 3335-7031 
� Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) – Conselhos Centrais e  Particulares locais e o 

Conselho Metropolitano de Brasília – 3273-9559,  9 9669-7948 –  cfd. Thiago Tiburcio 
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DIA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA 

EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO 

2018 

 

 

ABERTURA  

DIA: 22 de setembro de 2018 

HORÁRIO: Meio Dia (12 horas) 

LOCAL: (em cada local definidos pelas unidades vicentinas) 

  

A Hora do Ângelus 

 Canto: São Vicente de Paulo 

Refrão: SÃO VICENTE, AMIGO DOS POBRES, AMIGO DA GENTE, AMIGO DE DEUS. (BIS) 

1. Coração humilde, sem marcas de ambição, / Sempre ajudando seu irmão! (Bis) 

2. Coração que acolhe ao pobre e ao sofredor. / Cheio de ternura e de amor! (Bis) 

 

“Revesti-vos do Espírito de Jesus Cristo” (São Vicente) 

Animador: Amados (as) irmãos e irmãs sejam bem vindos a este encontro de fé e esperança. 
Movidos pela ação do Espírito Santo, que inspirou São Vicente de Paulo para iniciar a missão 
evangelizadora junto aos mais pobres, queremos iniciar estas 24 horas de oração, promovendo mais 
proximidade e conhecimento entre os ramos da nossa Família Vicentina, assim como, refletir e rezar pelos 
nossos irmãos em situação de pobreza, no dizer de São Vicente, são eles, “nossos senhores e mestres”. Esta 
experiência de rezar como família vicentina tem nos engrandecido e formado para estarmos junto aos mais 
pobres, numa ação cada vez mais colaborativa e organizada. 

Com esse intuito, como Família Vicentina, presente no Distrito Federal e região, somos convidados 
neste ano a celebrar os modelos de santidade que tantos nos animam na caminhada vocacional, 
especialmente aqueles que estiveram ao nosso lado ou que por ouvir falar deles, nos serviram de 
motivação. Com a Igreja em todo o mundo, buscaremos responder àquela vocação comum de todos os 
filhos de Deus, àquela que nos torna semelhantes à Ele, “sal na terra e luz no mundo” (Mt,13-14), viventes 
e difusores da Boa Notícia de salvação, vocação à santidade. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 
salientou com vigor este chamado comum a todos os crentes, independente da sua condição ou estado, de 
serem perfeitos como o Pai, cada um no seu caminho. 

Assim, busquemos recordar àqueles modelos de santidade, sobretudo os mais perto de nós, que nos 
serviram de inspiração, seja pelo seu esforço em fazer cumprir a vontade de Deus, para ser bom, como o 



2 
 

Pai é bom. Como Deus nos agracia com homens e mulheres fortes na caridade, apesar de suas fraquezas e 
limitações, pessoas doadas a Deus que sempre nos estimulam e nos entregar a Deus. Conversemos sobre 
essas pessoas de nossas unidades vicentinas e, assim como o Apóstolo Paulo, rendamos graças a Deus por 
essas preciosidades, mas sobretudo, nos esforcemos em continuar a missão realizada por eles guiados pelo 
mesmo Espírito e dando sempre testemunho da fé que professamos. O nosso mundo precisa demais de 
gente iluminada, fortalecida e conduzida pela graça, capazes de iluminar com a Caridade a escuridão da 
dureza do coração humanos, pois “graças a Deus, ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo 
que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade” (GE, 37, Papa Francisco, 2018). 

(Se possível usar fundo musical – Ave Maria – Som do sino que prepara o coração à oração – 
 alguns instantes de silêncio). 

 
Animador (a):O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

Todos: E Ela concebeu do Espírito Santo. 
Ave Maria… 

 
Leitor 1:Os Anjos do Senhor estão a nos anunciar coisas novas. Vamos ouvir a mensagem do Pai 

que eles nos trazem e identificar quais frutos produzimos a partir desta visita que Deus nos faz através 
destes anjos que estão próximos a nós.  (Silêncio) 

 
Animador (a): Eis a Serva do Senhor. 

Todos: Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 
Ave Maria… 

Leitor 2:Como Família Vicentina, inspirados pela Mãe Maria, somos convidados a praticar a 
generosidade e a alegria no ACOLHER, convictos de que a oferta mais importante que levamos aos nossos 
(as) irmãos (as) é o Senhor que habita o nosso ser. (Deixemos está verdade ressoar em nós por alguns 
instantes). 

Animador (a): E o Verbo se fez carne. 
Todos:E habitou entre nós. 

Ave Maria… 

 Leitor 3: Todas as vezes que nos empenhamos em ajudar as pessoas, nos esforçamos para trabalhar 
juntos, experimentamos este mistério insondável da Palavra se encarnando e habitando em nosso meio. 
Contemplemos este Amor imensurável que armou sua tenda e habitou entre nós. Este Amor infinito que 
nos confiou a continuidade de sua missão. Agradeçamos Sua doação e confiança, mesmo conhecendo 
nossas limitações. 

Animador (a):Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
Todos:Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 
Oremos 

Infundi Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela 
Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela sua Paixão e Morte na Cruz, 
sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

Canto: Imaculada 
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Refrão.: Imaculada Maria de Deus,/ Coração pobre acolhendo Jesus./ Imaculada Maria do povo, / 
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.  
 
1. Um coração que era "sim" para a vida,/ Um coração que era "sim" para o irmão./ Um  coração que era 
"sim" para Deus:/ Reino de Deus renovando este chão.    

2. Olhos abertos pra sede do povo,/ Passo bem firme que o medo desterra./ Mãos estendidas que os tronos 
renegam,/ Reino de Deus que renova esta terra!  

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade:/ Que os nossos passos se tornem memória/ Do amor fiel que Maria 
gerou:/ Reino de Deus atuando na história. 

 

Animador(a): Vamos rezar a Ladainha de Nossa Senhora dos Excluídos e Excluídas. 
 
Senhor, tende piedade de nós! – Senhor, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! - Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! – Senhor, tende piedade de nós! 
Cristo, ouvi-nos! - Cristo, ouvi-nos!  
Cristo, atendei-nos! - Cristo, atendei-nos! 
Deus Pai do céu, tende piedade de nós! 
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós! 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós! 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós! 
 
Santa Maria, rogai por nós! 
Mãe de Deus,  
Mãe de Jesus de Nazaré,  
Mãe dos Moradores e Moradoras de Rua, 
Mãe dos Catadores e Catadoras de lixo, 
Mãe dos Encarcerados e Encarceradas, 
Mãe dos Sem-Terra, 
Mãe dos Sem-Moradia, 
Mãe dos Sem-Trabalho, 
Mãe dos Subempregados e Subempregadas, Mãe dos Trabalhadores e Trabalhadoras em condição de 
trabalho escravo, 
Mãe dos doentes que não são atendidos pela Saúde Pública, 
Mãe dos doentes que morrem à míngua por falta desse atendimento, 
Mãe das Crianças e Jovens que se envolvem com as drogas, por falta de Políticas, Públicas,  
Mãe das Crianças e Jovens que são assassinados por causa desse envolvimento, 
Mãe das Crianças e Jovens abandonados, 
Mãe dos Idosos Abandonados,  
Mãe das Mulheres marginalizadas e violentadas, 
Mãe do Povo que não tem uma Segurança Pública humanizada, 
Mãe do Povo que não tem um Transporte Público digno, 
Mãe das Vítimas da Fome e Subnutrição, 
Mãe das Vítimas do Tráfico Humano para a exploração do trabalho, 
Mãe das Vítimas do Tráfico Humano para a exploração sexual, 
Mãe das Vítimas do Tráfico Humano para a extração de órgãos, 
Mãe das Vítimas do Tráfico Humano de Crianças e Jovens, 
Mãe das Vítimas de Discriminação Racial dos Povos Indígenas e do Povo Negro, 
Mãe das Vítimas da Violência institucionalizada e de toda Violência, 
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Mãe dos Descartados e Descartadas da sociedade,                              
Mãe de todos os Excluídos e Excluídas, 
Mãe dos Bons Samaritanos e Samaritanas de hoje, 
Mãe dos Profetas e Profetisas de hoje, 
(intenções espontâneas) 

 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos! 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos! 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós! 
 
Rogai por nós, Mãe dos Excluídos e Excluídas, para que anunciemos, com testemunho e a palavra, a Boa 
Notícia do Reino de Deus! 
 
Oremos: Ó Deus, que sois Pai e nos amais com amor de Mãe, nós Vos pedimos que, pela intercessão de 
Nossa Senhora dos Excluídos e Excluídas, concedais a vossos filhos e filhas a força de lutar contra todas as 
formas de exclusão, para que todos e todas tenham Vida e Vida em plenitude. Por Cristo Nosso Senhor. 
Amém. 
 

Canto: Ensina-os a amar 

Refrão:  ENSINA-NOS A AMAR / VICENTE DE PAULO /  AO POBRE, NOSSO IRMÃO /  
COMO O AMASTE TU! (BIS) 

1. Não sabemos sofrer com os que sofrem/ Recusamos chorar com os que choram/ Ignoramos a voz que 
nos suplica/ E a mão estendida que implora. 

