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CARTA AOS JOVENS VICENTINOS 

 
Paris, 4 de Junho de 2020 

 
Queridos amigos, Jovens Vicentinos, demais membros da SSVP 
 
Escrevo-vos esta carta, para juntos vivermos o dia 4 de Julho, em que comemoramos o Dia 
Internacional do Jovem Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, uma data que nos motiva a 
entender que desde as origens da nossa instituição, ela foi iniciada por jovens, cercada por jovens, e 
cresceu por meio da coragem, ousadia e testemunho de muitos jovens, que se doaram para a missão 
de ser Igreja ao lado dos mais necessitados, os Pobres. 
 
O ano de 2020, é um ano que ficará marcado para a história da humanidade, vivemos um período de 
pandemia da Covid-19, que afeta não somente a saúde, mas a economia, a política e a vida social. E 
com certeza, os Pobres, são os mais afetados neste tempo. Transmito a todos, minhas preces de 
conforto, de carinho, de oração, principalmente pelas vítimas que faleceram, por suas famílias e amigos 
que ainda sentem a dor da perda, cremos na Ressurreição, e esta fé nos ajuda e continuará nos 
ajudando a passar por este momento. 
 
Sabendo disto, quero encorajar todos os Jovens Vicentinos pelo mundo, a compartilhar Esperança e 
Caridade, na semana do dia 04 de Julho, em que marca o nosso dia como Jovens membros da 
SSVP. 
 
O Comitê Internacional de Jovens, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral Internacional da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, compreendeu ser bom manter as celebrações do dia 04 de Julho 
neste ano, como forma de homenagear todos aqueles que estão na linha de frente para combater a 
pandemia e também para motivar você, juventude vicentina, a exercer um canal de esperança de um 
novo tempo e continuar exercendo nossa missão de abraçar o mundo numa grande rede de caridade. 
 
O tema que escolhemos para este ano é “Jovens Vicentinos: compartilhando Esperança e 
Caridade”, um tema que nos ajuda a compreender dois pilares que são próprios do Jovem membro 
da SSVP. O Jovem é canal de Esperança, principalmente nestes tempos de incertezas em que 
vivemos. A Sagrada Escritura afirma isso quando diz: “A tribulação produz a perseverança; a 
perseverança, a fidelidade provada; e a fidelidade provada, a esperança. E a esperança não 
decepciona” (Rm 5,3-5a).  
 
O Catecismo da Santa Igreja diz assim sobre a virtude teologal da Esperança: “A Virtude da 
Esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem; 
assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens; purifica-as para ordená-las ao Reino 
dos Céus; protege contra o desânimo; dá alento em todo o esmorecimento; dilata o coração na 
expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à 
felicidade da Caridade.” (Catecismo 1818). 
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Neste sentido, queremos que os Jovens Vicentinos, sejam capazes de espalhar a Esperança pelo 
mundo, usando neste tempo em que precisamos nos distanciar fisicamente, as redes sociais, a 
internet, enfim, plataformas distintas, que seja possível que muitas pessoas recebam mensagens que 
acalmem seu coração e renovem suas esperanças.  
 
A Caridade, é muito conhecida por nós vicentinos, o papa emérito Bento XVI, nos ensina que a 
“Caridade é Amor”, e São Paulo em uma de suas cartas, diz que a “Caridade jamais acabará”, 
queremos com isto, também incentivar os Jovens Vicentinos, neste tempo de pandemia, sempre que 
possível, com os devidos cuidados de segurança e preservação da saúde, continuar a missão de 
ajudar aqueles que mais precisam, os Pobres, não os abandonem. Este é o momento de nós Jovens 
Vicentinos mostrarmos o nosso protagonismo neste tempo, assumirmos responsabilidade, cuidarmos 
para que os pobres estejam recebendo a ajuda necessária. Precisamos ser criativos para manter a 
missão da SSVP pelo mundo. 
 
Portanto, queridos amigos, queridos jovens, vamos viver o dia 4 de Julho e todos os demais dias 
compartilhando Esperança e Caridade, reafirmo o posicionamento do Conselho Geral Internacional da 
SSVP: você Jovem é muito importante, este dia foi pensado para recordamos, celebrarmos a 
importância do Jovem para toda a estrutura da SSVP.  
 
