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Circular Nº 022/PRESIDÊNCIA/2022          Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 
 
Às 
Conferências Vicentinas do Brasil 
 
 
REF.: Voltando às atividades vicentinas após a pandemia. 
 

 
LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 
Comemoramos na semana passada a “Festa da Anunciação do Anjo à Nossa Senhora”, 

lembrando aquele momento marcante para toda a história: o Mistério da Encarnação do Verbo de 
Deus! Na ocasião, o Santo Padre consagrou a Ucrânia e a Rússia à Nossa Senhora, conforme pedido 
formulado pela própria Mãe de Deus em Fátima! 

Os vicentinos do mundo todo, desde os tempos do Beato Ozanam, têm um carinho 
especial por nossa Mamãe do Céu! Tanto é verdade que temos em nossa Regra esta oração 
tradicional da Igreja:  

“Oremos à Nossa Senhora: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezeis as súplicas que em nossas necessidades Vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita. Amém!” 

Agora que estamos voltando às reuniões presenciais, inclusive com autorização em 
alguns municípios brasileiros para liberar o uso das máscaras, devemos estar alegres e cheios de 
entusiasmo ao voltar às “Visitas Domiciliares” junto aos nossos Mestres e Senhores! A oração será o 
ponto de apoio de nossas ações missionárias, lembrando que o ano temático “Missões: Saber Cuidar” 
deve ser exatamente nossa motivação maior, nunca faltando a alegria e a fraternidade que sempre 
nortearam as ações de nossa querida Sociedade de São Vicente de Paulo! 

A Conferência é com certeza, nossa segunda família! Devemos nos dedicar e desfrutar 
da convivência entre nós, que estamos unidos para servir a Deus através do trabalho junto ao Pobre. 
Assim que forem liberadas as visitas às nossas ILPIs, devemos levar à todas elas a alegria e criar 
momentos de orações e agradecimentos pela superação de tantas dificuldades vividas nos últimos 
tempos. 

Com alegria e muita garra, queremos que a UNIÃO e a PAZ sejam uma constante dentro 
de todas as unidades vicentinas pelo nosso imenso e querido Brasil. 

Deus abençoe! 
Fraternalmente,  
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