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EDITORIAL por Fernando Reis

COMEMORAR
É RECORDAR

“É no presente onde se situam as nossas obrigações e no passado 
onde repousam as nossas recordações, que reside o futuro onde se 
dirigem as nossas esperanças” (Ozanam).

Comemorámos, no Domingo 28 de Outubro, o Dia Nacional da SSVP, 
em Portugal, 148.º Aniversário da sua entrada no nosso país, exacta-
mente no dia 31 de Outubro de 1859.

Os primeiros passos dados em Portugal tiveram origem no entusias-
mo de um grupo de católicos de boa vontade, atraídos pelo exemplo 
de Ozanam e seus companheiros quando, em 23 de Abril de 1833 
reuniram pela primeira vez a Conferência de Caridade

Com o mesmo entusiasmo que animou Ozanam e os seus amigos, tal 
como o grupo que em Portugal fundou a primeira Conferência, tam-
bém nós, vicentinos do Século XXI, baseados nestes exemplos, temos 
obrigação de rever o que tem sido feito e, sobretudo, pensar no muito 
que há a fazer, descobrindo, com igual entusiasmo, os caminhos da 
nossa forma de presença vicentina neste mundo marcado por trans-
formações tão rápidas e profundas.

Esta e outras comemorações devem, sempre, ser aproveitadas com 
momentos de refl exão sobre o nosso compromisso e, sobretudo, da 
nossa disponibilidade para enfrentar os novos desafi os que, por  força 
das alterações em curso na nossa Sociedade, nos vão ser colocados.

A SSVP existe para viver e testemunhar o amor, como traço perma-
nente da sua fi sionomia que nenhuma  transformação do mundo 
pode escurecer ou apagar.

Continuemos a celebrar os marcos da nossa história vicentina, em 
acção de graças pelas memórias do passado, com a certeza do pre-
sente que vivemos e a esperança dum futuro em que os homens se 
encontrem e saibam partilhar os bens da terra a que todos, por direi-
to, devem ter acesso. 
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Queridos irmãos e irmãs! 
Esta manhã visitei a diocese de Vel-
letri da qual fui Cardeal Titular du-
rante alguns anos. Foi um encontro 
familiar, que me permitiu reviver 
momentos do passado ricos de expe-
riências espirituais e pastorais. Du-
rante a solene Celebração eucarísti-
ca, comentando os textos litúrgicos, 
tive a oportunidade de me deter a re-
fl ectir sobre o uso correcto dos bens 
terrenos, um tema que nestes Do-
mingos o evangelista Lucas, de vários 
modos, repropôs à nossa atenção. 
Narrando a parábola de um adminis-
trador desonesto mas bastante astu-
to, Cristo ensina aos seus discípulos 
qual é o modo melhor de utilizar o 
dinheiro e as riquezas materiais, isto 
é, dividi-las com os pobres, conquis-
tando assim a sua amizade, em vista 
do Reino dos céus. «Arranjai amigos 
com o vil dinheiro para que, quan-
do este faltar, eles vos recebam nos 
tabernáculos eternos» (Lc 19, 9). O 
dinheiro em si não é «desonesto», 
mas mais do que qualquer outra 
coisa pode fechar o homem num 
egoísmo cego. Trata-se portanto de 
realizar uma espécie de «conversão» 
dos bens económicos: em vez de os 
usar só para benefício próprio, é pre-

ciso pensar também nas necessida-
des dos pobres, imitando o próprio 
Cristo, – escreve São Paulo – o qual 
«sendo rico se fez pobre por vós, a 
fi m de vos enriquecer pela pobreza» 
(2 Cor 8, 9). Parece um, paradoxo: 
Cristo não nos enriqueceu com a 
sua riqueza, mas com a sua pobreza, 
isto é, com o seu amor que o levou a 
doar-se totalmente a nós. 
Poderia abrir-se aqui um vasto e 
complexo campo de refl exão sobre o 
tema da riqueza e da pobreza, tam-
bém a nível mundial, no qual se con-
frontam duas lógicas económicas: 
a lógica do lucro e da distribuição 
equitativa dos bens, que não estão 
em contradição uma com a outra, se 
a sua relação for bem organizada. A 
doutrina social católica sempre de-
fendeu que a distribuição equitativa 
dos bens é prioritária. Naturalmente 
o lucro é legítimo e, na medida justa, 
é necessário para o desenvolvimento 
económico. João Paulo II escreveu 
assim na Encíclica Centesimus an-
nus: «A moderna economia de em-
presa comporta aspectos positivos, 
cuja raiz é a liberdade da pessoa, 
que se exprime no campo económi-
co e em muitos outros campos» (n. 
32). Contudo, acrescentou ele, o ca-

Quando prevalece a lógica
da partilha e da solidariedade
é possível orientar a rota para

um desenvolvimento equitativo

PALAVRAS  DE  SUA  SANTIDADE
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PALAVRAS  DE  SUA  SANTIDADE

pitalismo não deve ser considerado 
como o único modelo válido de orga-
nização da economia (cf. ibid., 35). 
A emergência da fome e da ecologia 
estão a denunciar, com crescente 
evidência, que a lógica do lucro, se 
é prevalecente, incrementa a despro-
porção entre ricos e pobres e uma 
exploração arruinadora do planeta. 
Quando ao contrário prevalece a ló-
gica da partilha e da solidariedade, 
é possível corrigir a rota e orientá-la 
para um progresso equitativo e equi-
librado. 
Maria Santíssima, que no Magnifi cat 
proclama: o Senhor «encheu de bens 
os famintos e aos ricos despediu-os 
com as mãos vazias» (Lc 1, 53), aju-
de os cristãos a usar com sabedoria 
evangélica, isto é, com solidariedade 
generosa, os bens terrenos, e inspire 
nos governantes e nos economistas 
estratégias clarividentes que favore-
çam o progresso autêntico de todos 
os povos. 

No fi nal da alocu-
ção mariana o Santo
Padre saudou os pere-
grinos presentes, re-
cordando em parti-
cular: 
• Realizou-se nestes 
dias em Roma o Pri-
meiro Encontro Mun-
dial de Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos 
e Religiosas Ciganos, 
organizado pelo Pon-
tifício Conselho para 
a Pastoral dos Mi-
grantes e Itinerantes. 

Aos participantes, que seguem o An-
gelus da Praça de São Pedro, dirijo 
a minha cordial saudação.  Queridos 
irmãos e irmãs, o tema do vosso con-
gresso: «Com Cristo ao serviço do 
povo cigano» se torne cada vez mais 
realidade na vida de cada um de vós. 
Por isto rezo e vos confi o à protecção 
da Virgem Maria. 
•  Desejo, além disso, recordar que 
hoje, na Itália, a Sociedade de São 
Vicente de Paulo realiza uma cam-
panha contra o analfabetismo, grave 
chaga social que afl ige ainda muitas 
pessoas em várias regiões do mun-
do. Desejo para esta iniciativa o me-
lhor sucesso e aproveito a ocasião 
para dirigir uma saudação cordial 
às crianças e aos jovens que inicia-
ram há pouco um novo ano escolar, 
assim como naturalmente aos seus 
professores. Bom ano lectivo!  
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INFORMAÇÃO por Armando João Vasconcelos Rocha

Lisboa, 28 de Outubro de 2007

AOS VICENTINOS
DE PORTUGAL

Na comemoração do Dia Nacional da SSVP
Ser vicentino não é um mero ges-
to fi lantrópico. Exige e desenvolve 
uma alma nova, algo que vai além 
do puro sentimento de compaixão. 
Pode começar por aí, mas gradual-
mente ascende a uma nova forma 
de ver o pobre e a ter uma nova re-
lação com ele.

O Pobre não é imediato, nem uma 
pessoa atraente e, por vezes, as 
suas carências deixam marcas no 
carácter desfi gurando-o. É necessá-
rio olhar para o Pobre com outros 
olhos. Com os olhos do Evangelho 
e vê-lo com o Espírito de Jesus Cris-
to.

O Pobre é a imagem desfi gurada do 
Senhor, e o vicentino tem de possuir 
“olhos de ver”.

Cada vez que acolhermos Deus, 
temos de ser fi éis aos nossos com-
promissos, a perdoar e esquecer o 
ódio, a prestar um serviço e a matar 
o orgulho, a rezar e a nascer para 
a humildade, a morrer para o peca-
do e a nascer para a graça, a usar 
a ternura, a compreensão e a esti-

ma, de modo a cumprir o Evange-
lho, como Cristo o fez durante toda 
a Sua vida.

Nenhuma forma de pobreza é estra-
nha à SSVP, mas neste dia, lança-
va o desafi o a todos, vicentinos ou 
não, de ter uma especial atenção 
em duas áreas: a da terceira idade, 
com os problemas de maus-tratos, 
falta de recursos fi nanceiros e, em 
especial, a solidão; e as crianças, 
também vitimas de maus-tratos, de 
violações, de prostituição e redes de 
pedofi lia. Tenhamos todos, “olhos 
de ver”, junto das famílias que as-
sistimos, de modo a erradicar, de 
vez, estas “pobrezas”.

Senhor, concedei-nos a Serenidade 
para aceitar as coisas que não posso 
modifi car, a Coragem para modifi car 
as que eu posso e a Sabedoria para 
distinguir uma das outras.