2. Vicente que um dia descobriste/ Cristo sofrido no semblante do irmão./ Que sua vida também seja nossa 
luz/ Pra enxergarmos no irmão Nosso Senhor. 

 

Animador (a): Consagremo-nos, consagremos a Família Vicentina e suas histórias de santidade na 
missão junto aos nossos (as) irmãos (ãs) mais pobres, à Mãe Maria, Mãe dos Pobres, Mãe das Graças, Mãe 
do Amor: 

Todos: Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova de minha devoção 
para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e 
inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e, defendei-me 
como pessoa consagrada a vós. Amém. 

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  Nossa Senhora/ Aparecida. 

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  Nossa Senhora/ Aparecida. 
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Dia de Oração comum da Família Vicentina 
Momento penitencial vicentino 

 
DIA: 22 de setembro de 2018. HORÁRIO: (definição local). LOCAL: (definição local) 

 
� Canto inicial 

1. Deus chama a gente pra um momento novo/ De caminhar junto com 
seu povo/ É hora de transformar o que não dá mais /Sozinho isolado 
ninguém é capaz.  
POR ISSO VEM, ENTRA NA RODA COM A GENTE, TAMBÉM, / VOCÊ 
É MUITO IMPORTANTE, VEM... 
2. Não é possível crer que tudo é fácil / Há muita força que produz a 
morte / Gerando dor, tristeza e desolação/ É necessário unir o cordão. 
3. A força que hoje faz brotar a vida, / Atua em nós pela tua graça / É 
Deus quem nos convida pra trabalhar / O amor repartir e as forças 
juntar. 
 
Com.: A graça de Deus nos trouxe para este momento de encontro para 
celebrar a santidade que Ele inspira aos membros da família vicentina e 
pensar em nossas ações como filhos e filhas espirituais de São Vicente. Deus nos chama a 
colaborar com Ele nos diversos ramos da Família Vicentina, construindo “com a força dos nossos 
braços e o suor da nossa fronte” o seu Reino. Reino de partilha, de justiça, de acolhida, de 
misericórdia, de amor. Contudo, sabemos de nossos limites, dificuldades em manter a nossa 
fidelidade ao Senhor que nos chama, seja por tendências de acumulação, pela busca de poder, 
seja pelo ritmo frenético das nossas atividades, e, sobretudo, pela falta de oração diária. 
Revisemos juntos nossas atividades e posturas à luz da Palavra de Deus e da inspiração de São 
Vicente, não para nos diminuirmos, ou ainda sairmos piores que entramos, mas para crescermos 
juntos como Família que quer construir um mundo melhor para os pobres e com os pobres. 
Façamos, no dia de Oração Comum da Família Vicentina, o nosso exame de consciência pessoal e 
comunitário seguindo as pistas propostas por este roteiro, a fim de nos lançar no futuro com altivez 
e esperança. 
 
Saudação inicial: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... 
 

� Aclamação 
1. Toda semente é um anseio de frutificar/ E todo fruto é uma forma da gente se dar. 
PÕE A SEMENTE NA TERRA, NÃO SERÁ EM VÃO/ NÃO TE PREOCUPE A COLHEITA, 
PLANTAS PARA O IRMÃO (BIS) 
2. Toda a palavra é um anseio de comunicar/ E toda fala é uma forma de a agente se dar. 
3. Todo tijolo é um anseio de edificar,/ E toda a obra é uma forma de a gente se dar. 
4. Todo poema é um anseio de se expressar,/ e todo canto é uma forma da gente se dar. 
 
Iluminação bíblica: Jo 13, 1-11 
Refletir por pelo menos 10 minutos em silêncio. 
 
Iluminação vicentina: “Procuremos, senhores [senhoras], tornar-nos interiores, fazer com que 
Jesus Cristo reine em nós; procuremos, isto é, não fiquemos em um estado de moleza ou de 
dissipação, num estado secular e profano, que faz com que a pessoa se ocupe dos objetos que os 
sentidos mostram, sem considerar o Criador que os fez, sem fazer oração sem se desprender dos 
bens da terra e sem procurar o soberano bem. Procuremos, portanto! E o quê? Procuremos a glória 
de Deus, procuremos o reino de Jesus Cristo.” (SV XII, 131-133) 
Refletir por pelo menos 10 minutos em silêncio. 
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Iluminação eclesial: “Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus 
pode ficar sem o abraço do perdão. É por esse motivo que nenhum de nós pode pôr condições à 
misericórdia; esta permanece sempre um ato de gratuidade do Pai celeste, um amor incondicional 
e não merecido. Por isso, não podemos correr o risco de nos opor à plena liberdade do amor com 
que Deus entra na vida de cada pessoa”. (Carta apostólica Misericordia et misera, Papa Francisco, 
N. 2) 

 
� Pensemos em nossas ocupações... 
� Quanto tempo do nosso dia reservamos para oração e meditação? 
� Procuro fazer um trabalho à luz da espiritualidade, não como mero 

ativismo? 
� Procuro conhecer o trabalho dos outros ramos da Família Vicentina? 
� Estou disposto a procurar meios de acolher os estrangeiros do nosso 

tempo? 
� Procuro percorrer um caminho de santidade no tempo atual? 
� O que quero pedir perdão ao Senhor? 

 
OBS.: A reflexão das perguntas acima deve ser feita pessoalmente e seguida aplicando as 
mesmas perguntas na vida do grupo. Escreva num papel, partilhe com verdade a sua reflexão para 
que haja crescimento de todo o grupo. 
 
 
Rezar o Salmo 51(50): Tende piedade de mim, ó meu Deus, por teu amor!... 
 
 

� Canto 
ENSINA-NOS A AMAR/ VICENTE DE PAULO/ AO POBRE, NOSSO IRMÃO/ COMO O AMASTE 
TU! (BIS) 
 
1. Não sabemos sofrer com os que sofrem/ Recusamos 
chorar com os que choram/ Ignoramos a voz que nos 
suplica/ E a mão estendida que implora. 
2. Vicente que um dia descobriste/ Cristo sofrido no 
semblante do irmão./ Que sua vida também seja nossa 
luz/ Pra enxergarmos no irmão Nosso Senhor. 
 
Pai Nosso que estais nos céus... 
 
 
 
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. Amém 
 
Bênção Final. 
 

� Hino da Família Vicentina 
1. Uma chama de amor/ A serviço de Nosso Senhor,/ Uma centelha Divina/ Que aquece e ilumina./ Uma centelha 

Divina/ Que aquece e ilumina,/ Nossa Família Vicentina. 
 

2. NÓS FOMOS CHAMADOS/ PARA LEVAR AO MUNDO/ O AMOR DE JESUS!/ DIZIA SÃO VICENTE/ IDE 
INFLAMAR AS NAÇÕES!/ E LEVEM ESTE FOGO DIVINO/ PARA AQUECER OS PEQUENINOS. (BIS) 

-//- 
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DIA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA 
 CELEBRAÇÃO 

DIA: 22 de setembro de 2018. HORÁRIO: (definição local). LOCAL: (definição local) 

ANIMADOR: "Ser pobre no coração: isto é santidade”. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam muito 
bem-vindos a esta Celebração. Hoje é um dia muito especial para nós, pois estamos nos preparando em pequenos 
grupos, para amanhã, celebrar com júbilo como família, a Família Cristã, a Família Vicentina presente e atuante no 
Distrito Federal.  

Este ano, fomos provocados pelo Papa Francisco sobre a chamada à santidade no mundo atual. Em sua 
Exortação Apostólica “Alegrai-vos e exultai-vos”, ele afirma: “Não tenhas medo da santidade. Não te tirará forças, 
nem vida, nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao 
teu próprio ser. Depender dele liberta-nos das escravidões e leva-nos a reconhecer nossa dignidade”. Respondamos 
a este apelo, como Família Vicentina. 

Rezemos com Santa Luísa de Marillac: 

TODOS: “Eu vos adoro Santíssima Trindade, um só Deus em Três Pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Eu vos agradeço todas as graças que recebi de vossa bondade. Eu vos dou meu coração e tudo que possuo, para 
fazer sempre vossa santa vontade. Dai-me a graça eu vos peço, ó meu Deus, de passar o dia sem vos ofender e sem 
prejudicar o meu próximo”. EM NOME DO PAI... 

 ANIMADOR: Reconhecendo a presença da Trindade em nós, coloquemo-nos diante do Senhor de nossas 
vidas, dizendo a Ele da nossa disposição de cumprir a Sua Vontade sobre nós, cantando: 

CANTO: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor, pra 
fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor, eis-me aqui Senhor! 

 
1.O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou, sou chamado a ser fermento 

sal e luz e por isso respondi: aqui estou! 
 
2.Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador, da história e da vida do meu povo e 
por isso respondi: aqui estou! 

 
      3.Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal, seu ouvido se inclinou ao meu 

clamor e por isso respondi: aqui estou! 
 

