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1º Dia: 

        SÃO VICENTE E A MISERICÓRDIA 

      “Amor a Deus e amor aos irmãos!” 
Animador: Estimados confrades e consocias, neste primeiro dia do Tríduo em 

honra a São Vicente de Paulo vamos contemplar a Misericórdia como manifestação 

de um amor que tem seu início no amor de Deus pela humanidade e que nos envia a 

vivermos esse amor no serviço aos mais pobres a exemplo de São Vicente. 

Saudemos o Deus Trindade... Em Nome do Pai... 

 

Animador: Recebamos a Imagem de São Vicente de Paulo cantando... 

 

Canto:  

1. Glória e louvor ao ínclito Vicente/ Oh meu bom pai e santo protetor/ Sois na Igreja um sol 

resplandecente/ Louvar-vos-ei alegre e com fervor. 

A NOSSO DEUS GLÓRIA E LOUVOR ETERNAMENTE AO DEUS DE SÃO VICENTE. / GLÓRIA E 

LOUVOR, GLÓRIA E AMOR POR NOS TER CONCEDIDO PROTETOR TÃO QUERIDO. 

2. Glória e louvor a quem formou tal alma/ E a encheu de seu divino amor/ Desde a infância um vivo fogo 

inflama/ E São Vicente é luz, é chama ardente. 

3. Glória e louvor a grande caridade/ É vivo ardor do servo do Senhor/ Pra consolar a pobre humanidade/ 

Em todo mal e infeliz labor. 

4. Glória e louvor, Vicente compassivo/ Rogai por nós o nosso Salvador/ E alcançai no dia decisivo/ Nos 

dê do céu da glória do resplendor.  
 

Leitor 1: Vicente de Paulo é o Santo da Misericórdia. Sua bondade para com o povo sofrido era fruto de 

seu amor a Deus e de uma humildade que se manifestava em toda a sociedade da época. Por outro lado, 

praticamente não houve obra de misericórdia espiritual ou temporal na França que São Vicente não 

estivesse ligado. Sua vida foi marcada pelo amor Deus e aos Irmãos pobres. 
 

Leitor 2: “MOVIDO PELA MISERICÓRDIA” 

O encontro pessoal com Jesus Cristo tornou-se força propulsora da liberdade de Vicente de 

Paulo, enriquecendo-a pelo amor e dilatando-a para o serviço. Desenvolve, então, uma nova forma de 

compreender a si mesmo, de situar-se na história, de relacionar-se com Deus e com as pessoas. São 

Vicente de Paulo teve um olhar de compaixão e misericórdia, capaz de indignar-se frente a tudo aquilo 
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que era desumano: “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”. 

O olhar de Vicente percebeu o Pobre na sua dimensão pessoal e social. Olhando ao seu redor, 

ele reconheceu a dor e o sofrimento dos Pobres e colocou todos os seus dons a serviço do povo sofredor, 

pois, para ele, o Pobre é onde Deus quer ser encontrado. Ele tinha a convicção de que o Pobre era o próprio 

Jesus Cristo. 

 

Animador: Aclamemos o Evangelho, a Palavra de Deus viva entre nós cantando... 

“- Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia! 

- Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia! 

- Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, 

aleluia!” 

 

EVANGELHO (Lucas 10,25-37) 

Alguns instantes de reflexão e silêncio 

Animador: Aprendendo com São Vicente de Paulo 

 

Vicente prossegue seu caminho de humanização e santidade, firmando sua vida em novas 

convicções e lançando-se de uma vez por todas nas estradas da caridade missionária, onde se deparará 

a todo instante com homens e mulheres socialmente agredidos e religiosamente descartados, sobre 

os quais debruçará o coração, erguendo os caídos e derramando em suas feridas o bálsamo da 

misericórdia recebida do Senhor, que o transformara em homem novo e a quem desejava configurar-

se para sempre, continuando sua missão de evangelização e serviço.  

Partilha em forma de Preces espontâneas 

 

Oração final: 

Ó glorioso São Vicente, patrono de toda caridade, pai daqueles que estão na miséria e que, enquanto na 

Terra, jamais deixou de amparar a todos que a Vós recorreram, considerai os males que estão nos 

oprimindo e vinde em nosso socorro. Obtende junto do Senhor ajuda para os pobres, alívio para os 

enfermos, consolo para os aflitos, proteção para os abandonados, espírito de generosidade para os 

ricos, a graça da conversão para os pecadores, entusiasmo para os padres, paz para a Igreja, 

tranquilidade e ordem para as nações e salvação para todos. Permiti-nos comprovar os efeitos da vossa 

misericórdia intercessão e assim sermos ajudados nas misérias da vida. Possamos nós estar unidos com 

o Senhor no paraíso, onde não existe mais dor, choro ou tristeza, mas alegria, contentamento e 

duradoura felicidade. 