Que Vicente de Paulo e Frederico 
Ozanam nos ajudem. 

Presidente Nacional de Portugal
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MEDITAÇÃO por Padre Manuel Nóbrega, CM

CREIO EM JESUS!
“Foi concebido pelo Espírito Santo...“ 

Jesus Cristo – o Cristo dos Evangelhos – é uma Pessoa carismática, ins-
pirada e livre, imaginativa e renovadora, pacífi ca e subversiva. E tudo 
isto tem muito a ver com uma aposta infi nita na confi ança (Ele sabe que 
está em boas mãos – nas mãos do Pai) e uma inspiração permanente 
que o habita e o move (o Espírito Santo é esse “Vento Novo’” que movi-
menta todo o moinho da Sua existência sobre esta terra). 

Os Evangelhos e especialmente 
S. Lucas põem continuamente 
em relevo a presença activa do 
Espírito Santo na vida de Jesus: 
“O Espírito Santo virá sobre Ti e o 
poder do Altíssimo Te cobrirá com 
a Sua sombra. Por isso, o Santo 
que vai nascer de ti será chamado 
Filho de Deus” (Lc. 1, 35); “Quan-
do Isabel ouviu a saudação de 
Maria, a criança agitou-se no seu 
ventre e Isabel fi cou cheia do Espí-
rito Santo” (Lc. 1, 41); “O Espíri-
to Santo tinha revelado a Simeão 
que não morreria sem primeiro ver 
o Messias prometido pelo Senhor. 
Movido pelo Espírito, Simeão foi 
ao templo” (Lc. 2, 26-27); “Então 
o Céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, 
como pomba” (Lc. 3, 21-22); “Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do 
rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto” (Lc. 4, 1); 
Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama espa-
lhou-se por toda a redondeza” (Lc. 4, 14); “O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa Nova 
aos pobres” (Lc. 4, 18). E podíamos continuar a exemplifi car, no 
sentido de acentuar esta ideia de que Jesus é um “Ser espiritual” 
por excelência, já que se deixa conduzir continuamente pelo Es-
pírito Santo ... 
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MEDITAÇÃO

No “Credo”, professamos a nossa fé, afi rmando que Jesus “foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo”. Nesta concepção virginal de Jesus, assu-
mida por Lucas e Mateus, é preciso não nos determos tão somente na 
dimensão biológica ou física, mas irmos até ao mais profundo da reali-
dade, percebendo que a presença do Espírito Santo na vida de Jesus é 
perfeitamente determinante desde o primeiro momento da Sua vida na 
nossa terra. Claro que, para tanto, Maria é, também ela, uma mulher 
profundamente “espiritual”, porque conduzida e sustentada permanen-
temente pela força do Espírito. 

“Nasceu da Virgem Maria” 

Cristo nasceu de Maria, duma mulher, duma mãe. Nada de mais normal. 
E é nesta “normalidade” fecunda que nós, os cristãos, professamos o 
admirável Mistério da Encarnação do Verbo: mistério de “despojamen-
to” de Deus, da Sua humildade e proximidade carnal. E, no entanto, 
talvez seja conveniente não valorizar em excesso o lado “milagroso” e 
singular da Encarnação já que, por este mistério, o que Deus pretende é 
que o Seu Filho se faça simplesmente igual a nós, excepto no pecado. 

É bom recordar, neste contexto, o que escreveu um místico e poeta mu-
çulmano do século XIII: “O nosso corpo é semelhante ao de Maria: cada 
um tem um Jesus no seu interior, mas este não pode nascer sem que as 
dores de parto se manifestem em nós”. Maria é santa não apenas por ser 
imaculada, sem mancha, coisas que nos levariam a imaginá-la como 
irreal ou angélica, exactamente o contrário daquilo que professamos 
no mistério da Encarnação. A santidade de Maria (e a nossa!) consiste, 
acima de tudo, no facto dela aceitar na sua vida e em abertura perma-
nente, o Dom de Deus (“cheia de graça”  – dirá o Anjo). 

Desta maneira, a sua virgindade consiste, principalmente, em fazer de 
Deus o “único Deus” – Absoluto único do seu viver. Na sua vida, nunca 
ela misturou a fé no “Deus Único” com ídolos mais ou menos domés-
ticos. Um pouco como Maria, toda a mulher e todo o homem também 
estão chamados a encarnar Deus, manifestando-o no concreto pobre e 
frágil do seu viver. É preciso ter consciência clara de que o facto de ser-
mos de “carne e osso” não é obstáculo à presença de Deus em nossas 
vidas: não é obstáculo, mas caminho. Todos somos chamados a acolhê-
-Lo em todo o nosso ser carnal e espiritual, já que estes dois aspectos 
são inseparáveis. Em nós, à semelhança de Maria! 
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MEDITAÇÃO

“Padeceu sob Pôncio Pilatos”
Interessante e algo estranho 
como o “Credo” passa do Nas-
cimento para a Paixão, sem uma 
referência explícita à vida ocul-
ta ou pública de Jesus. O certo 
é que a Encarnação de Cristo é 
um processo que se realiza em 
toda a sua vida e o mistério da 
Cruz é tão-somente uma espé-
cie de consequência das suas 
opções de vida. Sabemos que 
todo aquele que nasce acaba 
por experimentar o sofrimento. 
Mas não podemos concordar 
com uma espiritualidade dolo-
rista ou, pior ainda, masoquis-
ta, que diria que nascemos pa-
ra sofrer e que sofremos para
expiar as nossas culpas... O cer-
to é que Jesus nasceu para viver 
e foi morto por causa da Vida 
que levou: por ter encarnado  a  compaixão  de  Deus  para  com 
os mais pequenos e atormentados, os poderes da morte martirizaram-
-nos! 

Jesus não morreu, exclusivamente, por causa dum Projecto divino ou 
em resultado da necessidade de expiação. Isso dar-nos-ia a imagem 
dum Deus ofendido e cruel, que não é positivamente o Deus dos Evan-
gelhos. Jesus foi morto por ser loucamente amigo da Vida e por levar 
a defesa da mesma vida até às últimas consequências, solidarizando· 
se com os feridos e excluídos. Foi morto por ter partilhado a mesa 
com os impuros e os condenados, por ter aberto a porta do Banquete 
Messiânico aos “publicanos e prostitutas”. Foi morto por ter colocado 
a vida acima das leis de pureza ou impureza, por colocar o espírito 
acima da lei, por ter situado a fé dos simples complicados do templo, 
por ter colocado a esperança dos pobres acima da prepotência do Im-
pério Romano. E como tudo isto tem a ver com o autêntico “caminho 
vicentino”!... 

“Na sua morte de cruz, cumpre-se 

aquele virar-se de Deus contra si 

próprio, com o qual Ele se entrega 

para levantar o ser humano e sal-

vá-lo – o amor na sua forma mais 

radical. O olhar fi xo no lado tres-

passado de Cristo, de que fala João, 

compreende o que serviu de ponto 

de partida desta Carta  Encíclica: 

«Deus é Amor». É lá que esta ver-

dade pode ser contemplada. E, come-

çando de lá, pretende-se agora defi -

nir em que consiste o amor. A partir 

daquele olhar, o cristão encontra 

o caminho do seu viver e amor”.

(Deus é Amor, nº. 12)



8 Boletim Português

Creio em Jesus, o Ressuscitado! 
A “descida aos infernos” pode entender-se como a expressão mais extre-
ma do mistério da Encarnação como processo de despojamento (kenose). 
O certo é que, nesta experiência suprema de “ausência de Deus”, Deus 
estava verdadeiramente presente, pegando pela mão do Seu Filho Jesus, 
libertando-o do poder da morte e das trevas e proc1amando-O “Kyrios”, 
isto é, Rei e Senhor de todas as pessoas e de todas as coisas. É exactamente 
quando Jesus chega ao mais fundo da condição humana que se inicia esse 
“regresso” maravilhoso e empolgante para o seio do Pai, para o coração da 
Vida! Por isso, quando dizemos, hoje, que “Ele está no meio de nós” é exac-
tamente nesta qualidade de Senhor da Vida - Senhor e Fonte das nossas 
vidas – que o contemplamos. 

Sabemos que a morte não é fi m, mas fronteira sempre aberta. A pedra do 
sepulcro não é um muro, já que apenas aprisiona aquilo que é urgente 
abandonar. É por isso que, em todos os infernos deste mundo, é possível 
fazer surgir a Luz e caminhar para ela, porque “Ele está connosco” (Ema-
nuel – Encarnação). Passa muito por aqui aquilo que vamos afi rmando 
como “verdadeira esperança dos pobres”! 

Assim, “cremos em Jesus Cristo Nosso Senhor”, Aquele que nos torna livres 
de todos os “senhores”, de todos os poderes, de todos os medos e ansieda-
des: “é para ser livres que Cristo nos libertou” (Gál. 5, 1). O mesmo Senhor 
que lava os pés e serve à mesa é Aquele que nos ordena o mandato único 
do Amor: amor feliz por si mesmo, amor serviçal e mútuo na relação com 
os outros. Este “Senhor” que nos leva a confi ar em nós próprios e a ter uma 
visão positiva e feliz sobre o mundo de hoje, apesar de toda a sua comple-
xidade e vulnerabilidade. 

MEDITAÇÃO

Quando chegam para o cristão os dias amargos 
da vida, a simples recordação de algum bem que 
tenha produzido é já um motivo de consolação e 
de alívio na dor.