 
I. Aprofundando o caminho de santidade com nossos santos fundadores: 

 
TODOS: “Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais enraizados e fundados no amor”. Ef 3,17 

 
 LEITOR 1: São Vicente fundou em 1617 a missão com as Damas da Caridade, hoje Associação 
Internacional de Caridades (AIC), e posteriormente foram orientadas por Santa Luísa de Marillac. Em 1625 
fundou a Congregação da Missão, ou Lazaristas ou padres Vicentinos e em 1633 em parceria com Santa Luísa de 
Marillac fundou as Filhas da Caridade. O santo francês já é bastante conhecido nosso, porque aqueles grupos que 
não foram fundados por ele, o foram sob a inspiração de seu carisma. A sua originalidade consiste num processo 
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continuado de conversão, de configuração com Cristo, de compromisso cristão. Pode-se ainda destacar a sua 
abertura e capacidade de ensinar e aprender na missão realizada em conjunto.

CANTO: São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus (bis).
- Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão (bis).
- Coração que acolhe o pobre e o sofredor, cheio de ternura e de amor (bis).

LEITOR 2: Santa Luísa de Marillac, francesa, viúva, mãe de um filho e uma neta, mulher 
extraordinária, aplicada em viver uma vida verdadeiramente cristã que, ao se deixar conduzir pelas Mãos da 
Providência foi trilhando o caminho de santidade. Com desenvoltura e sabedoria adquirida ao longo da vida sabia da 
importância do respeito e consideração para com todos. De modo prático orientava:

TODOS: “Nossa vocação de servas dos pobres nos adverte que devemos respeito e consideração a todo 

mundo: aos pobres, por serem os membros de Jesus Cristo e nossos senhores, e aos ricos para que nos 

proporcionem meios de fazer o bem aos pobres”.

LEITOR 3: Elisabeth de Robiano, fundou as Irmãs de São Vicente de Paulo “Servas dos Pobres” de 
GIJZEGEM, em 21 de janeiro de 1818, na Bélgica. Era uma baronesa, casada, mãe de quatro filhos e também 
inspiradora da Família Elisabethiana, grupo de leigos fundado em 2001. Com a convicção cristã vicentina, Elisabeth 
se preocupava com três virtudes fundamentais que ela desejava ver em suas filhas espirituais: SIMPLICIDADE, 
HUMILDADE E CARIDADE. Ouçamos com os “ouvidos do coração” sua voz nos dizendo, hoje:

TODOS:  “... Também eu me preocuparei muito convosco, queridas irmãs, minhas queridas crianças, toda 

vez que não vir brilhar em vós os verdadeiros frutos da humildade, da simplicidade e da caridade. Realmente, mesmo 

que eu veja uma de vós, com todos os dons, executando todos os tipos de maravilhas, eu temerei por ela, a menos 

que descubra que é a mais humilde, a mais simples e sobretudo um modelo de caridade. Caridade, caridade entre 

irmãs... Ah... eis o que eu gostaria de ver brilhando em todas vós e, com a graça de Deus, espero poder lançar esta 

virtude como pedra fundamental”.

LEITOR 4: “A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma comunidade cristã espalhada pelo mundo inteiro, 
fundada em Paris, França, em 1833, por um grupo de jovens, leigos, católicos, e um outro mais velho, que se 
reuniram para criar a Conferência”. Deste grupo, destaca-se a figura do Beato Antônio Frederico Ozanam. Confiante 
na Divina Providência dizia:

TODOS: “Abandono meu futuro nas mãos da Providência. Aceitarei com muito prazer qualquer posto que 

Deus queira dar-me, por humilde que seja. Sempre será nobre, se ocupa-lo dignamente”.

(Este é o momento de conhecermos um pouquinho estes dos ramos da Família Vicentina citados 
acima. Ler os resumos, sondar se alguém sabe algo mais e provocar uma pequena partilha. Terminar 
agradecendo a Deus por esta oportunidade de nos conhecermos e nos amarmos mais.)

CANTO: O amor é paciente e tudo crê ...  É compassivo, não tem rancor não se alegra com a injustiça 
e com o mal. Tudo suporta!  É o dom total! 

1. Ainda que eu fale, a língua dos homens.  Ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um bronze, que 
soa em vão! Se eu não tenho amor, amor aos irmãos.

2. Ainda que eu tenha o vigor de profeta, e o dom da ciência, firmeza na fé.    Ainda que eu possa transpor as 
montanhas.   Se eu não tenho amor, de nada adianta!

3. Ainda que eu doe meus bens para os pobres   que eu deixe o meu corpo em chamas arder.   Será como 
sonhos, será tudo em vão: se eu não tenho amor, amor aos irmãos.
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(Ou rezar 1Coríntios 13 - Se for rezar 1 Coríntios 13 pode-se cantar umas três vezes, o refrão meditativo no 
início e no fim da leitura: Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está!)

II. Bem-aventurados são...

ANIMADOR De Moisés a Jesus. Das Leis inscritas nas tábuas de pedras para as Leis tatuadas no coração 
humano. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus nos apresenta o Sermão da Montanha. Vamos meditar 
agora, num trecho deste Sermão, aclamemos a Palavra que será proclamada:

Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Aleluia!

Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia!

Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia! 
Aleluia!

Texto Bíblico: Mt 5, 1-12

Animador: O Papa Francisco afirma: “Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o 
nosso trabalho, através dos outros e a todo momento, não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada 
para perceber melhor aquela linguagem, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, 
para acalmar ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus”. Portanto, deixemos que a Palavra 
penetre os nossos corações e produza em nós, frutos agradáveis ao Pai. Tenhamos coragem de fazer silêncio e 
escutar o que o Senhor nos fala.

Partilha (Depois de um breve momento de silêncio, destaquemos elementos fortes, presentes no Texto 
Bíblico, que iluminam nossas vidas – aspectos: pessoal, vocacional e missionário)

Animador: Olhemos para São Vicente e aprendamos dele o amor aos pobres que nos revelam a face do 
Cristo que continua a sofrer e lutar em cada um deles rezemos cantando:

CANTO:  ENSINA-NOS A AMAR/ VICENTE DE PAULO/ AO POBRE, NOSSO IRMÃO/ COMO O AMASTE 
TU! (BIS)

1. Não sabemos sofrer com os que sofrem/ Recusamos chorar com os que choram/ Ignoramos a voz que nos 
suplica/ E a mão estendida que implora.

2. Vicente que um dia descobriste/ Cristo sofrido no semblante do irmão. / Que sua vida também seja nossa 
luz/ Pra enxergarmos no irmão Nosso Senhor.

TODOS: 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.
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ANIMADOR: Uma característica que marca a vida dos nossos Santos Fundadores é a devoção a Nossa 
Senhora. Todos eles encontraram nela o modelo de discípula fiel do Mestre Jesus. O Papa Francisco, assim encerra 
a Exortação Apostólica que veio nos provocar a traçar também nós, o caminho de santidade:

LEITOR 5: “Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque Ela viveu como ninguém as bem-

aventuranças de Jesus. È aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que conservava tudo em seu 

coração e se deixou atravessar pela espada. É a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra 

o caminho de santidade e nos acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e, as vezes, leva-nos 

nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A Mãe não necessita de 

muitas palavras, não precisa que nos esforcemos em demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. É 

suficiente sussurrar uma vez e outra: Ave Maria...”

ANIMADOR: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós! É a invocação presente na 
Medalha Milagrosa confiada a Santa Catarina Labouré, Filha da Caridade, que relata três encontros com a belíssima 
Senhora: de 18 para 19 de julho, em 27 de novembro e em dezembro de 1830.

TODOS: “Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando 
graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada 
pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, 
acercamo- nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades
 (pedir a graça desejada)

Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior Glória 
de Deus, engrandecimento do vosso nome, e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, 
inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. ”

CANTO: Suba aos céus com fervor e alegria nosso ardente protesto de amor a Medalha da Virgem Maria de 
mil graças seguro penhor. Minha Medalha, és na batalha. Certo sinal de poder triunfar.

Sem pecado vós sois concebida pecadores, ó Mãe, somos nós. Ó rogai por nós todos, Maria, que com fé 
recorremos a vós. Minha Medalha, és na batalha. Certo sinal de poder triunfar.

Aparece vestida de aurora, olhos fitos em Deus, seu amor, tendo o mundo nas mãos radiantes, intercede por 
nós ao Senhor. Minha Medalha, és na batalha. Certo sinal de poder triunfar.

Suas mãos para terra se inclinam com o peso das graças que tem, e num gesto amoroso de amparo, chama 
a si os romeiros do além. Minha Medalha, és na batalha. Certo sinal de poder triunfar.

 (Se não souber o Hino da Medalha Milagrosa, escolher outro canto de Nossa Senhora)

TODOS: Pai nosso
Três Ave Marias intercaladas pela invocação: Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos             

a vós! 

ANIMADOR: Invoquemos, com confiança, a bênção do Senhor: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O 
Senhor nos mostre o seu rosto brilhante e tenha piedade de nós! O Senhor nos mostre o seu rosto e nos 
conceda a paz! (Nm 6,24-27).