Amém. 

Pai-Nosso e Ave-Maria  
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2º Dia: 

MISERICÓRDIA 

“Um serviço de amor e doação aos irmãos!” 
Animador: Meditamos hoje a misericórdia na missão vicentina, para compreendemos nossa ação como 

a vivência do Evangelho no cuidado com os mais pobres e sofredores, grande 

legado deixado por São Vicente. Em nome do Pai... 

 

Animador: Recebamos a Bíblia, a Palavra de Deus que orientou vida de São 

Vicente e que a honramos neste mês de setembro cantando... 

 

Canto:  

São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus (bis). 

1.Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão (bis). 

2.Coração que acolhe o pobre e o sofredor, cheio de ternura e de amor (bis). 

 

Leitor 1: As experiências pastorais de São Vicente vividas em Clichy (1612): a missão numa pequena 

paróquia com o povo simples e piedoso, Folleville (1617): o grande sermão de São Vicente que tocou o 

coração de muitas pessoas e Châtillon (1617): que despertou a necessidade de ir ao encontro de tantas 

famílias pobres através da caridade organizada;  Montmirail (1620); tornou-se um movimento 

crescente, dando um testemunho desta verdade: As carências materiais e espirituais ecoavam no 

coração de Vicente, inquietavam sua consciência e mobilizavam suas ações, associando-o à obra de 

salvação do Filho de Deus, ungido “para proclamar a boa-nova os pobres” (Lc 4,18). 

 

Leitor 2: “MOVIDO PELA MISERICÓRDIA” 

“Amemos a Deus meus irmãos, amemos a Deus, mas que seja às custas de nossos braços, 

que seja com o suor de nossos rostos. Pois, muitas vezes, muitos atos de amor de Deus, de 

complacência, de benevolência e outros semelhantes afetos e práticas interiores de um 

coração terno, embora muito bons e desejáveis, são, no entanto muito suspeitos, quando não se 

chega à prática do amor efetivo”. (São Vicente) 

O encontro com Cristo possibilitou ao jovem Vicente de Paulo passar da ambição à compaixão, da 

obscuridade à claridade, desvelando um novo horizonte de sentido para sua vida e sua vocação. Acima 

de tudo, importava-lhe amar e servir no dinamismo do espírito de Cristo. 

 

Animador: Aclamemos o Evangelho, a Palavra de Deus viva entre nós cantando... 

“- Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia! 

- Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia! 

- Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, 

aleluia!” 
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EVANGELHO (MT, 25-31-46) 

Alguns instantes de reflexão e silêncio 

 

Animador: Aprendendo com São Vicente de Paulo 

 

A vida de Vicente de Paulo é marcada pela opção radical no serviço em benefício dos Pobres; e, 

como bem sabemos o legado deixado por ele é a grande obra de caridade que se caracteriza por meio da 

multiplicidade de carismas específicos, formando a Família Vicentina, que socorre quase todos os 

aspectos do sofrimento humano (creches, hospitais, asilos, missões, projetos sociais, visitas aos pobres 

etc.). Assim, fica evidente que ação de Deus se manifesta na existência do “Pai da Caridade”, a ponto de 

provocar a mudança na sua maneira de pensar e agir; proporcionando amparo, auxílio e promoção a milhões 

de pessoas, ao longo do tempo e no mundo inteiro; além de favorecer a santificação da Família Vicentina. 

 

Partilha em forma de Preces espontâneas 

 

Oração final: 

Nós te louvamos e te damos graças, ó Deus, Criador do universo. 

Fizestes boas todas as coisas e nos deste a terra para que a cultivássemos. 

Fazei que saibamos usar sempre agradecidamente as coisas criadas e 

partilhá-las generosamente com todos os necessitados. 

Dai-nos criatividade ao ajudar os Pobres em suas necessidades humanas básicas. 

Abri nossas mentes e nossos corações para que possamos ficar ao lado deles, 

e ajudá-los a mudar as estruturas injustas que os mantêm na pobreza. 

Fazei que sejamos irmãos e irmãs para com eles,  amigos que caminham com eles em suas lutas 

pelos direitos humanos fundamentais. 

Nós vê-lo pedimos por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém! 