Frederico Ozanam
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MENSAGEM do Presidente Geral

Meus queridos amigos e consócios,

No início de um novo período, 
passadas as férias de verão de tan-
tos dos nossos consócios, parece-
-nos necessário dirigir-me a todos 
vós para recordar-lhes alguns as-
suntos importantes que merecem 
a nossa atenção prioritária, como 
membros do Conselho Geral.

Catástrofes naturais

Como sabem, perante as últimas 
catástrofes naturais em diversos 
pontos do planeta e, muito em 
particular pela sua magnitude, a 
do Peru, as nossas Conferências 
em cada um desses lugares solici-
tam ajudas urgentes ao Conselho 
Geral da Confederação. Temos 
enviado para diferentes locais as 
primeiras ajudas de emergência 
saídas dos Fundos destinados a 
estas ajudas, enquanto não co-
meçam a chegar as ajudas dos 
diferentes Conselhos Superiores 
para cada uma destas catástrofes. 
Evidentemente que têm sido mui-
to pequenas, pois sabeis que não 
possuímos recursos adequados.

Peço-vos que, perante tanta dor, 
tentemos entre todos aliviá-los 

Paris, 3 de Setembro de 2007
AOS MEMBROS DO CONSELHO GERAL,

PRESIDENTES DOS CONSELHOS
SUPERIORES OU ASSIMILADOS

com as nossas orações e também 
com o esforço das nossas ajudas 
em dinheiro. Tal como noutras 
ocasiões, o Conselho Geral faz a 
chamada a todas as Conferências 
do mundo, através dos seus Con-
selhos Superiores, para que reali-
zem colectas com estes fi ns e as 
enviem para que possam ser ade-
quadamente distribuídas.

O Conselho Geral não possui mais 
fundos do que aqueles que recebe 
das Conferências e dos Conselhos 
para os diversos fi ns. O Conselho 
Geral reparte o que de vós re-
cebe. Nada mais.

O Cristianismo no Oriente

Como deverão ter seguido, sem 
dúvida, na nossa página web, 
(www.ozanet.org) a situação dos 
nossos irmãos em diversos pon-
tos do Oriente e, em especial, no 
Médio Oriente, é francamente ter-
rível. A Boa Nova tem, cada dia, 
mais difi culdades em se expandir 
e ainda para se manter pois, em 
muitos destes lugares, está em 
franca regressão pela perseguição 
sistemática de que são alvo os se-
guidores de Cristo, No entanto, a 
maioria de nós, dos cristãos não 
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1 Como exemplo: orfanatos (Malawi, Zâmbia, Zimbabwe), Projecto agrícola (Zâmbia, Libéria, Malawi), 
Rouparias (Gambia), Poços e purifi cação de água (Camarões inglês), Quintas de apicultura (Madagás-
car), Projectos de irrigação (Zimbabwe), Escola (Benin), Quinta avícola (Zâmbia).

MENSAGEM

perseguidos, não fazemos absolu-
tamente nada.

No que respeita às Conferências, 
não posso ocultar-vos a difi cílima 
situação em que vivem determi-
nadas obras que mantemos nes-
tes países, por falta de forças para 
as sustentar. Como dois exemplos 
concretos, mas poderia citar mui-
tos outros nos diferentes países 
da zona, os nossos consócios no 
Líbano não podem fazer frente 
aos gastos que acarretam a manu-
tenção de escolas cristãs, onde os 
futuros seguidores de Cristo sejam 
educados. No Iraque, país asso-
lado por uma pavorosa guerra, os 
cristãos são perseguidos com tal 
raiva que famílias inteiras tiveram 
que iniciar um êxodo terrível para 
salvar a própria vida e a dos seus 
fi lhos. Perante tudo isto, o Con-
selho Geral recebe pedidos an-
gustiantes de ajuda, os quais não 
pode atender por falta de forças 
necessárias para isso.

O Conselho Geral não possui 
mais fundos do que os que recebe 
das Conferências e dos Conselhos 
para os distintos fi ns. O Conselho 
Geral reparte o que de vós re-
cebe. Nada mais.

Campanha de África

Como recordarão, no passado dia 
vinte e cinco de Abril, dirigi-me 
a todos vós para lhes lembrar a 
Campanha das “Conferências por 
África” que temos vindo a prepa-
rar nos dois últimos anos e que 
está plenamente em vigor ao lon-
go dos dois próximos.

A Comissão que preparou esta 
Campanha e que estará reunida 
em Nairobi nos dias em que vós 
recebereis esta Circular, tem mais 
de duas dezenas de Projectos, ple-
namente estudados e verifi cada a 
sua idoneidade, para arrancar em 
diversos países de África1. Uns 
Projectos que procuram não só 
atender as pobrezas deste momen-
to, mas também conseguir que se-
jam úteis na luta contra a mesma, 
no futuro. São, fundamentalmen-
te, Projectos de desenvolvimento. 
Mas… não se estão recebendo por 
parte de todas as Conferências do 
mundo, as ajudas que garantam 
que possamos pô-los em anda-
mento.

O Conselho Geral não possui 
mais fundos do que os que recebe 
das Conferências e dos Conselhos 
para os distintos fi ns. O Conselho 



Boletim Português 11

MENSAGEM

Geral reparte o que de vós re-
cebe. Nada mais.

Quantas vezes lamentamos a situ-
ação em África ou a dos cristãos 
no Médio Oriente nas nossas con-
versas? Quantas vezes lamenta-
mos não poder fazer nada?

Estarão certos esses sentimentos 
se quando podemos fazê-lo não 
o fazemos? Quando só temos que 
partilhar orações e dinheiro. 

Preocupar-nos-á realmente o que 
sucede no mundo ou estaremos 
centrados apenas na pequena par-
cela que nos rodeia? Sentiremos a 
solidariedade com o alheio, com 
o distante? Sentimo-nos católicos 
de verdade e, por isso, universais? 
Sintamo-nos Igreja universal. Sin-
tamos os problemas dos nossos 
irmãos e ajudemo-los.

JORNADAS JUVENIS

INTERNACIONAIS

Também naquela mencionada cir-
cular de vinte e cinco de Abril me 
referia às Jornadas Juvenis Inter-
nacionais.

Junto estou-lhes remetendo as pri-
meiras informações sobre a mes-
ma e a folha de inscrição para que 
o jovem que enviem como repre-
sentante do vosso país possa ir 
trabalhando, sobre os temas que 
venham a ser tratados, com os 

outros seus jovens consócios no 
país.

Penso, com isso, conseguir que os 
jovens consócios que assistam fi -
nalmente às Jornadas possam re-
presentar o sentir dos consócios 
de cada um dos países e não ape-
nas a sua própria opinião. Para 
isso, há que designar, com a maior 
rapidez, o jovem que vai repre-
sentar o seu país e que este possa 
começar a obter o concurso dos 
restantes jovens. Releiam com o 
maior cuidado a documentação 
que vos envio, em anexo, a fi m 
de irem preparando estas Jor-
nadas Juvenis.

As Jornadas, através dos Grupos 
de Trabalho que se reunirão todos 
os dias e das conferências que es-
cutarão todas as manhãs, tratarão 
de levar aos consócios assistentes 
um conhecimento profundo da 
Sociedade em todos os aspectos, 
tanto fi losófi cos como organizati-
vos.

As conclusões a que cheguem os 
consócios mais jovens sobre os te-
mas que lhes são propostos serão 
editadas, mais tarde, pelo Con-
selho Geral e servirão de Docu-
mentos de trabalho para o próprio 
Conselho Geral.

O Conselho Geral não pode pro-
porcionar, por falta de recursos, 
qualquer tipo de ajuda aos consó-
cios que participem. Isto é, todos 



12 Boletim Português

MENSAGEM

os gastos com cada consócio par-
ticipante nas Jornadas, que não 
poderá ser em número superior a 
um por cada Conselho Superior ou 
Assimilado, deverão ser suporta-
dos pelos respectivos Conselhos.

O Conselho Geral não possui 
mais fundos do que os que recebe 
das Conferências e dos Conselhos 
para distintos fi ns. O Conselho 
Geral reparte o que de vós re-
cebe. Nada mais.

Estatutos Internos

Como sabem, em 31 de Dezem-
bro deste ano, termina o prazo, já 
prorrogado em ocasiões anterio-
res, para apresentar para aprova-
ção do Conselho Geral os novos 
Estatutos Internos de cada país, 
redigidos de acordo com os Requi-
sitos Básicos aprovados durante a 
Assembleia Geral, de Outubro de 
2003, em Roma. Os países que 
não enviem, antes daquela data, 
os textos ao Conselho Geral, esta-
rão expostos a perder a condição 
de membros de direito da Confe-
deração. Suplico a todos os que 

ainda não os tenham apresenta-
do, a maior celeridade em o fazer 
para evitar os consequentes incó-
modos.

No recomeçar do trabalho, após 
muitos de nós termos podido usu-
fruir de uns dias de descanso, cha-
mo todos os consócios no mun-
do, através dos seus Conselhos e 
Conferências, a ser generosos nas 
suas ajudas ao Conselho Geral, 
para que este possa fazer chegar 
esses mesmos recursos àqueles 
que nunca descansam porque a 
sua pobreza não lhes permite.