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!
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Dia de Oração da Família Vicentina 
 

Círculo Bíblico 
DIA: 22 de setembro de 2018. HORÁRIO: (definição local). LOCAL: (definição local) 
Preparação do ambiente (Colocar a Bíblia em destaque, velas acesas, toalha de cor branca, tiras de 

papel com palavras do texto do evangelho proposto. )  
 
ANIMADOR: “Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. 

Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração”. (Sl 119, 1-2). 
Nós estamos reunidos em Nome do Pai... 

 
CANTO: A nós descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz! Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus! Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus! 
Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio! Vinde, Pai dos pobres, doador dos 

dons Luz dos corações, luz dos corações! 
Grande defensor, em nós habitai e nos confortai, e nos confortai! Na fadiga, pouso; no ardor, brandura 

e na dor, ternura, e na dor, ternura! 
Ó Luz venturosa, divinais clarões encham os corações, encham os corações! Sem um tal poder, em 

qualquer vivente nada há de inocente, nada há de inocente! 
Lavai o impuro e regai o seco sarai o enfermo, sarai o enfermo! Dobrai a dureza, aquecei o frio 

Livrai do desvio, livrai do desvio! 
Aos fiéis que oram, com vibrantes sons dai os sete dons, dai os sete dons! Dai virtude e prêmio, e no 

fim dos dias eterna alegria, eterna alegria! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Animador: Vamos recordar a vida. Fazer memória do nosso último encontro. Em 2017, quem se 

lembra do que foi rezado? Quem estava presente? Que propostas nos fizemos? Conseguimos progredir em 
alguma coisa? 

 
O que nós pensamos sobre o evangelho de hoje? 

  As Bem-aventuranças abrem o Sermão da Montanha segundo a Comunidade de São Mateus. 
O que elas significam em nossas vidas? 
 
 ANIMADOR: De acordo com o Papa Francisco, “as bem-aventuranças não são, absolutamente, um 
compromisso leve ou superficial; pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda 
sua força e nos libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça, do orgulho”. 

CANTO: Aleluia, Aleluia. Como o Pai me amou assim também eu vos amei. Aleluia, 
Aleluia.  Como  estou no Pai, permanecei em mim. 

1- Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim! Repouso encontrarão os vossos co  ra  ções. Dou graças 
a meu Pai que revelou ao pobre ao pequenino no seu grande amor! 

Leitura do texto: Mt 5,1-12 
 
 Momento de silêncio: Interiorização da leitura. 
 
ANIMADOR: Façamos das palavras do Papa uma oração em forma de ladainha, a fim de guardamos 

na mente e no coração de tal forma que se traduzam em vida: 
 
1 – Ser Pobre no coração: isto é santidade. 
2 – Reagir com humildade e mansidão: isto é santidade.  
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3 – Saber chorar com os outros: isto é santidade.  
4 – Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade.  
5 – Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade.  
6 – Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor: isto é santidade.  
7 – Semear a paz em nosso redor: isto é santidade.  
8 - Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas: isto é 

santidade. 
 

Aprofundando a Palavra lida e meditada: (Sugere-se uma leitura dinamizada, por parágrafos para 
não ficar cansativo. Pode ainda dar espaço de reflexão quando sentir necessidade). 

 
OLHAR A PRÁTICA DA NOSSA COMUNIDADE 

Hoje vamos meditar sobre o começo do "Sermão da Montanha". Certa vez, vendo aquela multidão 
imensa de gente que o seguia, Jesus subiu num pequeno morro para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. 
Sentado lá no alto e olhando o povo, ele disse: "Felizes os pobres". Estas palavras de Jesus fazem a gente 
pensar e se perguntar: "O que é mesmo a felicidade? Quem é realmente feliz?" Vamos conversar sobre isto. 

 
SITUANDO 

Aqui no capítulo 5, Jesus aparece como o novo legislador. Sendo Filho, ele conhece o Pai e o objetivo 
que ele, o Pai tinha em mente quando, séculos atrás, deu a Lei ao povo pela mão de Moisés. Por isso, Jesus 
pode nos oferecer uma nova versão da lei de Deus. O solene anúncio da Nova Lei começa aqui no Sermão da 
Montanha. 

No Antigo Testamento, a Lei de Moisés é apresentada em cinco livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio. Imitando o modelo antigo, Mateus apresenta a Nova Lei que revela o sentido desta 
Lei. As partes narrativas, intercaladas entre os cinco Sermões, descrevem a prática de Jesus e têm como 
objetivo mostrar como Jesus observava a Lei e a encarnava em sua vida. 

 
COMENTANDO 

Mateus 5,1: O solene anúncio da Nova Lei 
Havia apenas quatro discípulos com Jesus. Pouca gente. Mas uma multidão imensa estava à sua 

procura. No AT, Moisés subiu o Monte Sinai para receber a Lei de Deus. Como Moisés, Jesus sobe a 
Montanha e, olhando o povo, proclama a Nova Lei. 

 
Mateus 5,3-10: As oito portas de entrada do Reino 

São oito categorias de pessoas, oito portas de entrada para o Reino, para a Comunidade. Não há 
outras entradas! Quem quiser entrar terá que identificar-se com uma dessas oito categorias: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira e a última categoria recebem a mesma promessa: o Reino dos Céus. E a recebem 
desde agora, pois Jesus diz "deles é o Reino dos Céus!" Entre estas duas categorias, há três duplas às quais é 
feita uma promessa no futuro: 2 e 3: mansos e aflitos: dizem respeito ao relacionamento com os bens 
materiais, terra e consolo; 4 e 5: Fome e sede de justiça e misericordiosos: dizem respeito ao relacionamento 
com as pessoas na comunidade: justiça e solidariedade; 6 e 7: Coração limpo e promotores da paz: dizem 
respeito ao relacionamento com Deus: ver a Deus e ser chamado filho de Deus. 

 

1. os pobres de espírito  1. deles é o Reino dos Céus 
2. os mansos                                                        2. herdarão a terra 
3. os aflitos              3. serão consolados 
4. os com fome e sede de justiça         4. serão saciados 
5. os misericordiosos            5. obterão misericórdia 
6. os de coração limpo           6. verão a Deus 
7. os promotores da paz                   7. serão filhos de Deus 
8. os perseguidos por causa da justiça        8. deles é o Reino dos Céus 
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Em outras palavras, o Projeto do Reino, apresentado por Jesus nas bem-aventuranças, quer 
reconstruir a vida na sua totalidade: no seu relacionamento com os bens materiais, com as pessoas 
entre si e com Deus. No tempo de Mateus, este projeto estava sendo assumido pelos pobres e estes, por 
causa disso, estavam sendo perseguidos. 
  

 
 
 

ALARGANDO 
A comunidade que recebe as bem-aventuranças 

Mateus tem oito bem-aventuranças. Lucas tem quatro bem-aventuranças e quatro maldições (Lc 6,20-
26). As quatro da Lucas são: "vocês pobres, vocês que passam fome, vocês que choram, vocês que são 
odiados e perseguidos" (Lc 6,20-23). Lucas escreve para as comunidades de pagãos convertidos. Elas vivem 
no contexto social hostil do Império Romano. Mateus escreve para as comunidades de judeus convertidos, que 
vivem num contexto de ruptura com a sinagoga. Antes da ruptura, elas tinham uma certa condição e aceitação 
social. Mas agora, depois da ruptura, a comunidade entrou em crise e nela aparecem várias tendências 
brigando entre si. Alguns da linha farisaica querem manter rigor na observância da Lei a que estavam 
acostumados desde antes da conversão a Jesus. Mas fazendo assim, excluem os pequenos e pobres. 

 
A nova lei trazida por Jesus pede que todos possam ser acolhidos na comunidade como irmãos e 

irmãs. Por isso, o solene início da Nova Lei traz oito bem-aventuranças que definem as categorias de pessoas 
que devem poder entrar na comunidade: os pobres em espírito, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede 
de justiça, os misericordiosos, os de coração limpo, os que promovem a paz, os que são perseguidos. 

 
O que é ser pobre em espírito? 

Jesus reconhecia a riqueza e o valor dos pobres. Definiu que a sua própria missão era "anunciar a Boa 
Nova aos pobres". Ele mesmo vivia como pobre. Não possuía nada para si, nem mesmo uma pedra para 
reclinar a cabeça. E a quem queria segui-lo ele mandava escolher: ou Deus ou o dinheiro. Então, o Pobre em 
Espírito quem é? É o pobre que tem este mesmo Espírito de Jesus! Não é o rico. Nem é o pobre com cabeça 
de rico. Mas é o pobre que diz: "Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar 
no menor!"1 

 
ANIMADOR: Vamos partilhar o que ficou do texto bíblico lido e meditado, do aprofundamento do texto. 

Alguma descoberta? O que fortaleceu dentro de mim? Que mudanças me proponho daqui para frente? 
 
CANTO:  Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão abre, pois de par em 

par teu coração e deixa a luz do céu entrar.  

Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do 
céu entrar. 

