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A primeira vez que se participa de uma reunião vicentina, já se percebe um impacto positivo. 

Logo depois, com a visita domiciliar, é “amor à primeira vista”. Foi assim que todos nós 

conhecemos o carisma vicentino e os princípios de funcionamento da Sociedade de São 

Vicente de Paulo. Desde aquela data – que tenho certeza que todos irão se lembrar – até os 

dias de hoje, uma coisa podemos afirmar categoricamente: encantamo-nos com o trabalho 

vicentino e somos apaixonados por essa obra de inspiração divina.  

Dentre os inúmeros fatores que nos atraíram para escolher sermos vicentinos em comparação 

com tantos movimentos, serviços e pastorais da Igreja Católica, podemos citar cinco 

elementos fundamentais para nosso encantamento e paixão: o serviço do próximo, o 

ambiente familiar da Conferência, o crescimento espiritual dos membros, a pratica da 

evangelização e da fé, e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. São razões 

que, por si só, demonstram a razão de tanto dedicação e apreço para com a SSVP. 

O primeiro quesito que nos encantou para sermos vicentinos é o valor do serviço ao próximo. 

Na atualidade, em que as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas, ocupar-se do 

serviço caritativo junto aos que sofrem é quase um milagre. Os Pobres nos recebem nas casas 



deles, abraçam-nos e compartilham conosco os dissabores. Isso não é incrível? Entramos nos 

lares de pessoas desconhecidas que nos retribuem com amor e carinho. Assim, o serviço do 

Pobre é o combustível do vicentino e a alegria de seus corações. Não há como não se 

apaixonar por isso! 

O segundo elemento de encanto tem a ver com a Conferência, que é uma família. Nela, 

encontramos verdadeiros amigos, fiéis, leais e completamente sintonizados com os mesmos 

valores que possuímos: as virtudes vicentinas, o desejo de transformar o mundo e a vontade 

em acertar sempre. Como ficar indiferente a tanto estímulo, amizade e cumplicidade? 

Impossível não se apaixonar pela Conferência, e ainda se encantar com cada confrade e 

consócia, do jeito que eles são, pois cada um deles agregará muito em nossas vidas. 

O terceiro aspecto que nos encanta na SSVP é a oportunidade de crescimento espiritual, 

pessoal e até profissional que Deus nos presenteia por dela fazer parte. É uma honra e um 

privilégio ser vicentino, participar dos eventos espirituais e tornar-se uma pessoa melhor, um 

pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor. O aprimoramento espiritual que galgamos 

também espalha outros talentos e virtudes os quais moldam nosso caráter. Por isso, é 

inconcebível não se apaixonar por essa obra de Deus chamada Sociedade de São Vicente de 

Paulo. 

O quarto motivo de “louca paixão” com a SSVP é o fato de que podemos praticar a bela fé 

católica em todos os aspectos de nossas vidas. Ao meditar a Palavra, ao falar de Cristo nas 

visitas, ao participar de um retiro espiritual ou ao defender os sacramentos, o vicentino se 

aproxima cada vez mais da Igreja e, assim, aproxima-se mais de Deus. E quanto mais perto da 

misericórdia de Deus estamos, mais firmes na fé nos posicionamos. Portanto, encantamo-nos 

com o Cristo no Pobre, pois sabemos que, pelo Pobre, vemos a Cristo. 

Por fim, o quinto item desse verdadeiro encantamento reside no fato de que buscamos a 

transformação do mundo e a construção de uma sociedade melhor. De que adianta termos 

casa, carro, emprego, saúde e educação se meu próximo padece de tudo isso e vive com baixa 

da autoestima? Só vale ser vicentino se nosso objetivo maior for a mudança das estruturas 

nefastas que magoam os filhos de Deus e causam contenda, dor e alienação. Somos obcecados 

por atingir essa meta e, por isso, apaixonados pelo próximo. 

Mas não adianta sermos encantados e apaixonados pela SSVP se não sabemos levar esse dom 

de Deus a outras pessoas. Precisamos encantar outras pessoas e a comunidade. Que eles 

também digam, ao olharem para os vicentinos: “Percebam como eles são felizes. Vejam como 

é bom ser vicentino”. Vamos recrutar mais membros apenas com nosso exemplo de vida e 

atitude. 
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