Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

Estimados Líderes e Membros da Família Vicentina:
Como foi mencionado na reunião da Família Vicentina celebrada no
último mês de janeiro, em Roma, no próximo ano (2017), estaremos
celebrando o 400º aniversário de nascimento do Carisma Vicentino.
A Comissão de Colaboração da Família Vicentina depois de ter recebido a
aprovação do Comitê Executivo (VFEC), assim como também a recepção
entusiasmada dos participantes do Encontro, tem o prazer de apresentar a
Iniciativa Global, de nossa Família Vicentina, para a celebração deste ano.
Uma nota especial para os líderes internacionais: por favor, asseguremse de enviar seu "Plano de Trabalho" como Ramo da Família Vicentina no
mais tardar em 1º de outubro deste ano ao padre Joe Agostino, no seguinte
e-mail: vfo@famvin.org
Que o Senhor abençoe nossos esforços ao acolher o peregrino entre nós.
Fraternalmente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior Geral

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
☏ +1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org

Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

“Fui peregrino e me recebeste…”
Iniciativa global da Família Vicentina para celebrar
o 400º Aniversário do Carisma em 2017.
Em 2017 celebraremos o 400º aniversário de nascimento do carisma Vicentino.
Em 1617, enquanto pregava na igreja de Chatillon, Vicente exortou aos fieis a
tomar responsabilidade por uma família pobre da paróquia que estava
gravemente enferma, e que necessitava comida e consolo. A família se salvou
graças à efusiva resposta a esse chamado à ação e como resultado desse
momento compreendeu a Caridade, que para ser efetiva, deveria também estar
bem organizada - um evento que transformou o mundo nos últimos 400 anos.
Esta história também traz vida a um texto do evangelho, ao coração de nosso
chamado Vicentino. Mateus 25:35 “Fui peregrino, e me recebeste”. Com a busca e
ajuda aos peregrinos de nosso entorno mostramos solidariedade com esse
acontecimento em Chatillon e é como se fosse um chamado vicentino - fazemos
vida ao exemplo do bom samaritano em nossa comunidade.
Quem são hoje os peregrinos de nosso entorno? Há muito por onde escolher: os
refugiados que fogem da opressão e da pobreza; os que são obrigados a deixar
seus países devido às guerras civis; aos migrantes que buscam uma nova vida; os
sem-teto; os que, sozinhos, enfrentam enfermidades físicas ou mentais; aqueles
que enfrentam discriminação talvez por sua fé, raça ou cor; o jovem ou o idoso
solitário e vulnerável. Muitas destas pessoas e situações já estão familiarizadas
com o trabalho dos membros da Família Vicentina a nível global. De todas as
formas, podemos fazer mais? Estão surgindo novas pobrezas a que estamos
chamados a responder?
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Para celebrar o 400º aniversário de nascimento do carisma Vicentino, os
dirigentes da Família Vicentina Internacional querem convidar a seus membros
de todo o mundo a refletir como poderíamos acolher melhor aos peregrinos em
nossas comunidades, fazendo disto o foco do 400º aniversario do Carisma
Vicentino.
O ano de acolhida ao peregrino se celebrará de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2017. Será lançado oficialmente pelo Superior Geral da Congregação da
Missão em 15 de maio de 2016 – Festa de Pentecostes.
Esta data é especialmente significativa para nossa Família Vicentina, pois marca o
fim do ano da colaboração, emitindo o chamado à ação e convidando-nos a
descobrir maneiras concretas para ir em busca dos peregrinos de nosso entorno.
Também nos conecta profundamente com a Igreja Universal que, sob a
orientação do Papa Francisco, celebra o Jubileu da Misericórdia.
A partir de 15 de maio de 2016 os dirigentes da Família Vicentina terão a
responsabilidade de desenvolver um processo de reflexão e consulta em seu
respectivo ramo da Família Vicentina, trabalhando de maneira estreita com suas
equipes nacionais e regionais. Os convidamos a concentrar nas seguintes
perguntas:
Quem são os peregrinos em nosso entorno?
Como estamos apoiando atualmente?
Que novas necessidades estão surgindo?
Como podemos responder a essas necessidades?
Somos nós os peregrinos que necessitam de acolhida?
Esta consulta e ideias que surgirem dessas respostas permitirá que cada ramo da
Família Vicentina realize, em outubro de 2016, um plano de trabalho, que deverá
ser executado em 2017. Estes planos de trabalho serão remetidos a Comissão de
Colaboração da Família Vicentina, que coordenará e colaborará com as
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atividades a nível global, através da produção de material de reflexão e
celebração, assim também divulgaremos o ano de celebração do carisma e
atividades propostas através do site da Famvin. A comissão também vai compilar
um informe final com os resultados e impactos desta iniciativa a meados de 2018,
de maneira que possamos medir o resultado de nossas ações a nível global.
Onde a Família Vicentina tem ligações mais fortes, os convidamos a colaborar de
maneira local, regional, nacional ou a nível internacional. Tal e como o mesmo
Vicente reconheceu – Somos muitos melhores e mais efetivos quando
trabalhamos juntos.
Dar as boas-vindas aos peregrinos de nosso entorno deve ser visto também
como um convite a todos aqueles que compartilham (ou que podem estar
interessados) em nossos valores, missão e espiritualidade vicentina. As pessoas
que atualmente servimos são tão capazes de receber um peregrino como nós - e
o convidamos a fazê-lo. Isto não depende do grau de poder, riqueza ou
hierarquia. Esta é uma oportunidade para todos, de ser parte de nossa família e
compartilhar nossas celebrações ao longo do ano.

Clique aqui ou
digitalizar o
código para baixar
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