Peço a Maria que mova os nossos 
corações. Que nos faça passar das 
palavras às acções. Que nos faça 
ser conscientes e sentirmo-nos 
responsáveis por cada um dos po-
bres do mundo, nos quais está re-
fl ectido o seu Filho.

Com a minha oração e afecto 

José Ramón Díaz-Torremocha

XIV Presidente Geral

“O homem não morre quando deixa de viver, mas sim 
quando deixa de amar”.

Charles Chaplin



Boletim Português 13

REFLEXÃO por Luís Rocha e Melo, s.j.

EDUCAR E FORMAR

Podemos dar à palavra “formação” 
o seu sentido etimológico: signifi ca 
fundamentalmente dar forma a todo 
o ser humano que cresce. Deriva do 
latim formatio ou formare, que pode-
mos traduzir por modelar ou orga-
nizar segundo determinada ordem 
ou modelo. Aparece na experiência 
humana intimamente associada à 
noção de educação, sem a qual a 
formação fi caria exterior ao sujeito 
e podia até impedi-lo de crescer. A 
dar-se o caso, a formação consisti-
ria apenas em meter a pessoa numa 
«fôrma», em vez de lhe dar «for-
ma». 
Educar vem de educatio ou educere 
que signifi ca fazer sair. Na opinião 
de Pierre Adnès, (em DSAM, For-
mation), «designa a acção que tem 
por fi m libertar, desenvolver e levar 
à plenitude, através de cultura apro-

priada, as capacidades naturais do 
homem, para o ajudar a aperfeiçoar-
-se». 
1. Educa-se a criança, o jovem ou o 
adulto, fazendo desabrochar o que 
já lá está em potência e embrião, 
para que os seus dons naturais se 
desenvolvam harmoniosamente. Se 
falarmos em termos de educação 
e formação cristãs, acrescentamos 
apenas às noções o novo dado trazi-
do pelo baptismo: fazer desabrochar 
harmoniosamente o dom de Deus 
que transforma a existência huma-
na. Educa-se suscitando a vida que 
já existe, seja ela dada na criação 
ou na graça baptismal, e ajudando 
a pessoa a responder livremente às 
interpelações de Deus. 
2. Educação e formação são toma-
das muitas vezes como sinónimas. 
Dizemos, por exemplo, educação ou 
formação da liberdade. Em maior ri-
gor de termos, porém, enquanto edu-
car se refere a um fazer sair e crescer 
o que existe em embrião, formar dá 
a ideia de modelar ou dar forma, or-
dem e sentido, segundo modelo já 
experimentado, a esse embrião que 
já lá está cheio de capacidades, in-
formes e desorganizadas. Sem essa 
referência pré-existente, as energias 
que estão dentro da pessoa pode-
riam sair em estado selvagem se não 
fossem confrontadas e modeladas 
segundo um projecto determinado. 
Assim sendo, os dois termos são as-
pectos complementares da mesma 
realidade educativa e formadora: 
uma acção que visa simultaneamen-
te despertar e canalizar todas as di-
mensões da energia humana. 

P d d à l “f ã ”
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3. As acções de educar e de formar 
não são separáveis uma da outra. 
Distinguimo-las, no entanto, porque 
a formação vai mais longe do que 
a educação: educa-se alguém para 
ser homem ou mulher, mas forma-
se alguém com objectivos defi nidos 
em ordem ao futuro. Neste sentido 
forma-se uma pessoa para que seja 
bom profi ssional através de um cur-
so base ou de um curso de formação 
especializada, e também se forma o 
bom cristão, o bom catequista ou o 
bom presbítero, à luz da Palavra de 
Deus revelada e da experiência da 
Igreja. Naturalmente, esse tipo de 
formação supõe um ideal pré-exis-
tente que seduza o formando, uma 
vez que é ele o primeiro protagonis-
ta da sua formação; esta seria uma 
acção conjunta do formando e dos 
formadores que visa a aproximação 
progressiva da vida da pessoa em 
questão, ao ideal que se lhe apre-
senta. 
4. A formação cristã, enquanto pro-
cesso em curso, tem como objectivo, 
neste sentido, proporcionar aos ho-
mens a possibilidade de serem cada 
vez mais «imagem idêntica à do Fi-
lho», Jesus Cristo (Rm 8, 29). Assim 
se expressa S. Paulo quando se diri-
ge aos cristãos da Galácia: «Meus fi -
lhos, por quem sinto outra vez dores 
de parto até que Cristo se forme entre 
vós» (Gl 4, 19). Também aparecem 
com relativa frequência, nas suas 
cartas, verbos derivados de formar 
como «reformar» e «transformar»: 
«Não vos acomodeis a este mundo. 
Pelo contrário, deixai-vos transfor-
mar, adquirindo uma nova mentali-
dade ... » (Rm 12, 2; cfr. 2 Cor 3, 18; 
Fl 3, 21). Essa transformação con-
siste em deixar para trás a forma do 

homem velho e revestir-se da do ho-
mem novo (Ef 4, 22-24; Cl 3, 9-10). 
Formação em sentido cristão e espi-
ritual consiste, portanto, em ganhar a 
forma Christi, através de um proces-
so progressivo de identifi cação. Mas 
quem está em formação necessita 
de ser modelado por alguém que, na 
sua pessoa e na sua pedagogia, o en-
caminhe e oriente. No formador que 
já assimilou hipoteticamente melhor 
essa forma Christi e se apresenta, por 
isso, como modelo para o educando, 
e na pedagogia esclarecedora de que 
se serve para lhe mostrar os cami-
nhos a seguir, encontra o formando 
a possibilidade de ordenar e dar for-
ma às energias que se desenvolvem 
e crescem. 
5. Há quem julgue que educação e 
formação signifi cam «lavagem ao cé-
rebro». Pelo que fi cou exposto, elas 
são exactamente o contrário. A as-
sim chamada «lavagem ao cérebro» 
não consiste em despertar energias 
que se encontram dentro do sujeito 
nem encaminhá-las segundo pro-
jecto por que ele se deixou seduzir, 
mas sim em impor de fora para den-
tro um modo de ser e de pensar que 
ele não tinha antes nem por que foi, 
livremente, seduzido. Acontece em 
formas de ditadura explícita, ou nas 
suas formas disfarçadas de manipu-
lação da opinião pública. O verda-
deiro educador ou formador levará 
o educando a pensar pela própria 
cabeça e não pelo que os outros di-
zem ou pensam. Conduzi-lo-á para 
o são espírito crítico que discerne o 
bem e a verdade, das «aparências 
de bem». A sociedade contemporâ-
nea está cheia delas. 

In “Mensageiro do Coração de Jesus”

REFLEXÃO
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CONTO

O PREÇO DE UM MILAGRE
“Se alguém tiver recursos materiais 
e, vendo seu irmão em necessidade, 
não se compadecer dele, como pode 
permanecer nele o amor de Deus? 
Filhinhos, não amemos de palavra 
nem de boca, mas em acção e em 
verdade” I João 3:17;18. 

Uma garotinha esperta de apenas 
seis anos de idade, ouviu seus pais 
conversando sobre seu irmãozinho 
mais novo. 

Tudo que ela sabia era que o me-
nino estava muito doente e que es-
tavam completamente sem dinhei-
ro. 

Ir-se-iam mudar para um aparta-
mento num subúrbio, no próximo 
mês, porque seu pai não tinha re-
cursos para pagar as contas do mé-
dico e o aluguer do apartamento. 

Somente uma intervenção cirúrgica 
muito cara poderia salvar o garoto, 
e não havia ninguém que pudesse 
emprestar-lhes dinheiro. 

A menina ouviu seu pai dizer a sua 
chorosa mãe, com um sussurro de-
sesperado: “somente um milagre 
poderá salvá-lo”.

Ela foi ao seu quarto e puxou o fras-
co de plástico do seu esconderijo, 
no armário. 

Despejou todo o dinheiro que tinha 
no chão e contou-o cuidadosamen-
te, três vezes. O total tinha que estar 
exacto. Não havia margem de erro. 
Colocou as moedas de volta no fras-
co com cuidado e fechou a tampa.

Saiu devagarinho pela porta dos 
fundos e andou cinco quarteirões 
até chegar à farmácia. 

Esperou, pacientemente, que o far-
macêutico a visse e  lhe desse aten-
ção, mas ele estava muito ocupado 
no momento. 

Ela, então, esfregou os pés no chão 
para fazer barulho, e nada! Limpou 
a garganta com o som mais alto que 
pôde, mas nem assim foi notada. 
Por fi m, pegou numa moeda e bateu 
no vidro da porta. Finalmente foi 
atendida! 

“O que queres tu?” perguntou o far-
macêutico com voz aborrecida. “Es-
tou conversando com o meu irmão 
que chegou de Chicago e que não 
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vejo há séculos”, disse ele sem es-
perar resposta. 

“Bem, eu quero falar-lhe sobre o 
meu irmão”, respondeu a menina 
no mesmo tom aborrecido. “Ele 
está realmente doente ... E eu quero 
comprar um milagre.” 

“Como?”, balbuciou o farmacêutico 
admirado.

“Ele chama-se Andrew e está com 
alguma coisa muito ruim crescendo 
dentro da sua cabeça e o pai disse 
que só um milagre poderá salvá-lo e 
é por isso que eu estou aqui. Então, 
quanto custa um milagre?” 

