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 Carta de Motivação_ 

Queridos amigos, Jovens Vicentinos, 
 
A vida está tão rápida, tão cheia de atividade, tão cheia de esperança e expectativa do que vem a 
seguir. Para outros, a vida pode ser tão solitária, vazia e gera até mesmo um sentimento de 
desesperança. A realidade de ser uma sociedade global é que nossa realidade é exatamente isso 
"nossa". E sendo “nossa” somos motivados a cuidar com afeto e atenção uns dos outros. 
 
O Dia Internacional da Juventude Vicentina para a Sociedade de São Vicente de Paulo representa um 
momento para fazer uma pausa para reflexão neste mundo agitado e destacar as esperanças e 
desafios para os jovens da Sociedade. 
 
Os jovens vicentinos em todo o mundo nunca devem ser silenciados e nunca devem ser reservados 
apenas para os "assuntos da juventude" ou o "relatório da juventude" nas reuniões da conferência e 
conselhos. 
 
Temos "jovens vicentinos" que são presidentes nacionais, em conselhos regionais, centrais, enfim, 
em toda a estrutura; estão formando planos estratégicos internacionais e estão em comunidades que 
lideram a mudança. 
 
O Dia Internacional da Juventude destaca a importância dos jovens para a Sociedade. De um 
estudante universitário de 20 anos na França até o presente, os jovens sempre forneceram o espírito 
animador e ativo através dos tempos para o alcance de uma Sociedade organizada, plural e 
audaciosa, construtora de redes e de pontes. 
 
É importante lembrar que o Dia Internacional da Juventude não é apenas para jovens. Nós somos 
"uma sociedade" e, como tal, se você tem entre 8 e 80 anos, este dia é para você. Falando e 
crescendo em compreensão, compartilhamos nossas alegrias, nossos medos e nossos sucessos e 
desafios. É isso que ajuda a Sociedade a crescer em seu carisma de generosidade e cuidado com 
aqueles a quem servimos na esperança. 
 
Muitas vezes o egoísmo e o mal-entendido atrapalham nosso verdadeiro chamado. O futuro da 
Sociedade depende tanto de promover o espírito e a unidade que sempre tiveram os nossos 
fundadores, para garantir que o entusiasmo de membros jovens e idosos possa brilhar. 
 
Devemos ser uma sociedade aberta que encoraje seus membros e voluntários a defender as causas 
pelas quais se sentem fortemente atraídos, sem medo de julgamento. 
 
O Dia Internacional da Juventude permite-nos partilhar as nossas histórias individuais da nossa 
aldeia, cidade, conselho, continente e entregá-las ao mundo. Temos oportunidades de nos conectar 
como nunca antes e instantaneamente enviar mensagens a um amigo do outro lado do mundo em um 
segundo. Compartilhar histórias é parte de toda cultura e as histórias de nossas aventuras em nossas 
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comunidades globais são boas demais para não serem compartilhadas e podem inspirar um 
movimento. 
 
Este dia nos dá essa chance de refletir nossa missão como jovens vicentinos, pois somos chamados 
a mudar o curso da história sempre que necessário. Nenhum trabalho de caridade é estranho para a 
Sociedade e somos lembrados de que muitos de nós estamos fazendo essas boas obras em nossas 
próprias comunidades e em tantas realidades pelo mundo, mas sempre com um só coração e um 
único objetivo, que é servir aos nossos Mestres e Senhores, os Pobres, e a eles estender a mão para 
levantá-los e com eles caminhar. 
 
A hora é agora, crianças, jovens, adultos e idosos, todos nós temos uma história para compartilhar, 
todos nós temos motivos para celebrar o Dia Internacional da Juventude da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, sob as bênçãos e proteção do Beato Pier Giorgio Frassati nosso patrono, 
igualmente jovem vicentino como nós! 
 

Feliz Dia Internacional da Juventude, 
 
Abraços do Comitê Internacional de Jovens do Conselho Geral Internacional da Sociedade de 
São Vicente de Paulo 
 

 
Willian Alves 
Vice Presidente Internacional para Juventude Crianças e Adolescentes  
Conselho Geral Internacional da SSVP 
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 Gesto Concreto do Dia Internacional dos Jovens 2019_ 
 

Jovens Vicentinos cuidando do meio ambiente! 
Cuidando hoje para gerar sustentabilidade e garantir o amanhã. 
 
