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dedicaTória

�

Aos padres vicentinos que me assistiram quando pesquisava 
e meditava sobre São Vicente: Pe. Eliseu Wisniewski, cm; 
Pe. Lauro Palú, cm; Pe. Simão Valenga, cm.
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apreseNTação

�

São Vicente de Paulo viveu muito e incansavelmen-
te. Não é muito dizer que ele se consumia inteiramente 
pelos outros. Como poderíamos caracterizá-lo? Encontra-
mos nele uma pessoa de bondade ilimitada, uma pessoa 
humilde, delicada, serviçal, cheia de gratuidade, amoro-
sa, amiga. Seu coração era plenamente dominado por 
Jesus Cristo. Ele não desejava mais nada na vida, desde 
que tivesse Jesus ocupando-a completamente. Uma das 
palavras mais fortes de São Vicente revela seu compro-
misso com a radicalidade do discipulado de Jesus: “Como 
ser um cristão e ver seu irmão sofrendo sem chorar com 
ele? Sem ficar doente com ele? É não ter caridade, é ser 
cristão de fachada; é não ser humano, é ser pior que os 
animais” (SV XII, 271). 

Em seu itinerário, podemos muito bem perceber o 
encontro e a harmonização da contemplação com a ação. 
Ele conseguiu ser Marta e Maria ao mesmo tempo! São 
Vicente nos chama e nos desafia a mudar nosso estilo de 
vida. Certa vez perguntaram a ele o que mais lhe custaria 
abandonar. A resposta dele revela o que se passava em 
seu coração e onde estava firmada a sua vocação: “seria 
não servir mais essa pobre gente e ser obrigado a deixar 
de cuidar e de servi-los” (XI, 22). 

Você é meu convidado para seguir as experiências 
de São Vicente de Paulo durante 30 dias. Trinta dias em 
que os passos de São Vicente de Paulo se tornarão os 
seus passos. Um período de meditação e reflexão que 
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nos levará a olhar para ele sem retirar os olhos de quem 
somos e de como exercitamos o discipulado. Nos passos 
de São Vicente é um desafio que nos leva a repensar a 
vida a partir do cotidiano. E, certamente, esta é uma das 
mais valiosas lições que aprendemos com ele: o encontro 
com Jesus e as transformações dele decorrentes aconte-
cem no dia a dia de cada um. A história de São Vicente 
nos presenteia com a pessoa de Jesus, e por isso pode-
mos ver e celebrar, desde já, as transformações que ocor-
reram nele e que certamente ocorrerão em nós quando 
começarmos a caminhar pelo mesmo caminho. 

O livro foi pensado para ser utilizado todos os dias. 
Nele se encontram trinta meditações para você acompa-
nhar durante um mês. Você poderá utilizá-lo como um 
livro devocional para ler, meditar e rezar, antes de iniciar 
seu dia repleto de atividades ou ainda para finalizá-lo. 
Minha prece é para que o próprio São Vicente tome você 
pelas mãos e o conduza por esses 30 dias. Que esses dias 
possam fazer diferença em sua vida e que, ao final deles, 
você desfrute das bênçãos de viver o discipulado, a soli-
dariedade e as obras de misericórdia em profundidade, 
ao lado de um santo profeta!


