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SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Circular 017/P/2014                                                                       Rio de Janeiro, 06 de Setembro de 2014. 

 

Estimados Presidentes de Conselhos Metropolitanos (CM ś), de Conselhos Centrais (CC ś), de Conselhos 
Particulares (CṔ s), de Conferências, Membros da Diretoria do CNB, Assessores(as) Espirituais, Presidentes 

de Obras Unidas e Especiais da SSVP; 

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 

Que o amor compassivo de Cristo continue presente em nossas vidas! 

Tem crescido cada vez mais a consciência na SSVP de que ações e projetos de serviço 
aos Pobres com a metodologia de Mudança de Estruturas são um marco para a caridade 
organizada e eficaz, abrindo a rica possibilidade de um trabalho em rede, com uma maior 
atenção aos sinais dos tempos, para gerar uma caridade integral e libertadora. 

Só que para a caridade tornar-se integral e libertadora, ela precisa ser “tecida” por 
nossos confrades e consócias! “Tecer” pode ser a capacidade de entrelaçar fios para fazer um 
tecido que posteriormente terá uma função importante. A caridade só poderá ser realmente 
entrelaçada se ela provocar uma Mudança de Estruturas na vida dos Pobres. 

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (Alegria do Evangelho) do Papa Francisco tem 
repercutido de forma muito positiva na Família Vicentina.  O Papa é direto e firme ao analisar e 
denunciar os desvios e equívocos dos tempos atuais. Também é otimista, sem perder o senso 
realista do contexto da Igreja no século XXI: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e 
enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 
de se agarrar às próprias seguranças... mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o 
medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos 
transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá 
fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’ 
(Mc 6, 37)” (n 49). 

A partir desta Encíclica, o Papa também nos convida para uma Mudança das Estruturas 
injustas que ferem a dignidade daqueles que estão à margem de nossa sociedade. Uma atitude 
muito presente no pensamento de Antonio Frederico Ozanam no século XIX: “A humanidade de 
nossos dias me parece semelhante ao viajante de que fala o Evangelho. Ela também enquanto 
prossegue o seu caminho que Cristo lhe traçou, foi atacada por assaltantes, por ladrões do 
pensamento, por homens ruins que lhe roubaram o que possui: o tesouro da fé e do amor; e a 
deixaram desnuda e lamentando, deitada à beira da estrada. A caridade não basta. A caridade 
trata as feridas, mas não os golpes que as ocasionam. A caridade é o samaritano que derrama 
azeite sobre as feridas do caminhante que foi atacado. O papel da justiça é prevenir os 
ataques”. (Carta de 30 de abril de 1848) 
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Tanto Frederico Ozanam, como o Papa Francisco, com um olho na realidade e o outro no 
Evangelho, apontam a Mudança de Estruturas como um instrumento valioso para o serviço aos 
Pobres, nos ajudando a compreender ainda mais a necessidade de se desenvolver a dimensão da 
caridade no trabalho missionário vicentino, crescendo a consciência e o esforço em direção a 
uma prática cristã que busca romper o ciclo da pobreza em suas causas e que capacita o Pobre 
para ser agente responsável de seu próprio destino.  

Diante destas motivações, queremos apresentar o Ano Temático de 2015 para todos os 
vicentinos no Brasil: “Tecendo a Caridade”. Portanto que este próximo ano seja um tempo 
favorável para aprofundarmos nossa espiritualidade vicentina na busca de estratégias 
orientadas para a Missão, para as Pessoas, para as Tarefas e para a formação de Redes; nunca 
perdendo de vista o esforço de Frederico Ozanam que sempre buscou estratégias para tecer a 
caridade no século XIX quando disse: “Que fazer para sermos verdadeiros católicos? Fazer o 
que agrada mais a Deus: socorramos nosso próximo como fazia Jesus Cristo e coloquemos nossa 
fé sob a proteção da caridade. Vamos aos pobres!”. Este jovem compreendeu bem o sentido da 
caridade como Mudança de Estruturas, pois ele mesmo falou: “A caridade verdadeira é fator do 
progresso social e prepara os caminhos para as reformas exigidas pela justiça”. Ele tinha um 
grande sonho de entrelaçar unidade e comunhão para melhor servir os Pobres: “Gostaria de 
rodear o mundo inteiro numa grande rede de caridade”.  

Que o seu sonho continue sendo concretizado nos vicentinos do Brasil que, com certeza, 
em 2015 estarão “Tecendo a Caridade” conforme Ozanam mesmo nos ensinou e como reforça 
nosso estimado Papa Francisco: “É preciso dizer sem rodeios que existe um vínculo inseparável 
entre nossa fé, nossa vocação e os pobres. Nunca os deixemos sós!”  

 

Fraternalmente, 

 

   

Emília Fernandes  Figueiró Jerônimo                                                                               Pe. Alexandre Nahass Franco,CM 

                   Presidente                                                                                                               Assessor Espiritual do CNB 

  