Cristo a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração 
iluminar e deixa a luz do céu entrar. 

Que alegria andar ao brilho dessa luz vida eterna e paz no coração produz. Oh! Aceita agora o 
Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. 

Preces: Espontaneamente rezemos pelo Papa, pela nossa Igreja, pela Família Vicentina, pelas 
que servimos, pelas nossas famílias, pelas nossas necessidades, etc  

                                                             
1 Texto extraído do livro "TRAVESSIA: QUERO MISERICÓRDIA E NÃO SACRIFÍCIO". Círculos Bíblicos sobre o Evangelho 

https://cebi.org.br/2012/10/30/mt-51-12-as-bem-aventurancas-eu-sou-feliz-e-na-comunidade-mesters-lopes-e-orofino/ 
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ANIMADOR: Com toda confiança, elevemos ao Senhor nossas preces, pois Jesus diz que quem busca 

encontra, e quem pede recebe. 
 

Resposta: Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta nosso pedido. 
 
Vamos rezar ou cantar o Salmo 81 
 
TODOS: Cantem de alegria a Deus, nossa força; aclamem o Deus de Jacó!  
 
 
 LADO 1: Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a 

trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa; porque este é um decreto para Israel, uma 
ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali 
ouvimos uma língua que não conhecíamos. 

 
LADO 2: Ele diz: "Tirei o peso dos seus ombros; suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na 

sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhes respondi; 
eu os pus à prova nas águas de Meribá. "Ouça, meu povo, as minhas advertências; 
se tão somente você me escutasse, ó Israel! Não tenha deus estrangeiro no seu meio; 
não se incline perante nenhum deus estranho. 
 

TODOS: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca, e eu o 
alimentarei. "Mas o meu povo não quis ouvir-me; Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu 
coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. "Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel 
seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os 
seus adversários! Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. 
Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria". 

 
TODOS: Cantem de alegria a Deus, nossa força; aclamem o Deus de Jacó!  

 
Animador: Saudemo-nos desejando a paz, a felicidade e as bem-aventuranças. 
 
CANTO: Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor! Quero te dar a paz do meu Senhor 

com muito amor! 

1.Na flor vejo manifestar o poder da criação, nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda 
vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do Amor dentro do meu coração! 

2.Deus é Pai e nos protege, Cristo é o Filho e Salvação Santo Espírito Consolador, na Trindade somos 
irmãos! Toda vez que te abraço e aperto a tua mão sinto forte o poder do Amor dentro do meu coração! 

 
Bênção BÍBLICA: Invoquemos, com confiança, a bênção do Senhor: 
 
 O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor nos mostre o seu rosto brilhante e tenha 

piedade de nós! O Senhor nos mostre o seu rosto e nos conceda a paz! (Nm 6,24-27). 
 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! 
 
 



1 
 

  

   Orações 
 

1-ORAÇÃO VOCACIONAL DA FAMÍLIA 
VICENTINA 
	
Pai	providente	e	misericordioso,	nós	vos	
louvamos	e	agradecemos,	porque	sempre	nos	
chamais	a	participar	de	vossa	vida	e	de	vossa	
santidade.	Fazei	ressoar	em	toda	a	Família	
Vicentina	esse	vosso	ardente	chamado	de	
amor.	Em	vossas	mãos,	depositamos	
confiantes	nossos	esforços	na	vivência	da	fé,	
no	cultivo	da	fraternidade	e	na	construção	de	
vosso	Reino	de	justiça	e	paz.		
 
Senhor Jesus Cristo, que viestes para 
evangelizar e servir os pobres, como 
discípulos-missionários, queremos seguir 
vossos passos, atentos à vontade do Pai, 
comprometidos com a Comunidade e 
solidários com os irmãos mais 
necessitados. Ajudai-nos a permanecer 
firmes na fé, alegres na esperança, 
solícitos na caridade, generosos na 
missão, para que o mundo creia na 
verdade do vosso amor. 
 
Espírito Santo, que nos tornais 
continuadores da missão de Jesus e 
enriqueceis a Igreja com muitos dons para 
o serviço da humanidade, tornai fecundo o 
empenho de todos os membros da Família 
Vicentina – Leigos e Leigas, Irmãs, Padres 
e Irmãos – concedei-lhes sabedoria e 
inspirai-lhes palavras e ações para 
confortar e animar a todos no 
compromisso com o Evangelho da vida e 
da esperança.  
 
Trindade Santa, fazei que produzamos os 
frutos que esperais, na Caridade e na 
Missão, firmando nossos pés no caminho 
que conduz a vós, fonte e meta de nossa 
vida de peregrinos. É o que vos pedimos, 
com Maria, a Senhora das Graças, e com 
São Vicente, o irmão dos pobres. Amém.   
 
2-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 da 
caridade que inflamou o coração de São 
Vicente de Paulo. 
Dá-nos força para que, fiéis à prática destas 
virtudes, possamos contemplar-Te e servir-Te 
na pessoa do pobre e um dia nos unirmos a Ti 
e a eles no Teu reino.    Amém!... 
 
3-	SÃO	VICENTE	DE	PAULO	
APÓSTOLO	DA	CARIDADE:	
	
Apóstolo	e	testemunha	da	caridade	de	Cristo	
junto	aos	Pobres,	fazei-nos	amar	a	Deus	com	a	
força	dos	nossos	braços	e	com	o	suor	
de	nossos	rostos.	
Ajudai-nos	a	nos	abandonar	à	sua	Providência,	
fiéis	em	descobrir	a	sua	ação	em	todos	os	
acontecimentos	de	nossa	vida.	
Sustentai-nos	no	nosso	desejo	de	discernir	e	
realizar	a	vontade	de	Deus.	Obtende-nos	um	
coração	terno	e	compassivo	com	as	misérias	
e	os	sofrimentos	dos	outros,	especialmente	
dos	mais	necessitados	deste	mundo.	
Acompanhai-nos	no	nosso	serviço	
aos	homens	e	às	mulheres	e	intercedei	junto	
ao	Filho	de	Deus,	para	que	nos	tornemos	no	
nosso	trabalho,	na	nossa	família,	no	nosso	
bairro,	na	nossa	paróquia,	nas	nossas	
comunidades,	os	apaixonados	de	seu	
Evangelho	do	Amor.	
Amém.	
	
4-	ORAÇÃO	A	SÃO	VICENTE	DE	
PAULO	
	
Ó	São	Vicente	de	Paulo,	que	olhastes	
fraternalmente	para	os	pobres	e	miseráveis	e	
formastes	mulheres	e	homens	para	o	trabalho	
da	evangelização	dos	Pobres	
e	da	promoção	humana,	inspirai-nos,	pela	
vossa	intercessão	junto	ao	nosso	Deus,	em	
nossa	ação	missionária	dentro	da	presente	
realidade.	Fazei	com	que	vejamos	a	miséria	
humana	em	que	vivem	milhões	de	irmãs	e	
irmãos	nossos.	
Despertai	em	nossa	vida	o	senso	
de	paz	e	de	justiça	num	mundo	de	tantas	
desigualdades	sociais.	Ensinai-nos	a	
humildade	e	a	mansidão,	quando	procuramos	
a	grandeza	e	a	fama	à	custa	da	exploração	de	
nossos	irmãos.	Fortalecei	nossas	ações	em	
favor	das	crianças	abandonadas,	dos	jovens	
desnorteados,	dos	idosos	solitários,	dos	
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desempregados,	dos	sem-terra	e	sem-teto,	dos	
que	sofrem	por	causa	do	nosso	egoísmo,	da	
multidão	de	marginalizados	e	excluídos	que	
passam	fome	e	que	não	têm	nem	voz	nem	vez	
em	nossa	sociedade.	Ajudai--nos	a	seguir	Jesus	
Cristo	“Evangelizador	dos	Pobres”	e	a	
deixarmos	“Deus	por	Deus”,	quando	servimos	
efetivamente	nossos	irmãos.	Amém1.	
	
5-	ORAÇÃO	VICENTINA	
DEUS	ETERNO	E	TODO-PODEROSO,	autor	da	
caridade	de	São	Vicente	eSanta	Luísa,	escutai	
nossa	prece	e	dai-nos	vosso	Amor.	
A	seu	exemplo,	disponde-nos	a	reconhecer	e	
servir	JESUS	CRISTO,	vosso	Filho,	em	nossos	
irmãos,	os	Pobres	e	infelizes,	
Na	sua	escola,	ensinai-nos	a	amar	
com	o	suor	de	nossas	frontes	e	a	força	
de	nossos	braços,	na	humildade,	
simplicidade,	caridade.	
Por	seu	intermédio,	libertai	nossos	
corações	da	vaidade	e	do	egoísmo.	
Lembrai-nos	que,	um	dia,	seremos	todos	
julgados	sobre	o	amor.	Amém.	
	
	
	
6-	SALMO	DE	ABANDONO	VICENTINO	
Leitor	1:	Senhor,	amigo	da	vida:	
Que	te	revelastes	a	nós	com	o	rosto	
providente,	Pai	de	ternura	e	compaixão,	
Filho	que	morreu	por	amor,	Espírito	
que	incomoda	e	anima.	
	
