
A todos os membros da Família Vicentina,
Assunto: Benção Papal de - "Abrigo" - um presente à Família Vicentina

Roma, 18 de Novembro de 2022
Caríssimos irmãos e irmãs,

Que a graça e a paz de Jesús estejam sempre convosco! Escrevo esta carta para celebrar um feliz
acontecimento para a Família Vicentina.

Na quarta-feira 9 de novembro, alusivo à VI Jornada Mundial dos Pobres, o Papa Francisco
abençoou “Abrigo”, uma escultura que representa o sofrimento das pessoas sem-teto em todo o
mundo. O evento teve lugar na escadaria da Praça de São Pedro e contou com a presença de vários
líderes da Família Vicentina e membros do Comité Assessor Internacional da Aliança Famvin para as
pessoas sem-teto.

A escultura foi criada e apresentada ao Papa Francisco pelo escultor de fama internacional Timothy
Schmalz. O Papa Francisco, por seu lado, ofereceu a estátua à Família Vicentina em apoio da
Campanha 13 Casas da Aliança Famvin para as pessoas sem teto. Pode encontrar um breve vídeo da
benção a continuação, legendado nos seguintes idiomas:
Inglês Espanhol Italiano Francês Português Polaco.

Por ocasião deste evento, o Padre Bob Maloney escreveu uma reflexão que espero que você possa
compartilhar com suas congregações e associações - novamente traduzida para os vários idiomas da
Família Vicentina. Ao nos aproximarmos do tempo do Advento, lembremo-nos de que Maria e José
não tinham um lar quando Jesus veio a este mundo: Inglês Espanhol Italiano Francês Português
Polaco.

A localização final da estátua ainda não foi decidida e está a ser discutida com as autoridades do
Vaticano. Porém, considere se deseja encarregar uma cópia da estátua para a sua comunidade, como
símbolo de missão partilhada da Família Vicentina para servir aos pobres. Se desejam falar mais
sobre isto, podem entrar em contacto com Yasmine Cajuste no seguinte endereço electrónico:
homeless@famvin.org. 

Finalmente, gostaria de sublinhar como a doação da estátua por parte do Papa Francisco à Família
Vicentina representa um convite a trabalhar juntos para encontrar soluções práticas ao sofrimento das
pessoas sem-teto. Até hoje, a Campanha 13 Casas tem ajudado a 8.600 pessoas em 60 países de todo
o mundo e está a caminho de atingir o seu objectivo de ajudar a 10.000 pessoas a encontrar um lugar
ao que chamar lar.

Como fez o Santo Padre, convido-vos a participar activamente na Campanha para propor projetos
novos especialmente nos países onde todavia temos que construir novas vivendas. Por favor, entre
em contacto com fha.campaign@famvin.org para mais detalhes sobre isto.

O Vosso Irmão no Carisma de São Vicente,

P. Tomaž Mavrič, CM
Presidente do Comité Executivo da Família Vicentina
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