“Não vendemos milagres aqui, ga-
rotinha. Desculpa, mas não posso 
ajudar-te”, respondeu o farmacêuti-
co, com um tom mais suave. 

“Escute, eu tenho o dinheiro para 
pagar. Se não for sufi ciente, con-
seguirei o resto. Por favor, diga-me 
quanto custa”, insistiu a pequena. 

O irmão do farmacêutico era um ho-
mem gentil. Deu um passo à frente 
e perguntou à garota: “Que tipo de 
milagre precisa o  teu irmão?”

“Não sei”, respondeu ela, levantan-
do os olhos para ele. “Só sei que 
ele está muito mal e a mãe diz que 
precisa ser operado. Como o pai 
não pode pagar, quero usar o meu 
dinheiro.” 

“Quanto tens tu?”, perguntou o ho-
mem de Chicago.

“Um dólar e onze centavos”, res-

pondeu a menina num sussurro. “É 
tudo o que tenho, mas posso conse-
guir mais se for preciso.” 

“Puxa que coincidência” – sorriu o 
homem. “Um dólar e onze centa-
vos!!! Exactamente o preço de um 
milagre para irmãozinhos.” 

O homem pegou no dinheiro com 
uma mão e, dando a outra mão à 
menina, disse: 

“Leva-me até à tua casa. Quero ver 
o teu irmão e conhecer os teus pais. 
Quero ver se tenho o tipo de milagre 
que tu precisas.” 

Aquele senhor gentil era um cirur-
gião, especializado em Neurocirur-
gia. A operação foi feita com suces-
so e sem custos.

Alguns meses depois, Andrew estava 
em casa novamente, recuperado.

A mãe e o pai comentavam alegre-
mente sobre a sequência de aconte-
cimentos: “A cirurgia”, murmurou a 
mãe, “foi um milagre real. Gostaria 
de saber quanto custou!”. A menina 
sorriu. Ela sabia exactamente quan-
to custa um milagre...

Um dólar e onze centavos... Mais a 
fé de uma garotinha...

Não há situação, por pior que seja, 
que resista ao milagre do amor. 
Quando o amor entra em acção, 
tudo vence e tudo acalma. 

Onde o amor se apresenta, foge a 
dor, afasta-se o sofrimento e o ego-
ísmo bate em retirada.  

CONTO
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CURIOSIDADES por Fernando Reis

EPISÓDIO DO PASSADO
VICENTINO

O novo regime implantado em 1910, 
em Portugal, fez a vida negra às 
obras católicas e as Conferências de 
S. Vicente de Paulo abanaram, mas 
sobreviveram.

Para se ver melhor o que foi este 
período de intolerância e exalta-
ção política, conto-vos um episódio 
ocorrido então.

“Uma Conferência reunia semanal-
mente, como é do regulamento.

Num dos dias de reunião os vicen-
tinos tinham acabado de compare-
cer. Haviam já feito a oração inicial, 
a leitura espiritual e lido a acta da 
reunião anterior, quando surgiu na 
sala um sargento da Guarda Repu-
blicana que intimou os presentes 
a acompanhá-lo à esquadra mais 
próxima, com toda a documentação 
que tinham sobre a mesa que, por 
certo, revelaria a extensão e intuitos 
da conspirata que ali se estaria a ur-
dir.

Embora perplexos, nenhum dos vi-
centinos se deu ao trabalho de pro-
testar e lá seguiram sob escolta para 
o calaboiço.

Entretanto, o Revº. Coadjutor da 
Freguesia que, naquela noite, che-
gara providencialmente mais tarde, 
apenas soube do sucedido, tentou 
pôr-se em contacto com o Gover-

nador Civil e, como nada tivesse 
conseguido, recorreu a um ilustre 
diplomata que vivia na freguesia 
para elucidar, quem de direito, que 
se tratava de uma reunião com fi ns 
caritativos, absolutamente estranha 
à política.

O mais grave disto é que o Conselho 
de Ministros estava reunido nessa 
noite e, perante a alarmante notícia 
de possíveis manejos políticos, sus-
pendeu os seus trabalhos à espera 
de informações complementares.

Esclarecido o assunto, foram os vi-
centinos mandados em paz, com 
as habituais desculpas, ao mesmo 
tempo que o Conselho de Ministros 
voltava, já tranquilo, aos trabalhos 
interrompidos.

Todavia, nas reuniões seguintes, 
onde os vicentinos não deixaram 
de comparecer, pelo sim pelo não, 
lá estava também a assistir um po-
lícia; na primeira noite observando 
atentamente aquelas pessoas que 
se preocupavam com o bem-estar 
dos mais infelizes; nas outras noites 
dormindo que nem um bem-aventu-
rado”.

NOTA:  Este episódio, revestido de 
um certo humor, foi-nos contado há 
uns bons anos pelo saudoso vicenti-
no, Comendador Pais Ferreira. 
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INFORMAÇÃO

METADE DAS FAMÍLIAS
PORTUGUESAS SENTIU A POBREZA

– “Cerca de metade das famílias por-
tuguesas passou por uma situação 
de pobreza durante um ano, entre 
1995 e 2000, de acordo com um es-
tudo nacional sobre a pobreza em 
Portugal, cujos resultados, a serem 
divulgados em Julho, foram adianta-
dos pelo jornal Público. 
A conclusão principal foi antecipada, 
pelo coordenador do estudo, Alfredo 
Bruto da Costa, durante a conferên-
cia da Comissão Nacional Justiça e 
Paz (CNJP), da igreja Católica, em 
Lisboa, subordinada ao tema “Esta 
é a verdadeira dimensão da pobreza 
em Portugal”. 
O inquérito, realizado pelo Centro 
de Estudos para a intervenção Social 
(CESIS), investigou a situação de, 
carência das famílias portuguesas 
nos seis anos compreendidos entre 
1995 e 2000. Em vez de se limitar a 
medir a incidência da taxa de pobre-
za num dado momento – o número 

já conhecido dos dois milhões de po-
bres – “o estudo procura ir mais fun-
do na percepção das causas da po-
breza persistente em Portugal. Daí o 
ter recorrido, a um período alargado 
de seis anos”, explica o Público. 
Ainda de acordo com o documento, 
das famílias que estiveram em situa-
ção de pobreza, 72% acharam-se 
nessa condição durante dois ou mais 
anos; no mesmo universo, 40% ti-
nham os seus membros empregados 
– ou por conta própria ou por contra 
de outrem – enquanto outros 30% 
dessas famílias eram pensionistas. 
Entretanto, durante a conferência da 
CNJP, o subdirector-geral da UNES-
CO, Pierre Sane, defendeu que a po-
breza deve ser abolida e declarada 
ilegal, tal como aconteceu com a es-
cravatura, o apartheid ou a violência 
doméstica.»  

Do “Jornal de Santo Tirso»
In “O Gaiato” 
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HISTÓRIA VIVIDA

SÃO VICENTE PEGOU-ME
NA MÃO QUANDO ERA JOVEM!

O encontro do nosso Conselheiro Espiritual
Internacional com São Vicente de Paulo…

Remonta há muito tempo este pri-
meiro encontro pessoal com São 
Vicente de Paulo. Tinha quatro ou 
cinco anos. Vivíamos em Quebec, 
na Rua Bigaouette, muito perto do 
Patronato Laval, onde minha mãe 
gostava de parar para adorar um 
momento o Santo Sacramento; e le-
vava-me com ela. Naquela época, 
duas coisas marcaram a minha me-
mória de criança: a enorme estátua 
de São Vicente de Paulo e a atitude 
do Superior da Obra, o Padre Bol-
duc, se bem me lembro. Primeiro, a 
estátua chamava-me a atenção por-
que este homem velho, com o sem-
blante um pouco severo, agarrava 
um menino no seu peito e, com o 
outro braço, protegia um outro que 
podia ter a minha idade. Senti, en-
tão, afeição por este Senhor Vicen-
te. Enquanto minha mãe rezava em 
silêncio, vi de repente entrar um ve-
lho sacerdote, um Religioso de São 
Vicente de Paulo. Tinha tirado a so-
taina. Os seus largos suspensórios 
negros destacavam-se na sua camisa 
branca. Trazia umas calças amplas 
apertadas nos joelhos, meias altas e 
um par de sapatos usados mas lim-
pos. As suas costas curvadas, o seu 

passo lento, ritmado pela caldeira 
cheia de água com sabão que leva-
va numa mão e o vasculho na outra, 
nublavam a imagem do padre que 
a minha imaginação já tinha grava-
do. Pôs-se a esfregar o chão da par-
te esquerda da capela. Minha mãe 
disse-me muito baixinho: “É outro 
Vicente de Paulo”.
Em 19 de Julho de 1947, quando 
tinha apenas nove anos participa-
va, em São Vicente, grandiosa festa 
que agrupava um milhar de crian-
ças vindas dos Patronatos de verão 
animados pelos RSV. O Patronato 
São Vicente era considerado como 
a casa-mãe, pois os primeiros fi lhos 
de Jean-Léon Le Prevost chegados 
ao Canadá, a pedido expresso dos 
membros da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo do Quebec, instala-
ram-se ali. E ali ouvi contar a vida e 
a história de São Vicente de Paulo.
Num Domingo de manhã, recém 
cumpridos os meus onze anos, de-
pois de ter participado na reunião 
da Conferência de São Vicente de 
Paulo da paróquia do Sagrado Co-
ração, meu pai pegou-me na mão. 
Subimos juntos a encosta de Abraão 
até ao Patronato pois a Igreja de São 
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Vicente de Paulo do Quebec estava 
a arder. Entre os seus escombros 
encontrava-se a estátua do Santo 
que convidava tão belamente os ci-
dadãos quebequenses a cuidar dos 
pobres. Senti tanta tristeza!
Com quinze anos, um dos meus 
amigos, Raymond Bonneau, convi-
dou-me  a  fazer  parte  da  Confe-
rência  do  Patronato  Laval, forma-
da por cerca de vinte jovens.
Ali ouvi, pela primeira vez, a leitu-
ra da Regra da Sociedade. O nos-
so Conselheiro Espiritual, o Irmão 
Maheux, alimentava a nossa fé com 
a espiritualidade de São Vicente. 
Pelo Natal, o Presidente tinha-me 
designado, juntamente com dois 
consócios, para levar uma cesta de 
provisões a uma família muito po-
bre. Na volta, compartilhámos com 
a Conferência a emoção que senti-
mos ao ver as crianças dançando à 
volta da cesta. Mas como bons ado-