Leitor	2:	Divina	Providência:	Que	
convocaste	Vicente	de	Paulo,	Luísa	
e	Ozanam,	que	nos	convocas	hoje.	
	
Leitor	3:	Deus	Mãe,	Parceiro	dos	
Pobres:	Que	para	nós	sonhastes	
um	projeto	vicentino;	denunciar	
a	opressão,	a	exclusão,	as	culturas	
de	morte,	libertar	da	fome,	do	desamor,	
do	esquecimento,	superar	as	estruturas	do	
individualismo,	do	consumismo,	do	
materialismo...	
	
Leitor	4:	Deus	de	nossa	vocação:	
Que	sondas	nosso	íntimo.	Que	
transforma	nosso	vazio	em	potencial	
de	caridade.	Que	me	olhas,	me	
compreendes	e	simplesmente	me	amas.	
	
Leitor	5:	Ensina-me:	A	acolher	tua	
vontade,	a	obedecer-te	e	a	ser	fiel	a	
teu	projeto	de	amor.	

Leitor	6:	Converte-me:	Em	instrumento	
de	tua	Providência,	em	construtor	de	uma	
sociedade	mais	justa,	em	irmão	privilegiado	do	
Pobre,	do	leigo,	da	criança,	da	mulher,	
do	prisioneiro,	do	retirante,	do	humilhado,	
e	cada	um	dos	prediletos	de	São	Vicente,	de	
Santa	Luísa	e	do	Bem-Aventurado	Ozanam.	
	
Leitor	7:	Deus	de	São	Vicente,	de	
Santa	Luísa	e	do	Bem-Aventurado	
Ozanam:	que	teu	amor,	“inventivo	ao	infinito”,	
nos	torne	resposta	fiel	e	diária	ao	teu	Reino	de	
Vida.	
	
Leitor	8:	Deus	do	amor	infinito:	
Envolve-nos	em	teu	abraço,	aconchega-	
nos	em	teu	regaço,	ampara-nos	com	tua	mão.	
	
Leitor	9:	Confiamos	em	ti:	
Como	Vicente,	o	pai	dos	esquecidos;	
como	Luísa,	a	companheira	dos	abandonados;	
como	Ozanam,	o	servo	dos	Pobres;	como	
Maria,	Senhora	das	Graças.	
	
Todos:	Abandonamo-nos	à	
tua	Providência,	a	Ela	entregamos	
nossas	mãos,	nossos	pés,	nossa	mente,	
nosso	coração,	nossos	olhos,	nossos	lábios,	
para	que	a	humanidade	te	reconheça,	
Senhor,	amigo	da	Vida.	
	
	
7-	ORAÇÃO	PARA	MUDANÇA	DE	
ESTRUTURAS	
	
Nós	vos	louvamos	e	vos	agradecemos,	
ó	Deus,	Criador	do	Universo.	
Fizestes	boas	todas	as	coisas	e	nos	
destes	a	terra	para	que	a	cultivássemos.	
Fazei	que	saibamos	usar	sempre	
agradecidamente	as	coisas	criadas	e	
partilhá-las	generosamente	com	todos	
os	necessitados.	
Dai-nos	criatividade	ao	ajudar	os	Pobres	
em	suas	necessidades	humanas	básicas.	
Abri	nossas	mentes	e	nossos	corações	para	
que	possamos	ficar	ao	lado	deles	e	ajudá-los	a	
mudar	as	estruturas	injustas	que	os	mantêm	
na	pobreza.	
Fazei	que	sejamos	irmãos	e	irmãs	
para	com	eles,	amigos	que	caminham	
com	eles	em	suas	lutas	pelos	
direitos	humanos	fundamentais.	
Nós	vo-lo	pedimos	por	Jesus	Cristo	
Nosso	Senhor.	Amém.	



 

 

 
 

CONGREGAÇÃO DA MISSÃO - CM 

 
 

A Congregação da Missão foi fundada no dia 17 de abril de 1625, por São Vicente de Paulo. 
Seus membros são conhecidos como padres e irmãos vicentinos ou lazaristas (porque a primeira 
casa da Congregação, em Paris, se chamava “Casa de São Lázaro”). Segundo as Constituições da 
Congregação da Missão, seu fim é: 
 

A Congregação da Missão nasceu da experiência de São Vicente, que, na descoberta de Cristo 
presente nos pobres, se consagrou inteiramente ao serviço dos empobrecidos. Por isso, a 
Congregação procura orientar sua vida e trabalho dentro de algumas características bem específicas 
e próprias:  
a) O espírito da Congregação é a participação no espírito de Cristo Evangelizador dos pobres. 

Portanto, seu espírito contém aquelas íntimas disposições de Cristo que São Vicente desde o 
início recomendava aos seus missionários: amor e caridade para com o Pai; caridade efetiva e 
compassiva para com os pobres; docilidade para com a Divina Providência.  

b) Buscando se revestir do espírito de Cristo Evangelizador dos Pobres, a Congregação procura 
exprimir seu espírito por meio de cinco virtudes: Simplicidade, Humildade, Mortificação, Mansidão 
e Zelo. 

c) A Congregação se compõe de padres e leigos consagrados (irmãos), que vivem e trabalham em 
comunidade e fazem os votos de Estabilidade, Pobreza, Castidade e Obediência. 

d) Tendo “Cristo como regra da Missão” e sempre aberta aos mais urgentes apelos da Igreja, a 
Congregação, em seus trabalhos, quer ter sempre em vista: 

� Uma clara e expressa preferência pelo apostolado entre os pobres; eles sãos “os nossos 
mestres e senhores”; 

� Uma atenção especial para a realidade da sociedade humana, sobretudo para as causas da 
pobreza e da desigualdade social, a fim de atender às exigências da justiça social e da 
caridade evangélica; 

� Alguma participação na condição de vida dos pobres, para que se possa aprofundar a 
solidariedade com eles; 

� Verdadeiro sentido comunitário entre seus membros nos trabalhos apostólicos, de modo a se 
ajudarem e se fortalecerem na vocação comum; 

� Disponibilidade para ir ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho; 
� Busca contínua de conversão, de modo a crescer na sintonia e compromisso com o Evangelho 

e com os apelos missionários. 
e) A Congregação busca desenvolver seu trabalho sempre em conformidade com as orientações da 
Igreja. Dentro do espírito e exemplo de São Vicente, se propõe a dar uma atenção especial às 
Missões Populares, às Missões Ad Gentes, ao trabalho de Formação de Padres e Leigos, à 
colaboração com as Filhas da Caridade e Movimentos de inspiração vicentina e a Obras de 
atendimento aos mais pobres. 

 
A Congregação da Missão é uma sociedade de vida apostólica. Conta atualmente com quase 

4000 membros, presentes em diversos países e atuando em missões, seminários, paróquias, colégios 
e obras diversas de serviço aos pobres. 
 

� Contato: Congregação da Missão no DF - Pe. Erik de Carvalho Gonçalves, CM - Paróquia 
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, (Riacho Fundo II – DF) - Fone: (61) 3434-6012, 98577-
0068. 

 



 

 

 
Tudo começou em Châtillon há  401 anos... 

Um domingo de agosto de 1617, em Châtillon/França, durante a Missa, São Vicente exorta seus paroquianos para 
ajudarem a uma família doente muito necessitada. Muitas mulheres responderam ao chamado e, nessa mesma tarde, 
foram visitar essa família e ajudar.  
 
Três dias depois, dia 23 de agosto de 1617, maravilhado com tanta generosidade e sentindo a necessidade de organizar 
tal ajuda para torná-la mais eficaz e permanente, São Vicente incentiva um primeiro grupo de mulheres para criar uma 
Associação para atender espiritual e corporalmente aos mais necessitados. A 8 de dezembro de 1617 esse grupo é 
reconhecido oficialmente como o primeiro grupo fundado por São Vicente e foi chamado a “Confraria da Caridade”.  
 
Na vida, São Vicente foi apoiado por Santa Luisa de Marillac e um grande número de voluntárias a espalhar Caridade 
dentro e fora da França.  
 
Hoje somos chamadas de AIC - Associação Internacional de Caridades - e formamos uma rede internacional, que 
continua a lutar contra a pobreza e suas causas nos quatro Continentes.  A pequena luz que Vicente e Luísa de 
Marillac acenderam se tornou hoje uma tocha de Caridade presente em 52 Associações Nacionais que reúnem 150.000 
voluntárias vicentinos do mundo. Em todos os grupos, comprometemo-nos a mantê-la bem viva para poder entregá-la 
às novas gerações. 
 

AIC no Distrito Federal 
Em 2018 completamos 14 anos de fundação da AIC - Luisa de Marillac, em Taguatinga Sul-DF, que dirigido por Ir. 
Izolda - Filha da Caridade, reuniu algumas senhoras já voluntárias no Lar dos Velhinhos de Taguatinga Sul e se 
propuseram a trabalhar em prol dos mais necessitados seguindo a metodologia do amor de São Vicente e Santa Luisa. 
E assim hoje, continuamos tão bem acolhidas por toda a equipe do Lar dos Velhinhos, em especial pelas Filhas da 
Caridade, as Irmãs Maria José, Leonor, Raimunda, Orminda e Niuza Rosa. 
 
