
 
 

 

ATIVIDADES DO CIF PARA O MOVIMENTO 

VICENTINO PARA O ANO DE 2023. 

Caros irmãos e irmãs do Movimento Vicentino:  

                                                   Que a graça de Jesus Cristo, evangelizador dos pobres, permaneça 

com você agora e sempre! 

                                                    Estou lhe enviando as informações sobre os cursos que o Centro de 

Formação Internacional Vicentina (CIF) desenvolverá no próximo ano 2023 para o Movimento 

Vicentino.  

                                     Mas primeiro uma pequena reflexão: estamos saindo da pandemia da COVID 

e o CIF está caminhando para dar cursos em busca da qualidade total. Ou seja, queremos que o CIF 

tenha sucesso em todos os aspectos: convivência, oração, aulas, passeios, peregrinações e alojamento. 

Não estamos satisfeitos com apenas um aspecto. Também queremos que todos os CIFs vão bem, não 

alguns para ir bem e alguns para ir mais ou menos bem. Não queremos que um Encontro seja 

meramente aceitável, mas que seja muito bom. Para que tudo corra bem, o mais importante são nossos 

Recursos Humanos. Isto envolve não apenas a administração do CIF, mas também nossos professores, 

o pessoal da Casa Mãe, a orientação da Cúria Geral, a seleção dos participantes, etc. Procuramos 

evitar erros (por exemplo, pessoas que se perdem em um passeio), bem como a eliminação precoce 

de falhas. Queremos um CIF que funcione de forma simples e operacional. Que seja criativo e se 

adapte às novas exigências. Queremos que ele proporcione uma boa experiência de formação. Esta é 

nossa aspiração, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer para alcançar a qualidade 

desejada.   

                                   Esperamos também que o número de participantes aumente. Idealmente, todas 

os encontros deveriam ter pelo menos 25 pessoas. Até mais, hoje o CIF pode acomodar até 37 pessoas 

em Paris. Para que isso aconteça, estamos procurando melhorar a comunicação, a informação e a 

participação. Eu também lhes lembro uma verdade, o CIF faz parte do Movimento Vicentino, é parte 



de vocês. Enquanto as congregações, associações e instituições vicentinas enviarem pessoas, o CIF 

terá vida.  

                                  Os cursos serão ministrados simultaneamente em inglês, espanhol e francês. Em 

todas as reuniões, aulas, visitas a lugares vicentinos são combinadas com uma intensa vida fraterna e 

de oração.  

                              Em 2023, inauguraremos um CIF fora da França. Já pedimos um país para o ano 

de 2024. Se qualquer congregação ou associação quiser fazer isso em seu país, você pode me escrever 

e podemos ver como podemos fazer isso acontecer.  Aqui está o programa CIF 2023:  

 

I CIF REUNIÃO PARA A FORMAÇÃO PERMANENTE NA ÁSIA. Domingo 5 de março a 

domingo 26 de março. Manila. Filipinas. Para este CIF são convidados os membros do Movimento 

Vicentino nas Filipinas, assim como de países asiáticos próximos.  

 

VI CIF PARA O MOVIMENTO VICENTINO. De domingo 2 de julho a quarta-feira 26 de julho. 

Endereço: 95, rue de Sèvres.  Casa Mãe Lazarista. 75006 Paris. França. Este Encontro combina aulas 

com visitas a lugares vicentinos. Vamos aprender mais sobre a rica teologia vicentina. Analisaremos 

possíveis soluções para os problemas atuais que afligem os pobres. Além disso, este ano daremos 

algumas palestras ligadas à Comunicação dentro do Movimento Vicentino. Custo: 1950 euros. 

                            

                                       Alguns conselhos práticos. 1. todas os encontros serão realizados na Casa 

Mãe da Congregação da Missão (Lazaristas), 95, rue de Sèvres. Paris. 2. O preço do encontro inclui 

todas as despesas. Não há nada a mais. 3. Lembro que a melhor maneira de pagar é o participante 

trazer o dinheiro em espécie para o curso ou pagá-lo uma semana antes, depositando o dinheiro na 

conta bancária do CIF em Paris. 

                                   4. Lembrem-se que muitos países exigem um visto para entrar na França. Este 

procedimento é frequentemente mais longo e mais complexo do que você pensa. Deve ser feito com 

bastante antecedência. Para aqueles que precisam de visto, o governo francês exige os seguintes 

documentos: Fotocópia de seu passaporte; data de entrada e saída da França; fotocópia de seu Seguro 

Médico de Viagem (não uma fotocópia de sua seguradora de saúde). Se fizermos isso em tempo hábil, 

não haverá problemas. Para aqueles que não precisam de visto, é simples. Tudo o que você precisa 

fazer é preencher o formulário de registro que lhe enviamos e alguns dias antes de sua partida 

recomendamos que você faça um Seguro Médico de Viagem. 5. Como a Casa Mãe em Paris tem 

praticamente todos os quartos reservados, pedimos aos participantes que cheguem no mesmo dia ou 



no dia anterior, não mais cedo. O mesmo se aplica ao check-out, já que os quartos já estão reservados 

para outros grupos. 

                                 Asseguro-lhes que o CIF criará belas lembranças para seus participantes. 

Estamos esperando por vocês de braços abertos. Sabemos que os participantes voltarão aos seus 

lugares mais aptos a viver juntos e a servir os pobres. Para confirmar a presença dos participantes, 

peço-lhes que escrevam para o meu e-mail andresmotto@gmail.com  

                                     Despeço-me de vocês, esperando por vocês no CIF, nossa casa comum, para 

caminhar juntos. Fiéis na oração e no serviço aos pobres. 

Dr. Andrés R. M. M. MOTTO, C.M. 

Diretor do CIF. 
 

PS: Você pode acompanhar as atividades do CIF em nosso site www.AndresMotto.com ou no 

Facebook da Cif France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andresmotto.com/

