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Uma das mais bonitas intenções da “Oração Universal” na Santa Missa é quando rogamos ao 

Pai Celestial para que “saibamos acolher a Palavra de Deus, assim como fez a Virgem Maria, e, 

como Ela, conservemos o ardor da caridade”. Nossa Senhora, exemplo incontestável para os 

cristãos, é modelo de santidade e de amor a Deus. Devemos ser como Ela, que nos ensinou a 

viver a Palavra e a praticar a caridade com os que viviam em situação de pobreza material e 

espiritual.  

“Acolher a Palavra de Deus”, para nós vicentinos, é muito mais do que simplesmente ler 

passagens bíblicas ou o Evangelho do domingo na residência dos assistidos. Significa 

entronizar, nos nossos corações e sentidos, o real amor de Cristo pela humanidade, na busca 

das virtudes essenciais para a vida em comunidade, como a simplicidade, a humildade e a 

generosidade. Acolher a Palavra é mais que levar a Bíblia embaixo do braço; é vivenciar cada 

alerta ou recomendação de Jesus no sentido de construir um mundo justo e solidário. 

“Conservar o ardor da caridade”, assim como fez Maria Santíssima, é outro comando expresso 

de Jesus, direcionado especialmente para todos nós, vicentinos. Não podemos jamais perder a 



esperança e o ardor na caridade, pois só assim iremos atingir nossos objetivos maiores: a 

promoção dos socorridos e a santificação de todos os confrades e consócias. Não há como 

negligenciar nesse quesito: ou somos caridosos nas 24 horas do dia, ou fingimos que somos 

cristãos. 

O pedido da Igreja para que os fiéis acolham a Palavra de Deus e conservem o ardor da 

caridade é, acima de tudo, um pedido divino. Deus mesmo, que amou tanto o mundo, pede-

nos que façamos igualmente, em nome d’Ele, por meio da vivência do Evangelho e da 

caridade. É impossível “acolher a Palavra” e não se entregar inteiramente à prática da 

caridade. Como nos falou São Tiago: “Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si 

mesma” (Tg 2,17). 

É por isso que há plena conexão entre “fé” e “caridade”. Sem essa relação, a fé, sozinha, 

padece de prática efetiva para se manifestar; assim como a caridade, por si só, sofre de falta 

de conteúdo para se materializar. Em outras palavras, a fé sem obras é equivalente a um 

“egoísmo espiritual”, e a caridade sem fé se reduz a mero “ativismo social”. Em nenhuma 

hipótese, como filhos de Deus, batizados e missionários, podemos perder o ardor da caridade 

nem descuidar da vivência da Palavra, sob pena de deixarmos de ser o que somos. 

Por isso, nós, vicentinos, não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual, para que nossos 

atos de caridade sejam sempre cheios de profundidade evangélica e força interior para 

modificar a situação tão excludente na sociedade. Se tivéssemos bastante fé, poderíamos 

mudar o mundo ( “Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda…”), como nos 

recordou Cristo em várias ocasiões (Lc 17, 6). Fé e caridade andam de mãos dadas, e com elas 

é possível buscar o Reino de Deus entre nós. 

Participar da santa missa dominical, frequentar retiros e horas santas, comparecer a eventos 

da espiritualidade promovidos pela Igreja ou pelos conselhos vicentinos, além da prática dos 

sacramentos e dos mandamentos, são atividades e posturas que constituem caminhos seguros 

para que o vicentino esteja sempre atualizado e preparado para os desafios que se 

apresentam no cotidiano da ação junto aos que sofrem. Sem esse combustível espiritual, a 

missão vicentina que empreendemos se enfraquece e morre. É isso que queremos? 
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