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Oraçõe e Cantos para as Caravanas

ROmaRia ViCentina 2017
“Contra as Pobrezas, Agir Juntos”
Celebrando os 400 Anos do Carisma Vicentino

1- SÃO ViCente De PaULO aPÓS-
tOLO Da CaRiDaDe:
 
Apóstolo e testemunha da caridade 
de Cristo junto aos Pobres, fazei-nos 
amar a Deus com a força dos nossos 
braços e com o suor de nossos rostos.

Ajudai-nos a nos abandonar à sua 
Providência, fiéis em descobrir a sua 
ação em todos os acontecimentos de 
nossa vida.
Sustentai-nos no nosso desejo de dis-
cernir e realizar a vontade de Deus. 
Obtende-nos um coração terno e 
compassivo com as misérias e os so-
frimentos dos outros, especialmente 
dos mais necessitados deste mundo.

Acompanhai-nos no nosso serviço 
aos homens e às mulheres e interce-
dei junto ao Filho de Deus, para que 
nos tornemos no nosso trabalho, na 
nossa família, no nosso bairro, na 
nossa paróquia, nas nossas comuni-
dades, os apaixonados de seu Evan-
gelho do Amor. Amém.

2- ORaÇÃO a SÃO ViCente De 
PaULO

Ó São Vicente de Paulo, que olhas-
tes fraternalmente para os pobres e 
miseráveis e formastes mulheres e 
homens para o trabalho da evange-
lização dos Pobres e da promoção 
humana, inspirai-nos, pela vossa in-
tercessão junto ao nosso Deus, em 
nossa ação missionária dentro da 
presente realidade. Fazei com que 
vejamos a miséria humana em que 
vivem milhões de irmãs e irmãos 
nossos. Despertai em nossa vida o 
senso de paz e de justiça num mun-
do de tantas desigualdades sociais. 
Ensinai-nos a humildade e a mansi-
dão, quando procuramos a grandeza 

e a fama à custa da exploração de nossos 
irmãos. Fortalecei nossas ações em favor 
das crianças abandonadas, dos jovens 
desnorteados, dos idosos solitários, dos 
desempregados, dos sem-terra e sem-
-teto, dos que sofrem por causa do nosso 
egoísmo, da multidão de marginalizados 
e excluídos que passam fome e que não 
têm nem voz nem vez em nossa socie-
dade. Ajudai-nos a seguir Jesus Cristo 
“Evangelizador dos Pobres” e a deixarmos 
“Deus por Deus”, quando servimos efeti-
vamente nossos irmãos. Amém1.
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3- ORaÇÃO ViCentina

DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO,

autor da caridade de São Vicente e Santa 
Luísa, escutai nossa prece e dai-nos vosso 
Amor.
A seu exemplo, disponde-nos a reconhe-
cer e servir JESUS CRISTO, vosso Filho, em 
nossos irmãos, os Pobres e infelizes,
Na sua escola, ensinai-nos a amar com o 
suor de nossas frontes e a força de nossos 
braços, na humildade, simplicidade, ca-
ridade.
Por seu intermédio, libertai nossos cora-
ções da vaidade e do egoísmo.
Lembrai-nos que, um dia, seremos todos 
julgados sobre o amor. Amém.

4- SaLmO De aBanDOnO ViCentinO

Leitor 1: Senhor, amigo da vida: Que 
te revelastes a nós com o rosto provi-
dente, Pai de ternura e compaixão, Fi-
lho que morreu por amor, Espírito que 
incomoda e anima.

Leitor 2: Divina Providência: Que 
convocaste Vicente de Paulo, Luísa e 
Ozanam, que nos convocas hoje.

Leitor 3: Deus mãe, Parceiro dos 
Pobres: Que para nós sonhastes 
um projeto vicentino; denunciar 
a opressão, a exclusão, as culturas 
de morte, libertar da fome, do de-
samor, do esquecimento, superar 
as estruturas do individualismo, do 
consumismo, do materialismo...