Assim nos fala o Papa Francisco: "Vocês, queridos jovens, não são o futuro, mas o agora de Deus" 
Como jovens vicentinos, somos chamados a desafiar a opressão, desafiar a desigualdade, desafiar as 
normas de uma sociedade que se orgulha da fama, da riqueza e se coloca em um nível mais alto do 
que os outros. Não são as ideias da SSVP e somos chamados a ser diferentes, somos chamados a 
dar outro sabor para este mundo, chamados a ser Sal e Luz do mundo. 
 
Neste Dia Internacional da Juventude, lembramos que temos um papel a desempenhar na formação 
do mundo por vir. Muitas vezes, nos concentramos em questões como a falta de moradia, a defesa 
dos refugiados, a educação, mas uma questão que afetará todos os desafios para a sociedade é a 
mudança climática e a destruição ambiental. 
 
Como zeladores da terra, temos a responsabilidade de cuidar do mundo ao nosso redor.  
 
O Comitê Internacional de Jovens do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de 
Paulo chama cada um de vocês para agir efetivamente e concretamente para desafiar velhos hábitos 
e procurar maneiras de ajudar o meio ambiente em nossas próprias comunidades, pois acreditamos 
que se cada um fizer a sua parte o mundo todo será cuidado, pois somos centenas de milhares em 
todas as partes do planeta. 
 
O zelo pelo meio ambiente e a busca por práticas sustentáveis são novas formas de se praticar a 
caridade, pois tem como foco o bem comum. Sabemos que a sustentabilidade é a nova moeda da 
economia global, pois o desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e 
atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural explorado de modo 
sustentável durará para sempre e com condições de também ser explorado por gerações futuras. 
 
Em sua encíclica “LAUDATO SI”, o Papa Francisco aborda sobre os cuidados com a Casa Comum, 
“Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz 
variados frutos com flores coloridas e verduras” (São Francisco de Assis), assim relata o Papa na 
carta encíclica “Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos 
construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio 
ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós”. 
 
] 
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Desta forma, o Comitê Internacional, sugere algumas atividades práticas que podem ser 
realizadas principalmente pelos jovens vicentinos e suas conferências em todo o mundo, no 
dia, na semana, no mês ou até o final deste ano: 
 

 Limpar o lixo do seu rio, via fluvial local, praias (certifique-se de que é seguro fazer); 

 Plantar árvores em sua área local; 
 

 Reduzir, reutilizar, reciclar roupas velhas, brinquedos (fazer bazares); 

 Compre uma camiseta de 2ª mão na sua loja local / brechó; 

 Troque seu papel para papel reciclado; 

 Ande de bicicleta ou caminhe até a reunião da conferência (economiza emissões de 
carbono); 

 Crie uma peregrinação à sua igreja, neste percurso cuide do meio ambiente e pegue lixo 
pelo caminho; 

 Promover reuniões e estudos sobre a importância da sustentabilidade; 

 Ensinar as pessoas pobres, assistidas em como cuidar de uma horta e produzir seus 
próprios alimentos; 

 Ensinar crianças da comunidade sobre como economizar água em pequenas ações; 

 Realizar doações de água potável para comunidades carentes; 

 Falar nas comunidades sobre ações de cuidados com o meio ambiente;  

 Escolha sua própria aventura e faça suas próprias ideias divertidas! 
 
 
Após essas atividades, compartilhe momento de confraternização e reflita sobre como esses 
pequenos passos podem juntos mudar sua comunidade e mudar o mundo. 
 
Tire uma foto e compartilhe para que o resto do mundo da SSVP saiba o que está acontecendo em 
sua região e comunidade. 
 
Lembre-se de usar a sua camiseta da SSVP com orgulho. 
 