 

Pai-Nosso e Ave-Maria  
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3ºdia: 

MISERICÓRDIA E MISSÃO 

“Instrumentos da transformação do mundo!” 
Animador: A vida, a história e as realizações de São Vicente de Paulo ensinam-nos 

que, a sua memorável frase “Os Pobres são os nossos Senhores e Mestres” 

significa a prática do que ele entendeu como a máxima lição dada por Jesus: Servir 

aos Pobres e aprender convivendo com Eles é a autêntica e insubstituível missão 

designada a cada um de nós. Iniciemos este 3º dia do Tríduo em honra a São 

Vicente saudando o Deus Trindade Em nome do Pai... 

 

Animador: Recebamos o Crucifixo, sinal do compromisso do seguimento de Jesus 

Cristo de cada vicentino, vendo a cruz não só como sofrimento dos pobres, como nossa missão de 

libertação e redenção de todos aqueles que estão em situação de sofrimento e miséria. 

 

Canto:  

ENSINA-NOS A AMAR/ VICENTE DE PAULO/ AO POBRE, NOSSO IRMÃO/ COMO O AMASTE 

TU! (BIS) 

1. Não sabemos sofrer com os que sofrem/ Recusamos chorar com os que choram/ Ignoramos a voz que 

nos suplica/ E a mão estendida que implora. 

2. Vicente que um dia descobriste/ Cristo sofrido no semblante do irmão. / Que sua vida também seja 

nossa luz/ Para enxergarmos no irmão Nosso Senhor. 

 

Leitor 1: São Vicente tratou de remediar oportunamente as calamidades que afligiam a Igreja e a 

sociedade de seu tempo, ao mesmo tempo em que prevenia suas Fundações contra os riscos que 

poderiam acabar com os projetos da Missão e da Caridade. Era no cultivo do espírito evangélico que se 

centrava seu receituário espiritual e pastoral: “A evangelização dos pobres é um ofício tão 

importante que foi, por excelência, o ofício do Filho de Deus. A ele nós nos aplicamos como 

instrumentos dos quais se serve o Filho de Deus que continua a fazer no céu o que fez na terra”. 

(São Vicente) 

 

Leitor 2: “MOVIDO PELA MISERICÓRDIA” 

“Sejamos, portanto, misericordiosos, (...), e exerçamos a misericórdia para com todos, de 

modo que nunca mais encontremos um pobre sem o consolar, se pudermos, nem uma pessoa 

ignorante sem lhe ensinar em poucas palavras as coisas que deve crer e fazer para sua salvação”. 

São Vicente nos ensina que devemos aprender que Deus nos surpreende por meio de discretos sinais do 

cotidiano. No entanto, é necessário permanecermos atentos para reconhecer a manifestação do Senhor 

e ter a determinação de fazer a Sua vontade. 
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Animador: Aclamemos o Evangelho, a Palavra de Deus viva entre nós cantando... 

“- Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia! 

- Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia! 

- Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, 

aleluia!” 

 

EVANGELHO (LC 4,16-21) 

Alguns instantes de reflexão e silêncio 

 

Animador: Aprendendo com São Vicente de Paulo 

 

Uma vez assimilada a Palavra de Deus, ela devia ser partilhada e ensinada. Para São Vicente seria 

um erro ler as Sagradas Escrituras apenas para enriquecer seu arsenal de argumentos para discursos 

bonitos: “Sobretudo é preciso guardar-se de ler por puro estudo, dizendo essa passagem servirá 

para tal pregação, mas somente para a própria exaltação.” Para São Vicente, os dois meios mais 

importantes eram a pregação e o catecismo. Para ajudar na pregação simples, clara e familiar; mas com 

força e com caridade, compôs o “Pequeno Método” que tinha como objetivo explicar com exemplos 

familiares as verdades do Evangelho. 

Partilha em forma de Preces espontâneas 

 

Oração final: 

Ó Cristo, 1, 

Para poder servir-te melhor, dá-me um coração generoso. 

Grande em meu trabalho:  

vendo nele não uma imposição, mas a missão que me confias. 

Grande no sofrimento:  

verdadeiro soldado de minha cruz, verdadeiro Cirineu para a cruz dos outros. 

Grande no mundo:  

compreensivo com suas fragilidades, mas imune às suas máximas. 

Grande com as pessoas:  

leal para com todas, mas atento, principalmente, aos pequenos e humildes. 

Um coração grande para comigo mesma:  

nunca centrado em mim, sempre apoiado em Ti. 

Principalmente, um coração grande para contigo, ó meu Senhor,  

feliz de servir-te e de servir meus irmãos e irmãs, todos os dias de minha vida. 

Amém! 

Pai-Nosso e Ave-Maria  

 
1 LARRAÑAGA, Ignacio. Encontro: manual de oração. São Paulo: Loyola, 1992, p.85. 