O Padre Yvon Laroche celebrando Missa na Capela
da sede internacional

lescentes algo des-
pistados também 
mostrámos a nos-
sa surpresa ao ver 
a mãe pegar numa 
máquina fotográfi -
ca para imortalizar 
a cena. As nossas 
palavras foram 
mais ou menos es-
tas: “Quando uma 
pessoa é pobre não 
compra tal máqui-
na…” e o Irmão 
Maheux respon-
deu-nos sem ro-
deios: “Quando os 

pobres vêm à Conferência, não se 
julgam, amam-se. São Vicente ensi-
nou-nos a olhá-los com os olhos de 
Jesus. Não foi isso o que fi zestes”. 
Aprendemos uma boa lição.
Com o passar dos anos, invadiu-me 
um desejo muito forte: tornar-me 
Religioso nesta família fundada pelo 
primeiro Presidente da Conferência 
de São Sulpice, em Paris, Jean-Léon 
Le Prevost. Esteve nela 48 anos e 
cantou: “Sou um pequeno irmão 
de São Vicente de Paulo, não tenho 
bens nesta terra, aceito as esmolas; 
é uma vida escondida que não faz 
tra…la…la…, entreguei-a a Deus 
nesta família. Dedicado aos peque-
nos, aos pobres, aos operários, não 
é uma garantia de que se pode bri-
lhar sempre, mas os corações aqui 
estão felizes porque se entregaram 
na verdadeira caridade e simplici-
dade”. 

Ivon Laroche, sv

d h l b d l

HISTÓRIA VIVIDA
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Conforme programa previamente 
elaborado teve lugar em Fátima, 
no passado dia 5 de Outubro, o 
III Encontro Nacional da Família 
Vicentina. 

O ponto de concentração foi jun-
to à Capelinha das Aparições 
onde os sete Ramos da Família 
Vicentina rezaram aos pés da Vir-
gem Maria. O Primeiro Mistério 
foi rezado pela Juventude Maria-
na Vicentina. Após a recitação do 
Terço, desfi lámos até ao Centro 
Pastoral Paulo VI onde chegámos 
por volta das 11.00 horas. 

O acolhimento foi feito por um 
elemento de cada Ramo da Famí-
lia Vicentina, tendo sido entregue 
o guião e respectivo auto colante 
a cada um dos participantes. 

Depois de constituída uma mesa 

III ENCONTRO NACIONAL
DA FAMÍLIA VICENTINA

por um elemento de cada Ramo, 
tiveram lugar as intervenções da 
Dra. Manuela Silva e Irmã Con-
ceição Andrade que desenvolve-
ram, respectivamente, os temas: 
Velhas e novas pobrezas na Euro-
pa e Um Desafi o Vicentino. 

Um e outro tema levaram-nos a 
refl ectir na grande actualidade 
dos desafi os que nos são postos, 
diariamente, perante a imensidão 
dos grandes problemas que não 
se resolvem apenas com bens ma-
teriais mas, principalmente, com 
muito amor e serviço. 

Por volta das 13.00 horas, foi feita 
uma pausa para almoço reinician-
do-se os trabalhos com a apresen-
tação da Festa dos Pobres – visua-
lização de imagens referentes ao 
dia-a-dia da Missão desenvolvida 

INFORMAÇÃO por José Dias Martins
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no Bairro 6 de Maio, na Venda 
Nova, assim como o acolhimen-
to de imigrantes pelas Filhas da 
Caridade nas suas instalações ao 
Campo Grande e ainda a encena-
ção da miséria juvenil que lavra 
nas grandes cidades, intercaladas 
com várias canções alusivas ao 
evento. 

O ponto alto do Encontro teve lu-
gar pelas 16.00 horas com a cele-
bração da Santa Missa presidida 
por D. António Marto, Bispo de 
Leiria Fátima, e concelebrada por 
D. Augusto César assim como por 
dezasseis Sacerdotes da Congre-
gação da Missão tendo as Leitu-
ras sido feitas por elementos das 
Filhas da Caridade e da Socie-
dade de São Vicente de Paulo. A 

Oração dos Fiéis esteve a cargo 
da Associação da Medalha Mila-
grosa. Na sua homilia D. António 
Marto focou a fi gura ímpar de São 
Vicente de Paulo na sua época e 
nas mais variadas facetas. 

No fi nal, e já eram cerca das 18.00 
horas, fomos enviados em missão 
para os nossos destinos. 

Em jeito de conclusão devemos 
referir que a Jornada foi, de um 
modo geral, muito positiva e do 
agrado de todos os participantes. 

É de salientar o aumento progres-
sivo de há 3 anos para cá, atingin-
do este ano as 1400 presenças, si-
nónimo do agrado que esta inicia-
tiva vai tendo junto de todos os 7 
Ramos da Família Vicentina.  

“A desordem profunda que lavra no meio em que vi-
vemos, cada vez é mais visível. Às questões políticas 
substitui-se a questão social, a luta entre a pobreza e a 
riqueza, entre o egoísmo que quer tirar e o egoísmo que 
quer guardar. Entre estes dois egoísmos o choque será 
terrível. Entre os pobres que têm a força do número e 
os ricos que têm a força do dinheiro”.

Frederico Ozanam
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XXIV SEMANA
PASTORAL SOCIAL

Cristãos na Intervenção Social
Mais “ousadia” da Igreja, na sua
acção social, e menos dependência 
dos subsídios foi o grande desafi o lan-
çado por D. Carlos Azevedo na XXIV 
Semana da Pastoral Social, dedicada 
ao tema “Identidade Cristã das Insti-
tuições de Acção Social da Igreja”. 
Durante a iniciativa, que decorreu 
na semana passada, o Bispo Auxiliar 
de Lisboa considerou que o momen-
to actual “é de crise” e “com situa-
ções clamorosas”. Neste contexto, é 
fundamental “encontrar perspecti-
vas utópicas” que “nos lancem para 
caminhos quase do impossível e nos 
levem a perder o medo”. 
Já Maria José Nogueira Pinto defen-
deu a necessidade de criação, pelas 
Instituições de Solidariedade Social 
ligadas à Igreja Católica, de uma 
“carta de princípios” que balize a 
sua relação com o Estado. A confe-
rencista perspectivou a inevitabilida-
de de confl itos entre as instituições 
e o Estado, caso o relacionamento 
entre as duas partes não evolua da 
contratualização estatal de serviços 
para “uma verdadeira parceria públi-
co-privada”. 
Segundo Acácio Catarino “as insti-
tuições da Igreja estão muito depen-
dentes do Estado” mas “a grande 
maioria das instituições tem receitas 
próprias”. O ex-presidente da Caritas 

Portuguesa apontou o terreno fértil 
porque “há potencialidades enormes: 
de acção e aquelas que decorrem da 
gravidade dos problemas sociais” e 
defendeu a criação de um Movimen-
to Social Cristão. “Uma congregação 
de esforços e pontos de vista” por-
que “neste domínio os católicos es-
tão muito divididos”. E acrescenta: 
“é fundamental um diálogo interno 
forte mas nada que se pareça com 
um partido político”. 
Na sessão de abertura, o Presidente 
da Conferência Episcopal Portugue-
sa (CEP), D. Jorge Ortiga, apelou a 
que os membros das Instituições de 
Solidariedade da Igreja não se ini-
bam no testemunho da fé cristã pe-
rante quem cuidam. 
O Arcebispo de Braga considera 
que as instituições sociais da Igre-
ja devem, com a sua especifi cidade 
e “identidade muito própria”, exigir 
“o reconhecimento legal de poder 
usufruir de contributos iguais”. Mas, 
“nunca devemos renunciar ao que 
nos deveria distinguir”, frisou. Esse 
apoio pedido faz falta para “que con-
sigamos corresponder melhor aos 
desafi os e para que as Instituições 
da Igreja sejam capazes de mostrar a 
sua verdadeira identidade de servir o 
homem na sua integridade”.  