Compartilhes suas fotos nas redes sociais do Comitê Internacional: 
 
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International (@SSVPYouthCGI) 
 
Instagram: @ssvpyouth_international 
 
E-mail: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 
 

 
 
 
 
 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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 Liturgia Eucarística 
 

 
 
 
 
Memória Beato Pier Giorgio 
Frassati – patrono dos jovens 
vicentinos 
 

Dia Internacional do Jovem Vicentino da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP 
 
 
 
 
 
 
Comentário Inicial 
 
Na Sociedade de São Vicente de Paulo, encontram-se amigos e irmãos, e à medida que seus 
fundadores envelhecem, é necessário que seja renovado por jovens membros.  
 
Os jovens trazem audácia e criatividade e pensam novas ideias para servir os pobres de hoje.  
 
Hoje 04 de julho comemoramos o Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP, para honrar a 
memória de Pier Giorgio Frassati, jovem vicentino italiano que morreu aos 24 anos de idade, ao ficar 
doente depois de visitar as famílias carentes.  
 
Peçamos ao Senhor que, por intercessão dos Beatos Frederico Ozanam e Pier Giorgio Frassati, 
possamos renovar nosso compromisso com a SSVP. 
 
Levantando-nos, recebemos o Sacerdote que preside esta Santa Eucaristia. 
 
Oração da coleta 
 
Ó Pai, que deu ao Beato Pier Giorgio Frassati a alegria de encontrar Cristo com fé e caridade, através 
da sua intercessão, garante que nós também possamos espalhar entre os homens do nosso tempo o 
espírito das bem-aventuranças do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, 
vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos séculos dos séculos. Amém. 
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Comentário Liturgia da Palavra 
O profeta Isaías nos lembra que o jejum mais autêntico será aquele que não é uma simples 
mortificação interna e pessoal, mas implica comprometer-se com as situações de necessidade dos 
outros. O sofrimento compartilhado estabelece laços de solidariedade, cria vínculo com as pessoas. 
Ouçamos com atenção. 
 
 
Primeira Leitura (Isaías 58, 5-11) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
"5.O jejum que me agrada porventura consiste em o homem mortificar-se por um dia? Curvar a 
cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia 
agradável ao Senhor? 6.Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? – diz o Senhor Deus: é romper as 
cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos, e quebrar toda 
espécie de jugo. 7.É repartir seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir 
os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. 8.Então, tua luz surgirá como a aurora, e 
tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se; tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor 
seguirá na tua retaguarda. 9.Então, às tuas invocações, o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: 
“Eis-me aqui!”. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más 
conversações;* 10.se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na 
escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. 11.O Senhor te guiará constantemente, ele te 
alimentará no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte 
de águas inesgotáveis."  
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus. 
 
 
Salmo Responsorial (Salmos 112) 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
V. Aleluia! Feliz é o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Sua 
descendência será forte na terra: a posteridade dos justos será abençoada. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
 
V. Em sua casa haverá abundância e riqueza, sua generosidade permanecerá para sempre. Para o 
bem a luz brilha na escuridão, é o Gentil, o Compassivo, o Justo. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
V. Bem-aventurado aquele que se compadece e empresta e administra seus negócios com retidão. O 
justo nunca vai vacilar, sua memória permanecerá para sempre. 
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R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
V. Você não terá que temer más notícias: seu coração será firme, confiando no Senhor. Seu espírito é 
certo e ele não terá medo, até que ele veja a derrota de seus inimigos. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
 
 
Comentário para a Segunda Leitura 
Em sua primeira carta aos Coríntios, São Paulo compõe um sublime hino ao amor. Ele o descreve 
como paciente, prestativo, desinteressado, desculpando tudo, acreditando em tudo, esperando por 
tudo e isso durará para sempre. O amor é um dom do Espírito Santo. É assim que nossa caridade 
deveria ser.  
Ouçamos com atenção. 
 
 
Segunda Leitura (1 Coríntios 13:1-13) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, 
 
"1.Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze 
que soa, ou como o címbalo que retine. 2.Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, 
se não tiver caridade, não sou nada. 3.Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada 
valeria! 4.A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. 
Não é arrogante. 5.Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não 
guarda rancor. 6.Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. 7.Tudo desculpa, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. 8.A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das 
línguas cessará, o dom da ciência findará. 9.A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. 
10.Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. 11.Quando eu era criança, falava 
como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, 
eliminei as coisas de criança. 12.Hoje vemos como por um espelho, confusamente; mas então 
veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, como eu sou 
conhecido. 13.Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é a 
caridade."  
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
"Como amigos, somos jovens e crianças vicentinos, ajudando 

construir a grande rede de caridade" 
2019 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 
CONSELHO GERAL INTERNACIONAL 