Hoje, na contramão da realidade mundana, seguem os trabalhos de voluntárias que fazem crescer, que evangelizam, 
que trazem esperança, que alegram e edificam a Casa com amor e misericórdia, de forma organizada e consciente de 
seus propósitos espirituais e materiais.  
 
O legado de Santa Luisa e São Vicente nos enriquece e alegra em mão dupla: mesmo conscientes das dificuldades da 
diversidade entre as pessoas, a perseverança, a humildade, o perdão são vias constantes em nosso grupo. 
  
Cerca de dez voluntárias mais presentes, compõem hoje o nosso grupo de trabalho, onde recebemos do Lar dos 
Velhinhos de Taguatinga-Sul, a oportunidade de lutar pela santidade de cada uma de nós e dos que nos cercam, com 
perseverança e alegria tão recomendadas pela Santidade, o Papa. 
 
Nossos encontros às sextas-feiras, para orar, fazer trabalhos manuais, conversar com as idosas, com as Irmãs, 
profissionais e colaboradores do Lar, a preparação e o serviço do lanche mensal, a realização e preparação do bazar 
semestral, são partes da estrada que juntas seguimos rumo à luta pela santidade nossa e de cada um com quem nos 
relacionamos. 
 
Nos bazares que realizamos, experimentamos o grande encontro com a comunidade - exercício de humildade, 
mansidão, acolhimento e misericórdia. Vendemos nossos trabalhos manuais, doações diversas e refeição   a preços 
mínimos, favorecendo a comunidade e angariando fundos para a manutenção do Lar dos Velhinhos. 
 
Desenvolvemos assim, os dons de Deus que nos fortalecem na missão; dons de Deus que buscamos na oração, nos 
sacramentos, na partilha de experiências e vivencia do amor, com muita paz e alegria nos corações.  
 
2018 -  401 anos de busca da Santidade de tantas voluntárias que se engajam na AIC, inspiradas pelos Santos.  

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!!!!!! 
Contato: AIC – Taguatinga/DF - Marcia Marchado– 61 9 9200-6558  



 

 
 

ISVPG–INSTITUTO DAS IRMÃS DE S ÃO VICENTE DE Paulo 
 “Servas dos Pobres” de GIJ ZEGEM. 

 
 

 

Quem Somos 

 Nosso Instituto foi fundado no dia 21 de janeiro de 1818, na Bélgica por Elisabeth de Robiano, uma 
baronesa casada e mãe de quatro filhos, não foi religiosa. Elisabeth viveu um tempo crítico. Um mundo 
novo estava emergindo pós guerra. A vida familiar estava em decadência, crianças, jovens e velhos 
abandonados, sem dizer que a imoralidade era flagrante, a riqueza estava centralizada nas mãos de 
poucos, gerando pobreza generalizada no país. Elisabeth tinha uma personalidade dinâmica e atraente, 
grande admiradora de São Vicente de Paulo. 

Como resposta à pobreza em seu vilarejo, Gijzegem, uma escola foi aberta com quatro crianças 
escolhidas entre as mais pobres. Elas receberiam aí os princípios da leitura, da escrita e do cálculo, um 
ensinamento religioso e aprenderiam a fiar.  

No princípio, não era intenção fundar uma Congregação. Porém com as presenças de Ir. Bábara Cool, 
cedida pelas Irmãs de Nossa Senhora de Bunderen, para dirigir a pequena escola e de duas jovens que 
desejavam consagrar-se a Deus, começava aí a Congregação das Irmãs Vicentinas. 

As Irmãs estão presentes na Bélgica, Brasil, Paraguai, Congo, Camarões e África do Sul. 

Em maio de 1896 a Congregação atendendo ao apelo missionário, enviou 07 Irmãs belgas para o Brasil 
na cidade de Olinda – PE, sendo esta primeira experiência de engajamento junto ao povo brasileiro. Hoje 
formamos duas províncias no Brasil, a Província Elisabeth de Robiano atuando nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e em Pernambuco. A Província Nossa Senhora dos Pobres atua nos 
estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, em Pernambuco e no Paraguai. 

Carisma e Missão 

Somos chamadas por Deus para continuar na sua Igreja a ação salvadora de Cristo: “O Espírito do Senhor 
está sobre mim porque Ele me ungiu para anunciar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da 
vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano de Graça do Senhor” (Lc 4,18-19). É na contemplação de 
Cristo Servidor, “Fonte e Modelo de toda Caridade” (SV) e numa profunda união com Ele que encontramos 
a disponibilidade que fará de nós as “Servas dos Pobres”, assim como a Fundadora nos quis. 
Honrando Cristo, nós O descobrimos e O servimos “na pessoa dos pobres” (SV). Somos atentas a todas 
“as suas necessidades, tanto espirituais como corporais” (SV), preocupadas com sua verdadeira 
promoção e sua libertação. 

Presença na Província Centro Oeste, Nossa Senhora dos Pobres - Semeamos o Evangelho, atuando 
nas pastorais e trabalhos sociais nos seguintes locais:  Em Mato Grosso do Sul:  Campo Grande com 
duas comunidades e Dourados. Em Goiás: Rio Verde e Jataí.  No Distrito Federal: São Sebastião. No 
Paraguai: San Pedro de Ycuamandyjú.  No Pernambuco: Inajá e Floresta. 

Ação Social  
Os projetos foram dinamizados com a intenção de resgatar a dignidade da pessoa humana, através do 
processo educativo que favoreça a auto-organização, a inserção no meio familiar, escolar, social e cultural. 
Fortalecer a autoestima, viabilizar meios para sanar a situação de carência e oportunizar a elevação de 
vida sócio familiar. Trabalhar com atividades de corte e costura, pintura em tecido, atividades artesanais, 
confecção de roupas de cama, economia doméstica, culinária, alimentação alternativa, congelados, 
digitação, reforço escolar, capoeira, aula de violão entre outros. Hoje dinamizamos 02 Centros Sociais, 
sendo 01 no Brasil e um no Paraguai. 
 

� Contato: Irmãs de São Vicente de Paulo “Servas dos Pobres” de Gijzegen (ISVPG) – São 
Sebastião/DF  - Irmã Vera – 62 9 9444-4472 WhatsApp  



Família Elisabethiana (FE) 

 

A expressão Família Elisabethiana (FE) se refere ao grupo de pessoas que simpatizam 
com a espiritualidade da Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo Servas dos Pobres de 
Gijzegem que tem como fundadora Elisabeth de Robiano inspirada em São Vicente de Paulo. 
Por isso nosso carisma e espiritualidade reflete São Vicente de Paulo. Essa Congregação foi 
criada em 1818, cuja festa de 200anos está sendo celebrada no corrente ano. 

 O objetivo da organização da FE foi oferecer aos leigos, para um primeiro grupo na 
comunidade de Campo Grande MS, coordenado por Ir. Nair Ferreira de Brites, uma maneira de 
os leigos desempenharem um trabalho coletivo e organizado a partir da Espiritualidade Vicentina 
à luz do Evangelho de Jesus Cristo e os documentos da Igreja. 

 A proposta de articulação da FE tem os seguintes objetivos específicos: 

! Intensificar os laços de fraternidade e conhecimento entre os grupos; 
! Aprofundar o Carisma Elisabethiano à luz dos apelos de hoje; 
! Desenvolver formas de atualização constante na formação dos membros dos diversos 

grupos; 
! Empreender e/ou participar de Projetos de serviços aos Pobres em conformidade com os 

novos e atuais clamores dos excluídos. 

Atualmente articulam-se os grupos da FE: São Sebastião – DF, Rio Verde – GO, Jataí – GO, 
Bela Vista – MS e o mais recente em São Paulo Capital. 

Cada grupo da FE realiza suas reuniões mensais com orações, estudos e partilha das 
atividades realizadas. A Formação Permanente é acompanhada de forma direta ou indireta por 
uma Ir. Vicentina, tendo ou não comunidade religiosa na cidade onde o grupo funciona. 

A partir desses estudos e orações atualizam-se as realidades e se organizam os trabalhos 
para a atuação da FE. Essa metodologia é herança direta da nossa querida fundadora Elisabeth 
de Robiano que nos ensina a se incomodar com a realidade de misérias que os pobres são 
submetidos e como São Vicente de Paulo, que ensinou a organizar e realizar a Caridade que 
promova a pessoa humana. 

Dessa forma, ao longo desses dezessete anos, estudando e vivenciando o carisma e 
espiritualidade de São Vicente, através do reconhecimento de Elisabeth de Robiano como 
fundadora, desembocamos como ramo da Grande Família Vicentina. 

