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O Sr. Raymond Sickinger é professor de história e diretor do Departamento de
História e Clássicos da Universidade Católica, Providence College, Rhode Island,
EUA. UU. Em 2017, ele publicou um livro intitulado Antoine Frédéric Ozanam,
considerado por alguns críticos como “a biografia de referência de Ozanam em
inglês”.

Professor Sickinger, a sua biografia, Antoine Frédéric Ozanam, foi elogiada pelos
críticos, e a US National Catholic Press Association (Associação de Imprensa
Católica dos Estados Unidos) concedeu o prêmio de primeiro lugar ao seu livro.
Você fez novas descobertas sobre Ozanam enquanto escrevia o livro?
Eu fiz várias novas descobertas. Quero falar sobre cinco delas. Primeiro, o capítulo sobre
mudança sistêmica mostra que Ozanam pensava de forma sistêmica, embora ele nunca
usava o termo mudança sistêmica que é corrente na Família Vicentina. Isso ficou evidente
desde a época da sua primeira visita às casas de pobres. Ele reconheceu que as pessoas
podem ficar presas na pobreza por causa de circunstâncias relacionadas a eles próprios e
de políticas de governos. Segundo, o capítulo sobre solidariedade (Pensamento Social
Católico) mostra que Ozanam não foi apenas um precursor do pensamento social católico
moderno, como também suas ideias incorporaram a maior parte dessa tradição. Terceiro,
o seu trabalho na Sociedade de São Vicente de Paulo não foi apenas caridade, como
alguns implicaram. Ele viu e adotou a ligação necessária de caridade e justiça que a Igreja
no século XXI enfatizou novamente como essencial. Quarto, Ozanam não se tornou um
defensor da democracia da noite para o dia. Foi durante as visitas às casas de pobres que
ele fez entre 1833 e 1848 que ele conheceu a bondade fundamental daqueles que visitou
e viu que eles tinham o direito de participar das decisões que afetavam suas vidas. Nesse
processo de realização, ele se afastou de ser um monarquista da sua juventude e mudou
para defensor da democracia cristã. O livro descreve esse processo. Quinto, o livro
também sugere que o Movimento dos Trabalhadores Católicos liderado por Dorothy Day
foi influenciado de maneira positiva pelos pensamentos de Ozanam. Dorothy Day leu
Ozanam e ficou muito comovida com o seu exemplo. Por fim, a maioria dos americanos
não conhece Ozanam. Não existia uma biografia abrangente de Ozanam em inglês há
muito tempo. O livro foi elaborado para estudiosos, vicentinos e também para leitores que
desejam conhecer um homem de profunda fé e princípios. Eles podem descobrir Ozanam
de uma maneira significativa. Alguns críticos disseram que o livro será a “biografia
definitiva de Ozanam em inglês”. Só o tempo dirá se isso é verdade.

•

Conte-nos sobre a vida espiritual de Ozanam. Que lugar ele dedicava à oração ao
longo do dia?
A vida de Ozanam foi uma longa jornada espiritual de quarenta anos. Ele entendeu que
tudo que ele fazia como pessoa, professor, acadêmico, marido, pai e amigo tinha uma
dimensão espiritual que poderia colocar a ele, e outros, mais perto de Deus. Em minha
pesquisa, e enquanto lia suas cartas, ficou claro para mim que a oração era essencial para
ele. Ele começava cada manhã orando e lendo as escrituras (de preferência em grego).
Sua devoção à Mãe Santíssima é evidente desde a sua juventude em Lyon até a sua
morte no dia dela. Foi ao seu amor bondoso que ele recorreu quando sua própria mãe
morreu. A Sociedade de São Vicente de Paulo era um meio para ele orar em ação. Ao
servir os outros, Ozanam sabia que ele podia ver a face de Cristo mais claramente e que a
oração com a comunidade de fiéis é uma das maneiras mais importantes de reforçar a fé e
crescer espiritualmente.

•

Para Ralph Middlecamp, Presidente da SSVP nos Estados Unidos, o seu livro “nos
fornece não apenas a história de um homem interessante que viveu em uma época
interessante, como também mostra por que ele ainda é importante para nós
hoje”. Que paralelos você traça entre a época de Ozanam e a nossa?
A época de Ozanam era como a nossa: agitada com grandes divisões políticas,
disparidades econômicas e problemas sociais. Por isso, a Igreja, assim como agora, foi
criticada por não responder de forma adequada e pelos seus fracassos em disciplinar seu
clero. Ozanam via o leigo como aquele que poderia trazer as pessoas de volta à Igreja e

criar laços de confiança. Isso é verdade hoje também. A Sociedade de São Vicente de
Paulo pode desempenhar hoje o mesmo papel que tinha na época de Ozanam. Sua
mensagem e seu exemplo são tão relevantes hoje quanto no século XIX.

•

Costuma-se dizer que os escritos de Ozanam eram proféticos. De que maneira você
acha Ozanam atual para nós hoje?
Ozanam entendeu que, se não fossem abordadas as grandes disparidades econômicas e
divisões sociais, a sociedade se desintegraria. O foco apenas nos interesses pessoais
(egoísmo) foi negativo para a sociedade. Somente construindo comunidades autênticas e
mantendo a dignidade de cada pessoa é que podemos criar um mundo justo. Ele sabia
que existiam sistemas que mantinham as pessoas na pobreza e que esses sistemas eram
injustos. Para mim, não há dúvida alguma de que Ozanam tem muito a dizer ao nosso
mundo atual. Embora ele fosse um leigo francês, ele viu além dos limites da sua França.
Sua visão católica e internacional era de regeneração em um mundo que passava por
mudanças. Sua esperança de criar uma rede de caridade, não apenas na França, mas
além de suas fronteiras, é uma visão que pode nos inspirar hoje. Ele é particularmente
inspirador para os jovens. Nas aulas que ministro, meus alunos veem Ozanam de forma
muito positiva, porque veem nele um jovem que queria fazer do seu mundo um lugar
melhor, assim como eles querem fazer. E eles estão impressionados com o que ele
realizou em uma vida tão curta.
Realização de pedido de este livro, disponível nos inglês, a partir da Amazon ou
clicando no link abaixo:
University of Notre Dame Press:
http://undpress.nd.edu/9780268101428/antoine-frederic-ozanam/