Comitê Internacional de Jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo 

 
Comentário do Evangelho 
O evangelista Mateus apresenta as bem-aventuranças como o programa de vida de todo seguidor de 
Jesus. Estas são apresentadas como as condições fundamentais que o discípulo deve viver para se 
envolver no Projeto de Deus. Quem quiser viver de acordo com o programa que Jesus nos apresenta 
terá dificuldades e problemas, mas também terá a força de Deus e a alegria de viver de acordo com 
sua Palavra salvadora. Levante-se, cante o Aleluia e ouça as Boas Novas. 
 
Evangelho (Mateus 5, 1-12) 
 
"1.Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se 
dele. 2.Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: 3.“Bem-aventurados os que têm um coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos Céus! 4.Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados! 5.Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra! 6.Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão saciados! 7.Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia! 8.Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus! 9.Bem-
aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! 10.Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus! 11.Bem-aventurados sereis 
quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por 
causa de mim. 12.Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois 
assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós”. 
Palavra da Salvação! 
Glória a voz Senhor. 

 

Oração dos fiéis 

 
A cada um dos pedidos responderemos: “Pela intercessão do Beato Pier Giorgio Frassati, escute-
nos Senhor” 
 
1. Todos imersos no mistério de Deus e todos dedicados ao serviço dos outros: é assim que você 
pode resumir seus dias na terra. (São João Paulo II) 
Pelo o Papa, os Bispos e toda a Igreja, para que ele saiba testemunhar e defender o amor de Deus e 
do próximo. Vamos rezar 
  
2. Eu gostaria que fizéssemos um pacto que não conhece fronteiras na terra ou no tempo: união em 
oração (Pier Giorgio) 
Porque unidos em oração, podemos proclamar a Palavra que salva todas as pessoas que 
encontramos nos caminhos de nossas vidas. Vamos rezar 
  
3. Jesus na Santa Comunhão me visita todas as manhãs. Eu devolvo, com meus pobres meios, 
visitando os pobres (Pier Giorgio) 
Ó Senhor, ajuda-nos a viver a Eucaristia como fonte e ápice da vida a serviço do homem. Vamos 
rezar 
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4. Com amor, a paz é semeada nos homens (Pier Giorgio) 
Para que nós saibamos ser construtores da paz. Vamos rezar 
  
5. Eu sou pobre como todos os pobres. E eu quero trabalhar para eles. (Pier Giorgio) 
Que a marca da nossa fé seja o serviço aos pobres, aos fracos e aos excluídos, aos doentes, aos 
solitários e sem esperança. Vamos rezar 
  
6. Viver sem fé, sem um patrimônio para defender, sem sustentar a Verdade em uma luta contínua, 
não é viver, mas passar. (Pier Giorgio) 
Por nós jovens, de modo que, seguindo o exemplo de Pier Giorgio, podemos tomar decisões 
corajosas que testemunham a nossa fé na vida, verdade, amor, justiça. Vamos rezar 
 
 
Oração pelas ofertas 
 
Nosso Senhor, oferecemos esses presentes ao seu altar com o mesmo espírito de amor e fé ardente 
do Beato Pier Giorgio Frassati. Que nós, celebrando esta Eucaristia com pureza de coração e amor, 
ofereçamos um sacrifício que agrade a Ti e que nos conduza à salvação eterna, através de Cristo 
Nosso Senhor. 
  
 
Antífona Comunhão 
 
Não há amor maior, diz o Senhor, do que dar a vida pelos amigos. 
  
 
Oração pós-comunhão 
  
Senhor, que nos renovais por esses mistérios, possamos seguir o exemplo do Beato Pier Giorgio 
Frassati, que o adorou com amor e serviu as pessoas com generosidade. Nós pedimos isso através 
de Cristo Nosso Senhor. Amém. 
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 Semana de Partilha e Oração 
 
Para os locais em que não for possível realizar uma Celebração Eucarística, é sugerido momentos de 
partilha e oração, abaixo são propostos alguns temas para reflexão. 
 