Leitor 4: Deus de nossa vocação: 
Que sondas nosso íntimo. Que 
transforma nosso vazio em poten-
cial de caridade. Que me olhas, me 
compreendes e simplesmente me 
amas.

Leitor 5: ensina-me: A acolher tua 
vontade, a obedecer-te e a ser fiel a 
teu projeto de amor.

Leitor 6: Converte-me: Em instru-
mento de tua Providência, em cons-
trutor de uma sociedade mais justa, 
em irmão privilegiado do Pobre, do 
leigo, da criança, da mulher, do pri-
sioneiro, do retirante, do humilha-
do, e cada um dos prediletos de São 
Vicente, de Santa Luísa e do Bem-
-Aventurado Ozanam.

Leitor7: Deus de São Vicente, de 
Santa Luísa e do Bem-aventurado 
Ozanam: que teu amor, “inventivo 
ao infinito”, nos torne resposta fiel 
e diária ao teu Reino de Vida.

Leitor 8: Deus do amor infinito: 
Envolve-nos em teu abraço, acon-
chega-nos em teu regaço, ampara-
-nos com tua mão.

Leitor 9: Confiamos em ti: Como 
Vicente, o pai dos esquecidos; como 
Luísa, a companheira dos abando-
nados; como Ozanam, o servo dos 
Pobres; como Maria, Senhora das 
Graças.
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todos: abandonamo-nos à tua 
Providência, a ela entregamos 
nossas mãos, nossos pés, nossa 
mente, nosso coração, nossos 
olhos, nossos lábios, para que a 
humanidade te reconheça, Se-
nhor, amigo da Vida.

5- ORaÇÃO PaRa CanOniZa-
ÇÃO DO Bem-aVentURaDO an-
tOniO FReDeRiCO OZanam
Senhor,fizeste do beato Frederi-
co Ozanam uma testemunha do 
Evangelho, maravilhado pelo mis-
tério da Igreja.
Inspiraste seu combate contra a 
miséria e a injustiça, e o dotaste 
de uma generosidade incansável, 
ao serviço de todos aqueles que 
sofrem.
Em família, ele se revelou filho, ir-
mão, esposo e pai excepcional.
No mundo, sua ardente paixão 
pela verdade iluminou seu pen-
samento, seu ensinamento e seus 
escritos.
À nossa Sociedade, que conce-
beu como uma rede universal de 
caridade, ele soprou o espírito de 
amor, de audácia e da humildade, 
herdados de São Vicente de Paulo.
Em todos os aspectos de sua breve 
existência, emerge sua visão profé-
tica da sociedade, tanto quanto a 
influência de suas virtudes.
Por essa multiplicidade de dons, 
nós te agradecemos Senhor, e so-
licitamos – se é de tua vontade – a 
graça de um milagre, pela interces-
são do beato Frederico Ozanam.
Possa a Igreja proclamar sua santi-
dade, se esta for providencial para 
o momento atual.
Nós te pedimos por Nosso Senhor 
Jesus Cristo.
Amém! 

6- ORaÇÃO PaRa mUDanÇa De 
eStRUtURaS:
Nós vos louvamos e vos agradece-
mos, ó Deus, Criador do Universo. 
Fizestes boas todas as coisas e nos 
destes a terra para que a cultivás-
semos.
Fazei que saibamos usar sempre 
agradecidamente as coisas criadas 
e partilhá-las generosamente com 
todos os necessitados.

Dai-nos criatividade ao ajudar os Po-
bres em suas necessidades humanas 
básicas.
Abri nossas mentes e nossos corações-
para que possamos ficar ao lado deles e 
ajudá-los a mudar as estruturas injustas 
que os mantêm na pobreza.
Fazei que sejamos irmãos e irmãs para 
com eles, amigos que caminham com 
eles em suas lutas pelos direitos huma-
nos fundamentais.
Nós vo-lo pedimos por Jesus Cristo 
Nosso Senhor. Amém.