Precisamos de Jovens líderes, jovens que assumam a responsabilidade nos diversos Conselhos e 
Comitês, jovens que se posicionem em favor dos Pobres, jovens que estejam semanalmente nas 
conferências (fisicamente ou virtualmente) fazendo a opção de mudar a realidade de pobreza das 
famílias que precisam de nós. A SSVP não precisa de apenas jovens que façam relatórios uma vez 
por ano, a SSVP precisa de jovens com voz, com ação, com coragem, com ousadia, com alegria, com 
compromisso de continuar a missão iniciada por Frederico Ozanam e seus companheiros.  
A SSVP precisa de você Jovem! 
 
Quero deixar 4 conselhos para todos os Jovens Vicentinos da SSVP, para que possam todos 
os dias cumprir bem sua missão: 
 
I – Vivam a alegria que é própria dos jovens cristãos. (Na Jornada Mundial da Juventude de 2016 em 
Cracóvia, o Papa Francisco nos lembrou que o jovem cristão não pode ser triste, precisa viver a 
Alegria que brota do coração misericordioso de Deus). 
 
II – Vivam a caridade que é tão necessária para os membros da SSVP. (Virtude escolhida por nossos 
fundadores para alcançarem a santidade). 
 
III – Vivam a ousadia que pertence aos seguidores de Frederico Ozanam. (Ozanam foi um jovem 
ousado, que soube com coragem e sabedoria responder ao chamado de Deus para cuidar dos 
Pobres e para zelar pela Igreja). 
 
IV – Vivam o amor à Eucaristia que pertence àqueles que tem o beato Frassati como seu patrono. (A 
nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa missão só têm sentido dentro da Igreja Católica, e a 
Eucaristia é o centro da vida da Igreja, e Frassati tinha grande amor pela Eucaristia e pela Missa). 
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Vivamos estes 4 conselhos todos os dias, para que tenhamos êxito na nossa missão de renovar a 
Sociedade de São Vicente de Paulo e dar continuidade ao trabalho iniciado por aqueles 7 jovens em 
1833. 
 
 
Que o Beato Pier Giorgio Frassati, patrono da juventude vicentina, interceda a Deus por cada um de 
nós, Jovem Vicentino da SSVP, para que tenhamos saúde e disposição para cumprir com a nossa 
missão de compartilhar Esperança e Caridade em todo mundo, hoje e sempre. 
 

Feliz Dia Internacional do Jovem Vicentino!!! 
 
 
Abraços do Comitê Internacional de Jovens do Conselho Geral Internacional da 

Sociedade de São Vicente de Paulo 
 
 
 

 
 
Confrade Willian Alves 
Vice Presidente Internacional para  
Juventude Crianças e Adolescentes 
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GESTO CONCRETO E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 2020 

 
Diante da crise de Pandemia de Covid-19, queremos 
incentivar que as ações e atividades para celebrar o dia 4 
de Julho sejam de forma virtual, atendendo à 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).  
 
As atividades poderão ser realizadas no dia 04 de julho, 
na semana ou no mês de julho, o importante é que todos 
os Conselhos Nacionais e Superiores incentivem a 
realização de atividades para reconhecer a importância 
dos Jovens na SSVP. 

 
Propostas (cada Conselho poderá adaptar de acordo com sua realidade): 
 

1) Realizar reuniões virtuais, videoconferência por meio de aplicativos como Zoom, WhatsApp, 
Google Meet, etc, e nesta reunião realizar um momento de oração, espiritualidade, meditação 
da Palavra. 

2) Promover um bate papo virtual sobre a importância da Juventude na SSVP, Talk Show 
vicentino, com perguntas e respostas sobre a SSVP, e divulgar nas redes sociais. 
 

3) Compartilhar mensagens de Esperança nas redes sociais. 
4) Compartilhar fotos de momentos felizes com os jovens vicentinos (mesmo que de outros anos). 