In “Agência Ecclesia”
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NOTÍCIA por Pedro Janarra

No passado dia 23 de Julho do 
corrente ano reuniu, em Cascais, 
a Assembleia Geral da Associa-
ção Vicentina Casa Pedro Frassa-
ti, seguindo a ordem de trabalhos, 
na qual constava a aprovação dos 
relatórios e contas bem como do 
orçamento e plano de actividades, 
mas tendo como ponto principal o 
do reequacionamento da fi losofi a 
do projecto desta associação. 

Esta associação nasceu por von-
tade de vários vicentinos em pro-
porcionarem um espaço físico 
adequado e equipado a pessoas 
com incapacidades físicas. Desde 
logo se fi zeram contactos com ou-
tras associações similares, nacio-
nais e internacionais, bem como 
com a edilidade de Lisboa, que se 
prontifi cou na cedência em direito 
de superfície, por um tempo de-
terminado, de um terreno onde se 
pudesse realizar a construção da 
Casa Pedro Frassati. Feitas todas 
as diligências junto da Câmara 
Municipal, foram tidas inúmeras 
reuniões com altos responsáveis, 
incluindo três presidentes de Câ-
mara, todos solícitos e apoiantes 
do projecto. Foi atribuído um terre-
no de dimensões generosas numa 
zona pretendida pela associação, 

CASA PEDRO FRASSATI
– ASSOCIAÇÃO

na Rua Sarmento de Beires, ao 
Areeiro, lote A da nova urbaniza-
ção da zona da Quinta Portugal 
Novo. Foi realizado o projecto ar-
quitectónico bem como estudos 
complementares sobre o terreno 
de implantação. Mas, infelizmen-
te, nunca a C. M. Lisboa efectuou 
um protocolo com a associação e 
o projecto de loteamento foi pa-
rado e enviado para tribunal ad-
ministrativo (T.A.L.) em virtude 
de inúmeras irregularidades. Este 
processo ainda decorre afectando 
a nossa associação e seus propó-
sitos. 

Existindo esta associação há qua-
tro anos e não se vislumbrando 
uma saída no processo que de-
corre no T.A. de Lisboa, impu-
nha-se repensar as estratégias do 
projecto. Ou escolher outro local, 
ou reiniciar um novo processo, 
ou repensar sobre a fi losofi a do 
projecto. Impunha-se, face às 
inúmeras dádivas e expectativas, 
dar seguimento às solicitações 
que nos chegam e a outras de que 
temos conhecimento, de pessoas 
necessitadas e carenciadas. Essa 
é a nossa função vicentina. O ob-
jectivo primeiro seria, de facto, 
construir uma residência e cen-
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tro de dia para pessoas portado-
ras de defi ciência física e outras, 
mas basicamente pretende-se 
auxiliar pessoas nestas condi-
ções e em difi culdades. Por isso, 
nesta AG, reequacionou-se o pro-
jecto, apontando-se soluções di-
versas enquanto não existe uma 
decisão do T.A.L. Ponderou-se 
aplicar o capital acumulado em 
ajudas directas a pessoas com 
defi ciência, pontualmente, e para 
situações de interesse maior. En-
quanto não houver uma decisão 
relativamente ao loteamento do 
terreno destinado à nossa Casa 
Pedro Frassati, porque o capital 
não está cumprindo o seu ob-
jectivo, porque existem pessoas 
necessitadas, cremos ser nosso 
dever aplicá-lo em acções que 
sejam portadoras de um melhor 
bem estar e qualidade de vida a 
quem prioritariamente se destina. 
Decidimos conjuntamente aplicá-

-lo em acções de ajuda directa a 
pessoas necessitadas, nomeada-
mente, patrocinando cursos téc-
nico-profi ssionais a portadores de 
defi ciência, melhorando os seus 
espaços residenciais, adaptando 
melhor as instalações sanitárias 
das suas residências, proporcio-
nando, quando caso disso, ram-
pas de acesso nos seus imóveis, 
auxiliando na aquisição de equi-
pamentos para a sua mobilida-
de ou de auxílio profi ssional, na 
adaptação dos espaços em que 
geralmente se movem, entre ou-
tras acções. Cremos ser a melhor 
forma de empregar as dádivas que 
nos foram, entretanto, destinadas 
e auxiliar directamente quem ne-
cessita. Serão sempre apresenta-
dos comprovativos do emprego 
e destino destas verbas, como 
sempre fi zemos relativamente às 
contas da nossa associação. Sau-
dações vicentinas. 

Quando chegam para o cristão os dias amargos da 

vida, a simples recordação de algum bem que tenha 

produzido é já um motivo de consolação e de alívio 

na dor.

Frederico Ozanam

Quando chegam para o cristão os dias amargos da

vida, a simples recordação de algum bem que tenha

produzido é já um motivo de consolação e de alívio

na dor.

Frederico Ozanam
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REFLEXÃO

RECORDANDO
MADRE TERESA DE CALCUTÁ
NO 10.º ANIVERSÁRIO DA SUA MORTE

Ensinamentos
de Madre Teresa de Calcutá:

“Sei que o meu trabalho é uma 
gota no oceano, mas sem ele, o 
oceano seria menor”.

“Um coração feliz é o resultado 
inevitável de um coração arden-
te de amor”.

“O fruto do silêncio é a oração, 
o fruto da oração é a fé, o fruto 
da fé é o amor, o fruto do amor 
é o serviço, o fruto do serviço é 
a paz”.

“O Senhor não daria banho a 
um leproso nem por um milhão 
de dólares? Eu também não. Só 
por amor se pode dar banho a 
um leproso”.

“Qualquer acto de amor, por 
menor que seja, é um trabalho 
pela paz”. 

“Nunca compreenderemos o 
quanto um simples sorriso pode 
fazer”.

“A falta de amor é a maior de to-
das as pobrezas”.

“O importante não é o que se dá, 
mas o amor com que se dá”.

“Ontem foi embora. Amanhã 
ainda não veio. Temos somente 
hoje, comecemos”. 
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Teve lugar na Casa Ozanam, no 
passado dia 16 de Setembro, o 
Dia Vicentino Diocesano, con-
centração festiva dos Vicentinos 
ligados ao Conselho Central, este 
ano celebrado sob os auspícios de 
Ozanam, cujo 10º. Aniversário da 
sua Beatifi cação ocorreu no pas-
sado dia 22 de Agosto e aqui sole-
nemente recordado. 

De facto, vários foram os momen-
tos e circunstâncias que recorda-
ram esse grande acontecimento 
para os vicentinos, que teve lugar 
em Paris, no decorrer das Jorna-
das Mundiais da Juventude, presi-
didas por João Paulo II, em Agosto 
de 1997. Desde logo o ambiente 
celebrativo, através da concen-
tração de cerca de 800 vicentinos 
oriundos das mais diversas zonas 
da Diocese do Porto e de Portu-
gal. 

Atendendo a essa circunstância 
especial, o Conselho Central do 
Porto e a Comissão da Casa Oza-
nam, editaram uma medalha co-
memorativa, alusiva aos 10 anos 
de Beatifi cação de Ozanam, de-
vidamente numerada, perpetuan-
do o acontecimento tão marcante 
para a vida vicentina. Medalha 

Conselho Central do Porto (M)
DIA VICENTINO DIOCESANO

BÊNÇÃO DA 1.ª PEDRA DA 2.ª FASE DA CASA OZANAM

que foi distribuída durante o Dia 
Vicentino e que pode ainda ser 
adquirida no Conselho Central ou 
na Casa Ozanam. 

O Dia Vicentino Diocesano ini-
ciou-se à hora marcada, no qual 
tomaram parte os dois Presidentes 
dos Conselhos Centrais do Porto e 
o Presidente Nacional, que se fez 
acompanhar por vários membros 
da sua Direcção, além da Pre-
sidente e da Vice-presidente do 
Conselho Central de Braga e da 
Presidente do Conselho Central 
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do Funchal que, uma vez mais, 
trouxe a amizade e a solidarie-
dade dos vicentinos da Madeira, 
além do Conselheiro Espiritual 
do Conselho Central, Revº. Padre 
Fernando Soares. 

No início dos trabalhos foi apre-
sentado o Relatório e Contas do 
Conselho Central, referente ao 
Ano de 2006, que refl ecte a dinâ-
mica e a acção de todos os vicen-
tinos agrupados nas mais de 200 
Conferências, congregados nos 23 
Conselhos de Zona e Obras Es-
peciais, no qual se inclui a Casa 
Ozanam, sua dinâmica e contas. 

De seguida tomaram a palavra di-
versos convidados, nomeadamen-
te os Conselhos Centrais presen-
tes: Braga, Funchal e Feminino 
do Porto, deixando palavras de 
amizade e de incentivo aos vicen-
tinos do Conselho Central do Por-
to, congratulando-se com as suas 
iniciativas, após o que o Presiden-

te Nacional, Armando 
Rocha, realçou a acti-
vidade dos vicentinos 
do Porto dizendo, a fi -
nalizar, que ainda nes-
te ano de 2007 iriam 
ser dados passos no 
sentido da unifi cação 
dos dois Conselhos 
Centrais do Porto, se-
guindo o exemplo do 
que já sucedeu nas de-

mais Dioceses Portuguesas. 

Os participantes reagiram com sa-
tisfação à iniciativa da Direcção 
Nacional. 

Conforme o previsto, o Revº. Pa-
dre Agostinho Jardim Moreira, 
pároco das Paróquias portuenses 
de S. Nicolau e Vitória e também 
Presidente da Rede Europeia Anti-
pobreza Portugal, sedeada no Por-
to, desenvolveu o tema ofi cial do 
Dia Vicentino, versando a pobre-
za nos dias de hoje. 