Sugestão: reunir os jovens e demais membros vicentinos e fazer um momento de oração, com 
cânticos e leitura espiritual e reflexão. 
 
AMOR 
 
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor (1 João 8). Jesus dá um resumo muito 
básico dos mandamentos do evangelho, explicando que os mandamentos mais importantes são Amor 
a Deus e amor ao próximo (Mt 22: 34-40). Se todos puderem obedecer a esses dois mandamentos, 
não teremos que experimentar os diferentes males que estão acontecendo em nossa sociedade hoje. 
Como vicentinos, pregamos o evangelho do amor com nossas ações quando nos importamos com 
nossos mestres necessitados. Cristo se identificou com os pobres quando disse: o que quer que 
façamos ao menor de nossos irmãos, nós fizemos isso a Ele (Mt 25:40). O que implica que estamos 
servindo a Deus e aos nossos próximos ao mesmo tempo, sempre que ajudamos os necessitados. 
São Paulo também nos fez entender que podemos ter os dons do espírito, mas se não temos amor 
em nós, então tudo o que fazemos é em vão (1 Co 13: 3). Nós não amamos porque esperamos algo 
em troca (Mt 5: 46-48). Se o fizermos, então não praticaremos o amor de Deus, porque o amor de 
Deus não é egoísta. É por isso que ele nos mandou amar até mesmo nossos inimigos. (Lucas 6: 35-
36) O amor é paciente e amável, não se vangloria, não é orgulhoso, não se irrita facilmente, não 
guarda nenhum registro de erros. O amor não se deleita no mal, mas se alegra com a verdade, 
sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor nunca falha (1 Cor 13: 4-
10). Se tivermos as características acima, então podemos dizer que estamos em sintonia com o amor 
de Deus e, se não, devemos orar a Deus para nos conceder a graça de aperfeiçoar o seu amor em 
nós. 
 
REFLEXÕES 
 

I. Eu estou vivendo na plenitude do amor de Deus? 
II. Como jovem vicentino como estou demonstrando o amor ao meu próximo? 

III. Quais ações o jovem vicentino pode colocar em prática para efetivar o Amor de Deus e ao 
Próximo? 

IV. Por que o homem perde a capacidade de amar? Como mudar isso? 
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IDENTIDADE 
 
Porque andamos pela fé e não pela visão, vivendo nossas vidas de maneira consistente com nossa 
crença confiante nas promessas de Deus (2 Coríntios 5; 17). Fazer a obra de Deus não nos torna 
imunes aos desafios negativos da vida. Nós também somos humanos e temos nossa própria parcela 
de problemas e temos que carregar nossa cruz todos os dias. E no meio disso tudo, às vezes ficamos 
com duas opções. Ou nos comprometemos para o nosso conforto pessoal e vamos contra o nosso 
chamado como vicentinos e cristãos, ou esperamos nas promessas de Deus que já se manifestaram 
à nossa frente, apesar das circunstâncias em que nos encontramos. Davi cantou no Salmo 23, 
“mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal porque você está 
comigo”. Ele reconheceu a presença de Deus em tempos difíceis e estava confiante de que Deus o 
estava levando a pastos mais verdes, mesmo no meio da escuridão. Toda vitória tem uma história. 
Jesus disse a Pedro “fique atrás de mim, Satanás”, quando ele repreendeu-o sobre seus sofrimentos 
e morte, Jesus sabia que, se ele não morresse na cruz, a salvação da humanidade não seria 
completa (Mt 16: 21-23). Moisés deixou as riquezas e afluentes como um príncipe do maior reino do 
seu tempo, porque ele escolheu se identificar com seu povo que é escravo (Hb 11: 24-26), José foi 
para a prisão por muitos anos porque se recusou a trair seu Mestre, e pecar contra Deus (Gn 39: 9). 
Jesus foi condenado, sofreu a agonia da cruz e e foi crucificado, embora não tivesse cometido 
nenhum erro. Moisés foi exilado por 40 anos e José foi aprisionado sem justa causa. Jesus 
conquistou a morte sem pecado e o homem foi reconciliado com Deus (Hb 12: 2, Ef 2:16) Deus usou 
Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito e se tornou um dos maiores profetas de todos 
os tempos (Êx 3: 11-12 Deut 34: 10-12). José tornou-se governador no Egito e libertou sua família e o 
Egito de sete anos de fome (Êx 41: 40-41; Gn 41: 56-57).  
Nossa Identidade determina nossa abordagem e como agimos diante dos desafios, se nos 
identificamos com Deus e suas promessas, então não teremos com o que temer, mas permanecer 
firmes, focados e comprometidos, independentemente do que a vida nos traga, sabendo com total 
confiança que aquele que cuida de nós nunca dorme nem dorme e, no final, a vitória é assegurada (1 
Co 2: 9). 
 