 
5) Pedir para que os jovens, crianças e adolescentes escrevam cartas e distribuir aos idosos, 

famílias que perderam entes queridos, profissionais da saúde, entre outros. 
6) Promover com grupo de músicos vicentinos, “lives” pelas redes sociais. 

 
7) Promover momentos de Oração e Partilha com o tema de Esperança e Caridade pelas redes 

sociais (oração do Rosário, Reflexão, entre outros). 
8) Promover campanhas virtuais, associando Esperança e Caridade, para promoção da SSVP, do 

trabalho das conferências. 
 

9) Vamos fazer um intercâmbio internacional virtual, a Comissão Nacional de Jovens, escolherá 
um outro país vicentino, para enviar mensagens de Esperança e Caridade, assim teremos 
jovens de todo mundo se comunicando e celebrando juntos. 

 
 
Compartilhes suas fotos nas redes sociais do Comitê Internacional: 
 
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International (@SSVPYouthCGI) 
Instagram: @ssvpyouth_international 
E-mail: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 
 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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REDE INTERNACIONAL DE ORAÇÃO – DIA 04 DE JULHO DE 2020  
 
Neste dia convidamos todos os Jovens Vicentinos unirem-se em Oração. 
 
Fazer um momento particular ou em grupo de 
oração e reflexão, pedindo a Deus a graça de um 
milagre e para que a Santa Igreja aceite e considere 
Santo, o beato Antonio-Frederico Ozanam. 
 
Pediremos pela intercessão de Ozanam, o fim da 
pandemia e por todos aqueles que sofrem neste 
momento. 
 
Abertura 
 
 
 
“Para a juventude que tem sede de amor, eu lhes ofereço a caridade” (Beato Frederico 
Ozanam). 
 
- Colocar as intenções 
- Montar um pequeno oratório (se possível com a imagem de Frederico Ozanam) 
 
Oração ao Espírito Santo 
Pai Nosso 
Ave Maria 
 
 
Salmo Responsorial (Salmos 112) 
 
Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
Aleluia! Feliz é o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Sua descendência 
será forte na terra: a posteridade dos justos será abençoada. 
Em sua casa haverá abundância e riqueza, sua generosidade permanecerá para sempre. Para o bem 
a luz brilha na escuridão, é o Gentil, o Compassivo, o Justo.  
Bem-aventurado aquele que se compadece e empresta e administra seus negócios com retidão. O 
justo nunca vai vacilar, sua memória permanecerá para sempre.  
Você não terá que temer más notícias: seu coração será firme, confiando no Senhor. Seu espírito é 
certo e ele não terá medo, até que ele veja a derrota de seus inimigos. 
 
 “Nunca fui capaz de viver sem amigos” (Beato Frederico Ozanam). 
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Oração pela Canonização Beato Antonio-Frederico Ozanam 
Na esperança da obtenção de um milagre  
 

Senhor,  
Fizeste do beato Frederico Ozanam uma testemunha do 
Evangelho, maravilhado pelo mistério da Igreja.  
 
Inspiraste seu combate contra a miséria e a injustiça, e o 
dotaste de uma generosidade incansável, ao serviço de 
todos aqueles que sofrem.  
 
Em família, ele se revelou filho, irmão, esposo e pai 
excepcional.  
 
No mundo, sua ardente paixão pela verdade iluminou seu 
pensamento, seu ensinamento e seus escritos.  
 
À nossa Sociedade, que concebeu como uma rede 
universal de caridade, ele soprou o espírito de amor, de 
audácia e da humildade, herdados de São Vicente de 
Paulo.  
 

Em todos os aspectos de sua breve existência, emerge sua visão profética da sociedade, 
tanto quanto a influência de suas virtudes.  
 
Por essa multiplicidade de dons, nós te agradecemos Senhor, e solicitamos – se é de tua 
vontade – a graça de um milagre [fazer o pedido do milagre ou graça] , pela intercessão do 
beato Frederico Ozanam.  
 
Possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta for providencial para o momento atual.  
 
Nós te pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 
 
Encerramento 
 
Faças os seus agradecimentos. 
Cante uma canção que você goste. 
 
