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Circular Nº 034/AE/2018    Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2018. 

 

Aos 

Presidentes de Conselhos Metropolitanos e Assessores (as) Espirituais da SSVP 

C/C: Diretoria do Conselho Nacional do Brasil   

 

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

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!  

 

Que o ardor do Cristo Missionário continue presente em nossas vidas! 

 
Deus coloca em nossas mãos, para guardarmos, zelarmos e produzirmos 

grandes e bons frutos, aquilo que foi soprado em São Vicente de Paulo e Santa Luísa de 
Marillac, e depois em Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros: o Carisma 
Vicentino! 

Jesus confia em vocês, queridos Confrades e Consocias, esta preciosa 
missão: guardar e zelar deste Carisma. Um grande tesouro! 

O que fazemos com o Carisma que nós herdamos? Ele ainda produz 
forças novas e criativas em nossas vidas e em nossa missão? Vocês ainda se encantam 
com o carisma que herdaram daqueles 7 Jovens em Paris no Século XIX? 

A mesma força, a mesma intensidade que agiram e impulsionaram a vida 
daqueles Jovens também estão em cada um de vocês. Vocês herdaram este Carisma 
com a mesma força e com o mesmo dinamismo. Não há diferença.  

O Carisma soprado pelo Espírito Santo de Deus não tem data de 
validade.  Ozanam e seus companheiros não se fecharam à ação do Espírito Santo em 
suas vidas e por causa disso, o sopro carismático deu a eles um entendimento: A vida já 
não mais era deles, mas de Cristo, para Cristo; com Cristo para os Pobres. Os Pobres 
que são nossos Mestres e Senhores! Ozanam reconheceu isto com uma profunda 
espiritualidade:“Os pobres, nós os enxergamos com os olhos da carne. Eles estão aí! 
Podemos tocar com o dedo suas chagas: aqui a incredulidade não é mais possível – É 
preciso cair de joelhos aos seus pés e gritar: MEU SENHOR E MEU DEUS! Vocês são 
nossos mestres e seremos seus servos. Vocês são para nós imagens sagradas do Deus 
que não enxergamos. Não podendo amá-lo de outro jeito, nós O amaremos em vocês”. 

Iluminados pelas palavras do Bem-Aventurado Antônio Frederico 
Ozanam, apresentamos o Ano Temático 2019, com a finalidade de reforçar o valor do 
Carisma e onosso compromisso no serviço dos Pobres: “Mestres e Senhores”. 

Quando o Carisma do Serviço aos Pobres é conservado por cada 
Confrade e Consocia, zelado com cuidado, ele se torna força viva e profética. Ele significa 
uma força que vem de Deus que nos impulsiona na liberdade e na gratuidade a viver a 
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mais bela forma de amor e fraternidade na Conferência Vicentina. O Serviço aos pobres, 
nossos Mestres e Senhores, faz com que a SSVP seja um só rosto e uma só força a viver 
o amor e a caridade numa sociedade excludente e capitalista. 

Se os Pobres são nossos Mestres e Senhores o que aprendemos com 
cada um deles quanto fazemos nossa visita semanal? 

Precisamos de mais leveza, mais fluidez e mais dinamismo para irmos ao 
encontro daqueles que Jesus nos confiou. Por isso o Senhor nos deu o Carisma, a força 
para estarmos junto aos Pobres.Por isso o Confrade e a Consocia que não abre mão de 
viver o Carisma Vicentino será sempre uma pessoa livre, desapegada, renovada, 
rejuvenescida e inserida. Pessoa que por onde passa transborda alegria, vida, 
fraternidade, cheira o jeito Ozanam e seus companheiros.  

O Vicentino por onde passa transborda o perfume da Caridade. 
Transborda todos os tesouros dados a Vicente e sobretudo a Frederico Ozanam.  

Queridos Confrades e Consocias, Jesus nos confia os Pobres. Jesus 
colocou os Pobres em nossas mãos. E para não perdermos esse tesouro de Cristo, Cristo 
presenteou-nos com dons, virtudes e o Carisma dado por Ozanam e seus companheiros.  

Que saibamos usar tudo isso para servir nossos Mestres e Senhores! 
Vivamos intensamente o Ano Temático 2019! 

Fraternalmente, 
 

 

Cfd. Cristian Reis da Luz                               Csc. Elisabete Maria de Castro 
            Presidente CNB/SSVP                                  1ª Vice-Presidente CNB/SSVP                              

 

 

Csc. Neusa Gomes de Arújo                            Cfd. Luis Ricardo Roncaglia 
       2ª Vice-Presidente CNB/SSVP                            3º Vice-Presidente CNB/SSVP                              

 

 

Pe. Alexandre Nahass Franco, CM 
Assessor Espiritual CNB/SSVP 

 

 

 