REFLEXÕES 
 

I. Você encontrou sua identidade? 
II. Qual é a sua experiência vicentina mais desafiadora e como você conseguiu superá-la? 

III. Você está tendo alguma dificuldade em cumprir seus deveres vicentinos? Se sim, por favor, 
compartilhe. 

IV. Qual a identidade do Jovem Vicentino hoje? 
V. O cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade se identificam com a SSVP? 

VI. Como fazer com que outros jovens se identifiquem com o Carisma Vicentino? 
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TÃO PEQUENA COMO A SEMENTE DE MOSTARDA 
 
“O que a sua Igreja está fazendo? O que ela está fazendo pelos pobres de Paris? Mostre-nos seus 
trabalhos e nós acreditaremos em você”. Essas são as palavras que motivaram o jovem Frederico 
Ozanam, juntamente com os sofrimentos que ele experimentou em torno dele e com a ajuda de seus 
amigos, eles começaram uma rede de caridade que hoje chamamos de Sociedade de São Vicente De 
Paulo. A igreja católica é a igreja mais criticada do mundo principalmente porque se recusa a 
comprometer e se conformar com o padrão do mundo, permanece enraizada na verdade, suas 
doutrinas e ensinamentos, também resistiram ao teste do tempo, independentemente da geração em 
que nos encontramos. Começou no Pentecostes com 120 cristãos (Atos 2: 1-4) e hoje é a maior igreja 
do mundo, com mais de 1,2 bilhão de membros. 7 Amigos, liderados pelo beato Frederico Ozanam, 
movidos pela miséria dos pobres, agiram e plantaram uma semente de caridade que se ampliou. O 
que começou em Paris com uma conferência e 7 membros cresceu para mais de 800.000 membros e 
presente hoje em mais de 149 territórios vicentinos em todo o mundo .Vivemos em uma geração onde 
somos confrontados com desastres naturais, ditadura, violação dos direitos humanos, inseguranças, 
guerra, pobreza, alta taxa de criminalidade, etc., e a taxa do mal aumenta diariamente. Os primeiros 
cristãos começaram em Jerusalém, mas o que eles pregaram se espalhou pelo mundo, os sete 
fundadores começaram em Paris e sua missão se espalhou por todo o mundo também. Todos nós 
temos um grão de mostarda dentro de nós que Deus colocou na forma de dons, talentos, mensagens, 
etc., de acordo com o discernimento do Espírito Santo, nenhum dom é insignificante, porque somos 
partes diferentes de um corpo em Cristo Jesus (2 Cor 12: 4-8 / 12-14) muitas pessoas estão 
esperando por você para plantar sementes de mostarda para fornecer abrigo e dar-lhes descanso (Mt 
13: 31-32). Como os primeiros cristãos e os sete fundadores da SSVP, eles decidiram agir sobre a 
sua semente e cultivá-la para crescer. Você é uma semente plantada por Deus, você pode parecer 
pequeno na superfície, mas Deus colocou grandes potenciais dentro de você que são capazes de 
alcançar grandes coisas, mas até você plantar aquela semente, você não pode experimentar o 
crescimento (João 11:24). O que você vai fazer com a sua semente hoje? 
 
REFLEXÕES: 
 

I. Quais são esses fatores que impedem você de plantar sua semente ou retardar seu 
crescimento? 

II. Quais são os presentes, talentos ou ideias que você acha que podem ajudar a SSVP e também 
os jovens que você ainda não compartilhou? 

III. Como a SSVP afetou você positivamente desde que você entrou? 
IV. Como os jovens vicentinos podem ajudar mais, em tempos de crise e desastres naturais? 

 