Reze 3 vezes a Ave Maria, pedindo a intercessão da Bem aventurada Virgem Maria, patrona 
da SSVP. 
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Liturgia Eucarística 
 
 
 
 
 
Memória Beato Pier Giorgio 
Frassati – patrono dos jovens 
vicentinos 
 
Dia Internacional do Jovem Vicentino da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP 
 
 
 
 
 
 
Comentário Inicial 
 
Na Sociedade de São Vicente de Paulo, encontram-se amigos e irmãos, e à medida que seus 
fundadores envelhecem, é necessário que seja renovado por jovens membros.  
 
Os jovens trazem audácia e criatividade e pensam novas ideias para servir os pobres de hoje.  
 
Hoje 04 de julho comemoramos o Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP, para honrar a 
memória de Pier Giorgio Frassati, jovem vicentino italiano que morreu aos 24 anos de idade, ao ficar 
doente depois de visitar as famílias carentes.  
 
Peçamos ao Senhor que, por intercessão dos Beatos Frederico Ozanam e Pier Giorgio Frassati, 
possamos renovar nosso compromisso com a SSVP. 
 
Levantando-nos, recebemos o Sacerdote que preside esta Santa Eucaristia. 
 
Oração da coleta 
 
Ó Pai, que deu ao Beato Pier Giorgio Frassati a alegria de encontrar Cristo com fé e caridade, através 
da sua intercessão, garante que nós também possamos espalhar entre os homens do nosso tempo o 
espírito das bem-aventuranças do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, 
vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Pelos séculos dos séculos. Amém. 
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Comentário Liturgia da Palavra 
O profeta Isaías nos lembra que o jejum mais autêntico será aquele que não é uma simples 
mortificação interna e pessoal, mas implica comprometer-se com as situações de necessidade dos 
outros. O sofrimento compartilhado estabelece laços de solidariedade, cria vínculo com as pessoas. 
Ouçamos com atenção. 
 
 
Primeira Leitura (Isaías 58, 5-11) 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
"5.O jejum que me agrada porventura consiste em o homem mortificar-se por um dia? Curvar a 
cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia 
agradável ao Senhor? 6.Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? – diz o Senhor Deus: é romper as 
cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos, e quebrar toda 
espécie de jugo. 7.É repartir seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir 
os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. 8.Então, tua luz surgirá como a aurora, e 
tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se; tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor 
seguirá na tua retaguarda. 9.Então, às tuas invocações, o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: 
“Eis-me aqui!”. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más 
conversações;* 10.se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na 
escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. 11.O Senhor te guiará constantemente, ele te 
alimentará no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte 
de águas inesgotáveis."  
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus. 
 
 
Salmo Responsorial (Salmos 112) 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
V. Aleluia! Feliz é o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Sua 
descendência será forte na terra: a posteridade dos justos será abençoada. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
 
V. Em sua casa haverá abundância e riqueza, sua generosidade permanecerá para sempre. Para o 
bem a luz brilha na escuridão, é o Gentil, o Compassivo, o Justo. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
  
V. Bem-aventurado aquele que se compadece e empresta e administra seus negócios com retidão. O 
justo nunca vai vacilar, sua memória permanecerá para sempre. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
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V. Você não terá que temer más notícias: seu coração será firme, confiando no Senhor. Seu espírito é 
certo e ele não terá medo, até que ele veja a derrota de seus inimigos. 
 
R. Feliz o homem que teme o Senhor. 
 
 
Comentário para a Segunda Leitura 
Em sua primeira carta aos Coríntios, São Paulo compõe um sublime hino ao amor. Ele o descreve 
como paciente, prestativo, desinteressado, desculpando tudo, acreditando em tudo, esperando por 
tudo e isso durará para sempre. O amor é um dom do Espírito Santo. É assim que nossa caridade 
deveria ser.  
Ouçamos com atenção. 
 