6- Oração pelos 400 anos do Carisma 
Vicentino:
Senhor, Pai Misericordioso, 
que suscitastes em São Vicente de 
Paulo 
uma grande inquietude 
para a evangelização dos Pobres, 
infunde teu Espírito 
nos corações de seus seguidores.
Que, ao escutar hoje 
o clamor de teus filhos abandonados, 
estejamos prontos para ajudá-los 
“Como quem se apressa para apagar o 
fogo”.
Aqueça em nós a chama do carisma 
que há 400 anos 
anima nossa vida Missionária.
Te pedimos por teu Filho, 
“o Evangelizador dos Pobres”, 
Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

Cantos: 

1- HinO a SÃO ViCente De PaULO 
- Glória e louvor ao ínclito Vicente, / Oh 
meu bom Pai e santo protetor,/ Sois na 
Igreja um sol resplandecente,/ louvar-
-vos-ei alegre e com fervor. 
ao nosso Deus,/ glória e louvor/ 
eternamente/ ao Deus de São Vicen-
te ./ Glória e louvor,/ glória e amor/ 
por nos ter concedido/ protetor tão 
querido! 
- Glória e louvor a quem formou tal 
alma,/ e a encheu de seu divino amor;/ 
desde a infância um vivo fogo inflama/ 
a São Vicente ! É luz ! É chama ardente. 
- Glória e louvor à grande caridade:/ 
é vivo ardor do servo do Senhor/ Pra 
consolar a pobre humanidade/ em 
todo mal e infeliz labor. 
- Piedoso Pai, Vicente compassivo,/ 
Rogai por nós a nosso Salvador,/ e al-
cançai no dia decisivo/ Nos dê, no céu, 
da glória o resplendor. 

- Glória e louvor ao Santo tão amável,/ que 
tem o zelo, a paz do Bom Pastor./ Vede-o 
correr após o miserável./ À sua voz se ren-
de o pecador.

 
2- SÃO ViCente amiGO DOS POBReS 
- São Vicente, amigo dos Pobres, amigo 
da gente, amigo de Deus (bis) 
- Coração humilde, sem marcas de ambi-
ção,/ sempre ajudando seu irmão (bis) 
- Coração que acolhe, o Pobre e o sofredor, 
cheio de ternura e de amor (bis)

3- SÚPLiCa a SÃO ViCente 
ensina-nos a amar/ Vicente de Paulo/ ao 
Pobre, nosso irmão/ como o amaste tu 
(bis) 
- Não sabemos sofrer com os que sofrem/ 
Recusamos chorar com os que choram/ 
Ignoramos a voz que nos suplica/ E a mão 
estendida que implora. 
- Vicente que um dia descobriste/ Cristo 
sofrido no semblante do irmão/ que sua 
vida também seja nossa luz/ Pra enxergar-
mos no irmão nosso Senhor.
 

4- HinO a FReDeRiCO OZanam 
- Vicentinos nós brasileiros/ numa festa 
só de amores/ ao patrono da esperança/ 
damos graças e louvores/ paz aos necessi-
tados com Deus no coração/ ele ensinou 
assim/ em termos de amor/ a caridade do 
Senhor. 
Salve! Salve! Ozanam/ nós vos dese-
jamos paz e bem/ vosso ideal sempre 
será/ em nome de Deus, nosso também. 
(bis) 
- Desfraldando nossa bandeira/ São Vicen-
te ao meu lado/ seguirei os vossos passos/ 
por Jesus Cristo adorado/ ensinastes na 
inspiração / luz do Senhor/ ao nosso Oza-
nam/ o grande fundador/ a paz e bem, / 
paz e amor.

5- miSSÃO De Santa LUÍSa
  
- Sua missão,/ é o canto a vida que nas-
ce de Deus/ Sua missão,/ é o canto de 
amor e do povo de Deus,/ Sua missão,/ é 
luz, é verdade encarnada em meio a nós/  
Luísa ensina a mensagem do amor/ e 
nos encaminha a seguir o Senhor/ Luí-
sa imita Jesus o libertador/ e sai para as 
ruas/ buscando o encontro do Pobre e o 
Senhor.