� Contato: Família Elisabethiana (FE)– São Sebastião/DF - Selma – 61 9 8235-1394, 3335-7031 
 
 
  



						
		 A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é uma organização civil de leigos católicos, homens e mulheres, 
dedicada ao trabalho cristão de Caridade. Foi criada em 23 de abril de 1833, em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens 
universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer 
a fé de seus membros. Hoje está presente em 153 países. 
  

Em seu trabalho caritativo auxilia diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 
800 mil voluntários que formam a SSVP. Internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é membro da 
Organização das Nações Unidas, participando do Conselho Econômico e Social (Ecosoc). 
  

No Brasil, a instituição foi fundada em 1872 e mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos, e contato 
semanal com cerca de 74 mil famílias em necessidade. 
  

Na região do Conselho Metropolitano de Brasília, fundado em 1987, hoje são 5471 vicentinos que assistem 2.783 
famílias carentes em seus domicílios no Distrito Federal e entorno (11.748 beneficiários), além de 433 idosos em 7 
Lares/Casa de Acolhida (Unaí, Formosa, Luziânia, Buritis) e 278 crianças em 2 Creches (Cruzeiro Velho e Ceilândia). 
  
UMA REDE DE CARIDADE 
  O trabalho de Caridade desenvolvido pela Sociedade de São Vicente de Paulo ao longo de mais de um século no 
Brasil teve como consequências uma expansão de atividades e a obtenção de uma grande credibilidade por parte da 
população. 
  

Assim, pouco a pouco, foi sendo formada uma grande rede de Caridade, formada pelos voluntários, que se reúnem 
em Conferências. Elas são grupos que se reúnem em paróquias, escolas, residências e têm como objetivo organizar o 
serviço prestado por seus membros às famílias desfavorecidas. 

  
Existem cerca de 20 mil Conferências no Brasil, que reúnem aproximadamente 153 mil voluntários. 
 

 VOCAÇÃO 
Fiel às origens do primeiro grupo, a SSVP define-se hoje como "um grupo de amigos visando a santificação de seus 

membros por meio da prática da Caridade, do serviço aos pobres e a defesa da justiça social ".  
 
Os membros da SSVP são dedicados ao contato pessoal com Cristo, na pessoa dos Pobres.  Em todas as suas ações, 

os vicentinos procuram dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, que coloca em cada um deles um olhar de amor 
misericordioso.  

Em sua missão são praticadas 5 virtudes herdadas de São Vicente de Paulo: humildade, simplicidade, mansidão, 
zelo apostólico e mortificação. 

MAIS DO QUE ASSISTENCIALISMO 
  Além de atuar em situações emergenciais provendo alimentos, roupas e remédios para pessoas em apuros, a 
Sociedade de São Vicente de Paulo procura encontrar formas de promoção das pessoas que ajuda. Isso significa que a obra 
dos vicentinos visa tornar as pessoas independentes e produtivas. Com o contato semanal, é possível atingir esse resultado. 
    
SÃO VICENTE DE PAULO E FREDERICO OZANAM 
   

São Vicente de Paulo foi um padre francês. Um dos primeiros religiosos a se preocupar com o  
atendimento aos pobres. Morreu em 1660. O nome da SSVP é em sua homenagem, o Pai de todas as Obras de  
Caridade. 

 
Frederico Ozanam (1813-1853), leigo católico, pai de uma filha, doutor e professor de literatura, foi o principal 

fundador da SSVP, em 1833.  A organização serviria para fortalecer a fé de seus integrantes por meio de obras de Caridade. 
Foi beatificado por João Paulo II, em 22 de agosto de 1997.  A beatificação se deu  pelo reconhecimento  da cura milagrosa 
de uma criança brasileira (Fernando Ottoni), de apenas dezoito meses, afetada de uma grave forma de difteria, que nos 
primeiros dias de fevereiro de 1926, em Nova Friburgo (RJ), obteve a graça por intercessão do Servo de Deus Frederico 
Ozanam.  
 

� Contato: Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) – Conselhos Centrais e  Particulares locais e o Conselho 
Metropolitano de Brasília – 3273-9559,  9 9669-7948 –  cfd. Thiago Tiburcio 

 



QUEM SOMOS? 
A “Companhia das Filhas da Caridade de 

São Vicente de Paulo, Servas dos 
Pobres” fundada por São Vicente de 

Paulo e Santa Luísa de Marillac é uma 
comunidade internacional. 

 
As Filhas da Caridade-
FC são chamadas a servir 
Jesus Cristo na pessoa 
dos pobres e 
marginalizados, com 
espírito de humildade, 
simplicidade e carida- de. 
Impelidas pelo amor de 

Cristo e sustentadas por uma profunda vida 
de oração, vivem em comunidade de vida 
fraterna, ajudando-se mutuamente na missão 
comum de serviço que se dirige à pessoa em 
todas as suas dimensões humanas e 
espirituais. Reconhecida pela Igreja como 
Sociedade de Vida Apostólica, a Companhia 
está presente, atualmente, em 93 países, nos 
cinco continentes. As Filhas da Caridade 
vivem e servem em lugares de prioridade 
social: hospitais, casas de atendimento à 
infância, escolas, albergues para sem-teto, 
centros para pessoas que sofrem de 
dependência química ou necessidades 
especiais. Enfim, em todo lugar onde uma 
necessidade se apresente e onde podem levar 
ajuda e apoio, querem estar disponíveis e 
prontas para servir de acordo com suas 
forças e possibilidades, em colaboração com 
outras forças vivas da Igreja e diversos 
organismos e associações. 

 

NOSSA ESPIRITUALIDADE 

As Filhas da Caridade reconhecem que 
são chamadas por Deus. Tanto em sua 
vida de oração quanto em sua vida de 

serviço, elas contemplam Jesus Cristo, 
fonte e modelo de toda caridade, para 

serem testemunhas de seu amor entre os 
Pobres. 
 

Em sua vida de fé, as Filhas 
da Caridade dão um grande 
espaço à oração, alimentada 
pela vida litúrgica e 
sacramental, pelo silêncio, 
pela escuta da Palavra de 
Deus e sua mensagem, pelo 
ensinamento da Igreja e 
pela herança vicentina. Os 
Pobres estão presentes em 

sua oração; elas rezam por eles e em seu 
nome. 
O Cristo é, para elas, a fonte de onde jorra 
seu amor, o fogo que estimula sua ação e 
as impulsiona a ir aos Pobres, a força que 
dinamiza seus projetos, o tesouro que dá 
sentido às suas vidas. 
Em referência a Cristo pobre e às condições de 
vida dos irmãos e irmãs que servem, as Filhas 
da Caridade optam por um estilo de vida 
simples. Vivem em comunidade, num clima de 
escuta mútua e de diálogo, partilhando o que 
são e o que têm. Juntas, elas se 
entreajudam para ir por toda parte onde as 
pessoas sofrem e para trabalhar com os pobres 
ajudando-os na sua promoção. Mensageiras de 
alegria e esperança, elas estão a serviço 
daqueles cuja dignidade não é respeitada. 
Elas são felizes por poderem doar suas vidas 
totalmente ao Senhor servindo seus irmãos e 
irmãs, ajudando-os a descobrirem Deus 
presente em suas vidas. 
Os Fundadores inculcaram nas Filhas da 
Caridade o amor e a imitação da Virgem Maria, 
por isso elas contemplam nela: 

! a Imaculada, aberta ao Espírito; 
! a Serva humilde e fiel; 
! a Mãe de Deus, Mãe de 

misericórdia e esperança dos 
pequenos. 

 

NOSSA MISSÃO 
Seguindo os passos de 
Jesus e o exemplo de 
Vicente de Paulo e de 
Luísa de Marillac, as Fi- 
lhas da Carida- de 
anunciam o Evangelho, 
servindo os Pobres. 
Desde a fundação da 

Companhia, as Irmãs sabem que “Deus as 
espera nos que sofrem” (C 7b), nas suas 
múltiplas necessidades, lá onde eles se 
encontram. Assim como as sociedades se 
transformam e se desenvolvem, as 
necessidades das pessoas também se 
transformam, modificam-se. Atenta “aos irmãos 
e irmãs sofredores e aos sinais dos tempos e à 
Igreja” (C 11a) a Companhia percebe, através 
deles, os apelos de Cristo e esforça-se para dar-
lhes respostas adequadas. As Irmãs dedicam-se 
a trabalhos na área de serviço social e a uma 
grande variedade de atividades humanitárias. 
Buscam promover a justiça, a paz e a 
solidariedade. Esta é a razão pela qual as 
missões das Filhas da Caridade estão em 
constante transformação e adaptação. 

As Irmãs estão a serviço dos/das 
! Sem-teto e Imigrantes 

! Idosos, crianças, adolescentes e jovens 

! Educação e Pastoral da Juventude 

! Saúde 

! Promoção da Mulher 

! Dependentes químicos 

! Diversas pastorais 

! Prisioneiros 

! Pessoas com necessidades especiais 
 
FC Taguatinga/DF – Irmã Niuza Rosa – 61 3561-4672,  98474-2875; 
FC Ceilândia/DF – Irmã Emília: 61 3965- 0304; 9 8265-4642;  9 8512-
1776  