 
Segunda Leitura (1 Coríntios 13:1-13) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, 
 
"1.Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze 
que soa, ou como o címbalo que retine. 2.Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, 
se não tiver caridade, não sou nada. 3.Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada 
valeria! 4.A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. 
Não é arrogante. 5.Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não 
guarda rancor. 6.Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. 7.Tudo desculpa, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. 8.A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das 
línguas cessará, o dom da ciência findará. 9.A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. 
10.Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. 11.Quando eu era criança, falava 
como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, 
eliminei as coisas de criança. 12.Hoje vemos como por um espelho, confusamente; mas então 
veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, como eu sou 
conhecido. 13.Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é a 
caridade."  
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus. 
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Comentário do Evangelho 
O evangelista Mateus apresenta as bem-aventuranças como o programa de vida de todo seguidor de 
Jesus. Estas são apresentadas como as condições fundamentais que o discípulo deve viver para se 
envolver no Projeto de Deus. Quem quiser viver de acordo com o programa que Jesus nos apresenta 
terá dificuldades e problemas, mas também terá a força de Deus e a alegria de viver de acordo com 
sua Palavra salvadora. Levante-se, cante o Aleluia e ouça as Boas Novas. 
 
Evangelho (Mateus 5, 1-12) 
 
"1.Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se 
dele. 2.Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: 3.“Bem-aventurados os que têm um coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos Céus! 4.Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados! 5.Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra! 6.Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão saciados! 7.Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia! 8.Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus! 9.Bem-
aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! 10.Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus! 11.Bem-aventurados sereis 
quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por 
causa de mim. 12.Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois 
assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós”. 
Palavra da Salvação! 
Glória a voz Senhor. 
 

Oração dos fiéis 

 
A cada um dos pedidos responderemos: “Pela intercessão do Beato Pier Giorgio Frassati, escute-
nos Senhor” 
 
1. Todos imersos no mistério de Deus e todos dedicados ao serviço dos outros: é assim que você 
pode resumir seus dias na terra. (São João Paulo II) 
Pelo o Papa, os Bispos e toda a Igreja, para que ele saiba testemunhar e defender o amor de Deus e 
do próximo. Vamos rezar 
  
2. Eu gostaria que fizéssemos um pacto que não conhece fronteiras na terra ou no tempo: união em 
oração (Pier Giorgio) 
Porque unidos em oração, podemos proclamar a Palavra que salva todas as pessoas que 
encontramos nos caminhos de nossas vidas. Vamos rezar 
  
3. Jesus na Santa Comunhão me visita todas as manhãs. Eu devolvo, com meus pobres meios, 
visitando os pobres (Pier Giorgio) 
Ó Senhor, ajuda-nos a viver a Eucaristia como fonte e ápice da vida a serviço do homem. Vamos 
rezar 
  
4. Com amor, a paz é semeada nos homens (Pier Giorgio) 
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Para que nós saibamos ser construtores da paz. Vamos rezar 
  
5. Eu sou pobre como todos os pobres. E eu quero trabalhar para eles. (Pier Giorgio) 
Que a marca da nossa fé seja o serviço aos pobres, aos fracos e aos excluídos, aos doentes, aos 
solitários e sem esperança. Vamos rezar 
  
6. Viver sem fé, sem um patrimônio para defender, sem sustentar a Verdade em uma luta contínua, 
não é viver, mas passar. (Pier Giorgio) 
Por nós jovens, de modo que, seguindo o exemplo de Pier Giorgio, podemos tomar decisões 
corajosas que testemunham a nossa fé na vida, verdade, amor, justiça. Vamos rezar 
 
 
Oração pelas ofertas 
 
Nosso Senhor, oferecemos esses presentes ao seu altar com o mesmo espírito de amor e fé ardente 
do Beato Pier Giorgio Frassati. Que nós, celebrando esta Eucaristia com pureza de coração e amor, 
ofereçamos um sacrifício que agrade a Ti e que nos conduza à salvação eterna, através de Cristo 
Nosso Senhor. 
  
 
Antífona Comunhão 
 
Não há amor maior, diz o Senhor, do que dar a vida pelos amigos. 
  
 
Oração pós-comunhão 
  
Senhor, que nos renovais por esses mistérios, possamos seguir o exemplo do Beato Pier Giorgio 
Frassati, que o adorou com amor e serviu as pessoas com generosidade. Nós pedimos isso através 
de Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 
 
 


