
Tema da Quaresma 2017: 
A Trindade como o modelo perfeito

As “relações” são uma parte inseparável da nossa missão

Da carta da Quaresma de Tomaž Mavrič, CM 
Superior geral



Queridos irmãos e irmãs, 

A graça e a paz de Jesus 
estejam sempre conosco! 

O tempo da Quaresma está 
próximo!



Admiro o testemunho e o 
serviço heroico de todos, nos 
momentos difíceis e nas 
longínquas regiões do 
mundo.  

Meu coração está com cada 
um, acompanhando-os todos 
os dias com os meus 
pensamentos e minhas 
orações.



Tema da 
Quaresma 2017
O mistério da “Santíssima 
Trindade”, como outro dos 
principais mistérios da 
espiritualidade de São Vicente.



Qual é a mensagem da 
Santíssima Trindade para 
mim, pessoalmente, para 
a Comunidade onde vivo, 
a Congregação ou o 
grupo ao qual pertenço, 
para minha família, para 
as pessoas às quais Jesus 
me envia a servir?



• A Trindade é o modelo 
perfeito de "relações" 

• Nós não fomos criados 
como ilhas, mas sim, 
como seres sociais e 
como família 

• No âmago do nosso ser, 
somos um com Deus, 
ou seja, um com a 
Trindade e, um entre 
nós.

facebook/DaughtersOfCharityInternationalProjectServices

AIC México acompanha idosos 
facebook/AIC International



Nossa reflexão sobre a 
Trindade deve estar 
acompanhada pela vontade 
e o objetivo de encarnar 
este modelo perfeito de 
“relações” na situação da 
vida concreta na qual me 
encontro, na Comunidade 
onde vivo, na Congregação 
ou no grupo ao qual 
pertenço, na minha família, 
com as pessoas às quais 
Jesus me envia a servir.

Projeto “Vincentian Harbor” em Odessa, Ucrânia

facebook/vincentiansolidarityoffice



O que podemos 
contemplar nestas 
“relações” entre o Pai, o 
Filho, e o Espírito?



A atenção está sempre voltada para a 
outra pessoa e não sobre si mesma. 

A prioridade é sempre dada à outra 
pessoa e não a si mesma. 

O louvor, a gratidão, a admiração são 
sempre dados à outra pessoa e não a 
si mesma. 

Cada uma das três Pessoas da 
Trindade expressa sempre a 
necessidade de colaborar com a 
outra para realizar a missão. 

Cada uma das três Pessoas da 
Trindade sempre expressa claramente 
que agir sozinha seria insuficiente e 
ineficaz para cada uma delas.



São Vicente de Paulo fez do 
modelo ideal da Santíssima 
Trindade, um dos 
fundamentos de sua 
espiritualidade. Neste 
tempo de Quaresma, 
somos convidados a 
avançar para aproximarmo-
nos do modelo perfeito de 
“relações” que Jesus nos 
oferece.



Se cada um de nós der 
prioridade ao outro, colocá-
lo antes de si mesmo, antes 
dos próprios desejos, dos 
próprios interesses, antes 
das próprias aspirações; se 
cada um prestar atenção ao 
outro, compartilhar o 
tempo, os pensamentos, as 
experiências, as dificuldades, 
as dúvidas, os sofrimentos, 
as alegrias, etc., seguindo o 
modelo perfeito de 
“relações da Trindade”…

facebook/madagascar.association

facebook/DaughtersOfCharityVocationsUs



… então alguém fará o mesmo 
por cada um de nós. Assim, 
ganhará forma um conjunto 
maravilhoso e milagroso de 
relações onde, juntos, 
realizaremos a missão 
confiada por Jesus da melhor 
maneira e o mais eficaz 
possível.

facebook/AIC International



A uniformidade existe, portanto, na 
Santíssima Trindade: o que deseja o 
Pai, o Filho também o quer; o que 
faz o Espírito Santo, fazem-no o Pai 
e o Filho. Agem do mesmo modo. 
Têm um só e mesmo poder e uma só 
e mesma operação. Aí temos a 
origem da perfeição e nosso modelo. 
Tornemo-nos uniformes. Seremos 
muitos como se fôssemos somente 
um, e teremos a santa união na 
pluralidade. Se já as possuímos em 
parte e não o bastante, peçamos a 
Deus o que nos falta, e vejamos em 
que nos diferenciamos uns dos 
outros a fim de procurar assemelhar-
nos todos e nos igualar, pois a 
semelhança e a igualdade geram o 
amor, e o amor, tende à unidade.

- SV XII, 261-262
Artista: Toribio, San Juan, Puerto Rico



A devoção de São Vicente à 
Santíssima Trindade não era um 
exercício intelectual, mas um 
apelo de seu coração. Ela o 
conduziu e nos conduz, enquanto 
Congregação que ainda vive o 
carisma do Fundador, a uma 
dupla experiência: 

• Imitar as relações entre as três 
Pessoas. Somos chamados a ser 
a imagem da Trindade, Deus-
Amor misericordioso e 
compassivo. 

• Para unir indissoluvelmente 
nossa devoção à Trindade, à 
missão; ao anúncio do mistério 
do amor de Deus pelos pobres.

Artista: Kurt Welther, Graz, Austria



Celebramos o aniversário dos 400 anos do carisma de São Vicente 
de Paulo. Que este ano jubilar nos traga abundantes frutos! Com 
uma total confiança na Providência, pela intercessão de Nossa 
Senhora da Medalha Milagrosa, de São Vicente de Paulo e todos 
os santos e bem-aventurados da Família Vicentina, prossigamos o 
caminho interior rumo a nós mesmos, e exterior rumo as nossas 
Comunidades, nossa família e as pessoas às quais Jesus nos envia a 
servir, em direção àqueles que talvez ainda não conheçam o 
carisma ou àqueles lugares onde o carisma ainda não criou raízes.

youtube/CMglobal.org

http://CMglobal.org


Espero e rezo para que as 
celebrações da Semana Santa, 
da Páscoa e do tempo pascal 
deste ano, tragam consigo um 
aumento de alegria e de sentido 
para cada um de nós e para 
nossa missão ao mesmo tempo 
que meditamos sobre a 
Trindade e caminhamos em 
direção ao modelo perfeito de 
“relações”. 

Continuemos a rezar uns pelos 
outros! 

Seu irmão em São Vicente,  

Tomaž Mavrič, CM 
Superior geral



Apresentado por famvin.org