O orador traçou uma retrospectiva 
da pobreza até aos dias de hoje, 
focalizando de forma marcante os 
pobres dos nossos dias e as diver-
sas formas de os abordar, dizen-
do que, só na Caridade autêntica, 
vivida e observada por todos em 
Igreja, será possível minimizar os 
efeitos perversos da mesma nas 
pessoas. Os vicentinos actuam 
por Caridade e não por solidarie-
dade e a Igreja tem a obrigação de 

NOTICIÁRIO NACIONAL
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tudo fazer pelos pobres e não tem 
que se envergonhar pelo exercício 
da Caridade, já que os pobres são 
os “nossos senhores e mestres”, 
como disse S. Vicente de Paulo. 

Momento alto do Dia Vicentino 
foi a Celebração da Eucaristia, 
animada pelo Coro de Jovens da 
Granja e presidida pelo Vigário 
Geral da Diocese do Porto, Revº. 
Dr. Américo Aguiar, em represen-
tação do Senhor Bispo do Porto, 
D. Manuel Clemente, sendo con-
celebrantes os Revºs. Padres Fer-
nando Soares, Carlos Galamba, 
da Obra da Rua e Agostinho Jar-
dim Moreira, orador da jornada, 
durante a qual o celebrante-pre-
sidente pôs em realce a oportuni-
dade do projecto Casa Ozanam, 
em consonância com a Liturgia 
do Dia, manifestando a sua sa-
tisfação por ali estar, numa casa 
de que já ouvira falar abundante-
mente. Agradeceu o acolhimento 
e desejou, em nome da Diocese, 

os maiores êxitos no serviço pres-
tado pela Casa Ozanam. 

No decorrer do ofertório solene, 
para além de diversas ofertas e da 

colecta da mesma para 
as obras, na qual todos 
foram convidados a 
participar, o Conselho 
Central de Braga fez a 
entrega do Sacrário e 
do Crucifi xo, destina-
dos à futura Capela da 
Casa Ozanam, na qual 
se pretende a presença 
permanente de Jesus 
Sacramentado, logo 
que estejam reunidas 

as condições para tal. 

Após a Eucaristia, decorreu nas 
instalações da Casa Ozanam o 
almoço-convívio, partilhado, o 
qual resultou das contribuições 
de todos os presentes e que uma 
equipa do Conselho de Zona de 
Espinho, organizou e juntou em 
mesas suculentamente enfeita-
das, proporcionando momentos 
de grande confraternização e pro-
ximidade, já que as instalações, 
apesar de amplas e vastas, não 
permitiram grandes dispersões, 
dado o elevado número dos con-
vivas. Foi pois um belo momento 
de confraternização e amizade, 
sempre propício ao estreitamento 
e aprofundamento das relações 
que nos congregam. 

NOTICIÁRIO NACIONAL
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S.S.V.P., que fez a entrega do tí-
tulo de Sócio Honorário à Câma-
ra Municipal de Santa Maria da 
Feira, sob proposta da Comissão 
da Casa Ozanam e do Conselho 
Central do Porto; da Câmara Mu-
nicipal de Santa Maria da Feira; 
da Junta de Freguesia de S. João 
de Ver; da UIPSS de Aveiro e do 
Vigário Geral da Diocese, todos 
deixando palavras de congratula-
ção e incentivo, no sentido de que 
o novo módulo a construir, seja 
brevemente inaugurado. Foi essa 
a perspectiva deixada pelo Presi-
dente da Comissão da Casa Oza-
nam: Se todos ajudarem, se to-
dos se empenharem, brevemente 

NOTICIÁRIO NACIONAL

Seguidamente e já com a presença 
da Banda Musical de S. Martinho 
de Fajões/Oliveira de Azeméis, 
cujo empenho do Vicentino Artur 
de Pinho se realça e que animou 
a tarde e o convívio, com diversas 
e brilhantes intervenções. Tendo 
saudado as autoridades presen-
tes: Vereador da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira, Engº. 
Emídio de Sousa, em representa-
ção do seu Presidente, que se en-
contrava doente, do Presidente da 
Assembleia e Freguesia de S. João 
de Ver, Dr. Mário Sebastião; do 
Presidente da União das Institui-
ções Particulares de Solidarieda-
de Social de Aveiro, além dos Pre-
sidentes dos Conselhos Nacional 
e Centrais presentes, após o que, 
teve lugar o lançamento e bên-
ção da l.ª Pedra do “Lar Frederi-
co Ozanam”, colocada no local 
da futura construção. Este acto 
foi perpetuado pela leitura de um 
pergaminho, no qual foi narrado 
o momento em que o Senhor Vi-
gário Geral da Diocese benzeu a 
referida pedra, introduzindo-o no 
seu interior.

Após esse acto, seguiram-se as 
intervenções das autoridades pre-
sentes: Direcção da Casa Oza-
nam que deu a conhecer toda a 
dinâmica do projecto; do Presi-
dente da Direcção Nacional da 

LANÇAMENTO DA 1ª. PEDRA DA 2ª. FASE DA CASA OZANAM 
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teremos o Lar Frederico Ozanam 
construído. 

De seguida, teve lugar o lança-
mento do 2°. Livro “Cartas de 
Ozanam”, traduzido para portu-
guês, pelo Vicentino Dr. José Gar-
cia e que visa, não só dar a conhe-
cer melhor o fundador da S.S.V.P. 
como ajudar, com a sua venda, à 
construção do Lar/Residência Fre-
derico Ozanam. 

O Vicentino José Garcia, com o 
seu trabalho ao longo de vários 
meses, traduziu as melhores car-
tas de Ozanam e esteve no local a 
autografar os exemplares que lhe 
foram presentes. 

Em ambiente de convívio e ain-
da com a participação da Banda 
Musical de Fajões, sucederam-se: 
a abertura da tômbola e a venda 
de bolos, com produtos que os 
vicentinos e as Conferências ofe-
receram e que constituiu valio-
sa contribuição para as obras, o 
desfi le de aventais regionais, ma-
nifestação de grande criatividade 

que um júri Ad Hoc soube selec-
cionar e premiar os três melhores 
exemplares. 

O Dia Vicentino terminaria em 
ambiente de festa, como é apaná-
gio das organizações vicentinas, 
graças ao esforço de muitos que, 
ao longo de semanas deram o me-
lhor para que tudo funcionasse 
bem e os vicentinos fossem bem 
recebidos. Desde logo os jovens 
que fi zeram o acolhimento e pre-
pararam a Eucaristia, passando 
pelos vários membros da Comis-
são da Casa Ozanam, que se doa-
ram até ao limite e que, por isso, 
estiveram à altura da Celebração 
dos 10 anos da Beatifi cação de 
Ozanam, que a todos continua a 
acompanhar e proteger, junto do 
“Centro da Vida”, cujo Senhor 
abençoa e guia. 

Foi dado mais um passo no en-
grandecimento da S.S.V.P. 

Obrigado e parabéns por tanta de-
dicação.  

Manuel Carvas Guedes

A conduta de Deus, que dispõe todas as coisas com 

amor, é de deixar penetrar a religião pelo espírito, pela 

razão e no coração pela graça.

      Frederico Ozanam
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NOTICIÁRIO INTERNACIONAL

Budapest:
Reunião  do Grupo Europa Centro Norte n.º 3

30 delegados dos países da Europa 
de Leste reuniram-se em Budapest 
(Hungria) de 26 a 30 de Julho.

O Coordenador, Erwin Tigla (Romé-
nia) iniciou esta reunião com a ajuda 
fi nanceira de Renovarbis, organiza-
ção alemã para a Igreja nos países do 
ex-bloco soviético. Os delegados, re-
presentando umas 200 Conferências 
e 3.000 membros, apresentaram os 
seus relatórios sobre o trabalho Vi-
centino nas condições de grande po-
breza das povoações dos seus países: 
visita regular às famílias e ajuda às 
crianças e idosos fazem-se com âni-
mo e efi cácia.

Onde possuem casas ou locais, os Vi-
centinos convidam todos aqueles que 
o desejem; cuidam deles segundo as 

suas necessidades e propõem-lhes al-
guma actividade divertida para levar 
um pouco de alegria às suas vidas, 

muitas vezes bem tris-
tes.

Em alguns países do 
grupo, são os órfãos 
quem necessitam pro-
fundamente deste amor 
que vem colmatar, um 
pouco, a ausência da 
sua família.

Na Eslováquia, as Con-
ferências construíram 
uma casa, com a ajuda 
de desempregados po-

bres, que já lá habitam e produzem 
fruta, legumes e carne.

A comunicação interna dentro da So-
ciedade está difi cultada pela diver-
sidade de idiomas no seio do grupo. 
Por esta razão, é muito importante 
que tenham lugar reuniões como essa, 
na qual participaram representantes 
do Conselho Geral da Confederação 
Internacional (o Vice-Presidente Ge-
ral, Michael Thio, o Vice-Presidente 
para a estrutura, Brian O’Reilly, o 
Secretário Geral, Erich Schmitz e 
as corresponsáveis da zona na CTT, 
Marie-Noelle Desbrosses e Ulrike 
Mattfeld). 
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