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  Circular Nº 010/P/2016                            Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 2016. 
Aos 

 Conselhos Metropolitanos e Diretoria  
 
 

“Há duas espécies de assistência, das quais uma humilha os assistidos e a outra os honra. A 
assistência humilha quando nela não há nada de recíproco... quando os colocais na necessidade, 
dolorosa para um bom coração, de receber sem poder dar por sua vez... A assistência honra quando 
acrescenta, ao pão que alimenta, a visita que consola, o conselho que esclarece, o aperto de mãos 
que levanta o ânimo abatido, quando trata o pobre com respeito, não só como igual, mas como 

superior, visto que suporta o que nós talvez não aguentaríamos...” (Antônio Frederico Ozanam) 

 
“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 

 
Estimados Confrades, Consocias e Assessores(as) Espirituais na SSVP, 

 
Que a Misericórdia de Deus continue sempre presente em nossas vidas! 

 
No início deste ano de 2016 recebemos uma correspondência do Conselho Geral Internacional, a 

partir de uma motivação do Pontíficio Conselho Cor Unum, para realizarmos, enquanto Sociedade de São 
Vicente de Paulo no Brasil, um dia de retiro espiritual durante o Tempo da Quaresma. 

O Pontifício Conselho Cor Unum também é conhecido como o conselho da caridade do Papa. Foi 
criado pelo Papa Paulo VI em 15 de julho de 1971. O Conselho exprime a solicitude da Igreja Católica para 
com os necessitados, a fim de que seja favorecida a fraternidade humana e se manifeste a caridade de 
Cristo. A função do Conselho é a de estimular os fiéis a darem testemunho de caridade evangélica, uma vez 

que são participantes da mesma missão da Igreja, e apoiá-los neste seu empenho; favorecer e coordenar as 
iniciativas das instituições católicas que se dedicam a ajudar os povos que estão na indigência, de modo 
especial as que prestam socorro às suas mais urgentes necessidades e calamidades, e facilitar as relações 
entre estas instituições católicas com os organismos públicos internacionais, que atuam no mesmo campo da 
assistência e do progresso; seguir atentamente e promover os projetos e as obras de solicitude solidária e 
de ajuda fraterna, em ordem ao progresso humano. 

Estamos vivendo o Jubileu do Ano Santo da Misericórdia! O Jubileu é ocasião de encontro com 
Deus, para melhor servir os irmãos, sobretudo os mais pobres. Encontrar a misericórdia de Deus significa 

tornar-se misericordioso com os próprios irmãos, no espírito das obras de misericórdia corporal e 
espiritual. Isto pode nos ajudar a superar aquela “ mundanidade” espiritual na Igreja à qual muitas vezes o 
Papa Francisco pede que prestemos atenção. 

Para viver bem o nosso serviço da Caridade, enquanto SSVP, neste Tempo de Graça do Jubileu, o 

Papa Francisco encarregou o Pontifício Conselho Cor num, que segue em nível universal o serviço da 

caridade da Igreja, de propor para todos que trabalham de diversas formas na atividade caritativa da 

Igreja, um dia de retiro espiritual no tempo da Quaresma como tema: Caritas Christi urgetnos: O AMOR 

DE CRISTO NOS IMPELE" ( 2 Cor 5,14). 
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Este retiro poderá ser realizado num dia de reunião de nossas Conferências ou Unidades 

Vicentinas (Conselhos Centrais, Particulares, Metropolitanos), porque é vontade do Santo Padre que o 

Jubileu seja celebrado,  sobretudo nas bases da Igreja. Não foi estabelecido um único dia para toda a 

Igreja universal, permitindo cada organismo, grupo ou instituição de caridade, que o realize com grande 

liberdade, de acordo com as próprias exigências.  

Com a finalidade de contribuir para a sua preparação, apresentamos uma proposta, que poderá 

depois ser adaptada, a fim de favorecer o encontro pessoal com o Senhor. O dia (que pode ser uma 

manhã, tarde, noite ou durante uma reunião da Unidade Vicentina, como já foi dito) poderá se 

desenvolver de acordo com o esquema que vocês estão recebendo. Há uma introdução para nos orientar 

sobre o sentido deste momento; seguida de alguns textos para leitura; depois possíveis pontos de 

reflexão; questões para oração pessoal e partilha e finalmente a oração do Papa Francisco para o Jubileu 

da Misericórdia. Este roteiro pode ser enriquecido com a criatividade de nossos Confrades, Consocias e 

Assessores Espirituais. 

Com certeza estaremos unidos em comunhão e oração durante este tempo da Quaresma, 

reforçando o que já estamos vivenciando em 2016 com o Ano Temático “Um Olhar de Caridade” repleto 

de Misericórdia! 

 
Fraternalmente, 

 

 
Pe. Alexandre Nahass Franco, CM 

Assessor Espiritual do CNB 

 
Emília Fernandes Figueiró Jerônimo 

Presidente Nacional do CNB 
 

 

 
 
 

 


