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Circular Nº 003/Presidência/2022    Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2022. 

 

Aos 

Presidentes de Unidades Vicentinas 

 

 

REF.: VALORIZEMOS NOSSAS “ORAÇÕES TRADICIONAIS DA SSVP  

 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

 

“Ninguém será capaz de dizer: ‘Jesus é Senhor”, a não ser sob influência do Espírito 

Santo” (1Cor 12,3). Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça 

preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se ele nos ensina a orar recordando-nos Cristo, como 

não orar a ele mesmo? Por isso, a Igreja nos convida a implorar, a cada dia, o Espírito Santo, 

sobretudo no início e no fim de toda ação importante”1.  

Se o Catecismo da Igreja Católica nos diz que, no início e no fim de toda ação 

importante devemos implorar ao Espírito Santo e a Regra da SSVP nos traz impressas essas 

orações (páginas 257 e seguintes), não há razões para omitirmos tais orações em nossas reuniões 

vicentinas, que são “ações importantes” para o Reino de Deus porque todas são destinadas a cuidar 

dos interesses daqueles que são os Preferidos de Deus! 

“Nossa espiritualidade vicentina está baseada na forma como São Vicente, Beato 

Frederico Ozanam e seus companheiros enxergavam a Deus e os Pobres. Por isso, de forma 

resumida, vamos relembrar esses pontos importantes. 

Primeiramente, São Vicente de Paulo visualiza com bastante clareza que Deus é o 

fundamento da vida. Deus se faz presente em cada instante da vida de cada um. É bem claro que 

São Vicente vê um Deus trinitário, que se compadece das mazelas humanas e vem ao encontro, 

atuando ativamente sobre as pessoas. Em uma orientação às filhas da Caridade, ele demonstra 

que, a exemplo da Santíssima Trindade, na qual existe uma igualdade, precisamos também nos 

ver como iguais, uns pelos outros. 

O seguimento de Jesus, para São Vicente, nada mais é que imitar Jesus Cristo em 

suas ações, em sua forma de agir no mundo, exercitando as virtudes, sendo fiéis ao Pai no 

cumprimento de sua vontade, sendo evangelizadores, compadecendo dos menos favorecidos e 

 
1 CIC 2670. 
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buscando a justiça no serviço aos Pobres. Para isso, incentiva que cada missionário vicentino viva 

e cultive em si as virtudes da simplicidade, humildade, mansidão, mortificação e zelo” 2.  

O Regulamento da SSVP no Brasil, em seu Artigo 24, caput, assim determina: 

“Todas as decisões são tomadas por consenso, depois da necessária oração, reflexão e consulta. 

O espírito democrático está presente na SSVP em todos os seus níveis e, quando necessário, os 

assuntos são submetidos à votação” (destacamos). Também o Artigo 66, é bem claro: “É 

indispensável a presença mínima de 3 (três) Associados para realização das reuniões (Artigo 28), 

que começam e terminam com as orações tradicionais da SSVP, ...” (destacamos).                 

Não raro participamos de reuniões vicentinas que, apesar das muitas 

recomendações acima expostas, ao final o dirigente propõe fazer uma oração breve, omitindo as 

orações recomendadas pela Santa Igreja e devidamente impressas na Regra da SSVP, 

demonstrando grande descaso à oração, lamentavelmente! 

“Em todas as Conferências do mundo inteiro e nas suas vidas pessoais, os 

vicentinos elevam as suas orações a Deus, desejando unir-se à oração de Cristo e da Igreja, pelos 

seus confrades e consocias e pelos pobres, que são os seus “mestres” e com quem desejam 

partilhar o sofrimento” 3.   

Assim sendo, passemos a valorizar e usar mais as orações tradicionais da SSVP 

contidas na Regra, nas páginas de 257 a 269. Foram elas elaboradas para nós vicentinos e, além 

de serem belas, levemos e conta que “orar costuma fazer bem” como diz a canção!   

Fraternalmente Fraternalmente,  

 

 

 

MÁRICO JOSÉ DA SILVA                                                    CÉSAR CUSTÓDIO DA SILVA 

      Presidente/CNB                                                               Coordenador da ECAFO/CNB 
 

 
2 Guia de Missões da SSVP – págs. 44/46. 

 
3 Regra, pág. 21.  


