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“A nossa visão é que todos possam ter um lugar 
ao que chamar lar e participem ativamente na 
sua comunidade”.
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Com o fim do ano, nós da Famvin Homeless Al-
liance estamos refletindo sobre as realizações 
do ano passado: nossa conferência “Acom-

panhando a jornada de um refugiado”, realizada em 
Sevilha, em junho; a bênção da estátua “Abrigo” pelo 
Papa Francisco como parte do Dia Mundial dos Po-
bres no dia 9 de novembro; os nossos webinars sobre 
“Colaboração Vicentina nos projetos da Campanha 
13 Casas” e “o tráfico de pessoas e a situação dos sem 
teto”. 

A equipe agradece o apoio contínuo e o entusiasmo 
da Família Vicentina pelo nosso trabalho! Isso muito 
nos encoraja a encontrar novas maneiras criativas de 
cumprir nossa missão e apoiar as comunidades vicen-
tinas locais que trabalham com os desabrigados.

Olhando para o futuro, 2023 oferecerá novas manei-
ras de responder aos sem teto, enquanto continuamos 
nossa jornada para aumentar o alcance da Campanha 
13 Casas. Embora estejamos determinados a garan-
tir nossa presença em todos os 160 países nos quais 
os ramos da Família Vicentina trabalham atualmente, 
nosso foco maior está na situação dos refugiados, mi-
grantes e moradores de favelas, bem como nos pre-
parativos para nossa 3ª Conferência Internacional em 
Manila, Filipinas, em janeiro de 2024.

Continuaremos apoiando os esforços vicentinos lo-

cais de advocacia, e estamos mais convencidos do 
que nunca a respeito do valor da advocacia. So-
mente através da combinação de iniciativas proati-
vas para dar voz aos sem teto, juntamente com o 
fornecimento da plataforma para expressar suas 
necessidades e se envolver com todos os níveis da 
sociedade, seremos capazes de produzir frutos a 
longo prazo na prevenção e cuidado com os sem 
teto. Não estamos sozinhos nos esforços locais de 
defesa: trabalharemos em estreita colaboração com 
o Ruff  Institute of  Global Homelessness (IGH) e com 
o Working Group to End Homelessness (WGEH) para 
criar sinergia e encontrar soluções locais para esse 
problema global.

A FHA está comprometida e a serviço de toda a 
Família Vicentina. Ademais, contamos com sua in-
crível rede mundial para ter sucesso ao nosso tra-
balho. Contamos com você para estender a mão e 
compartilhar o que você está fazendo para lidar com 
os sem teto e para expressar suas necessidades, a fim 
de que possamos organizar o apoio que podemos 
oferecer, sempre na esperança de juntos moldarmos 
um mundo sem pessoas em situação de rua. 

Por favor, deixe-nos saber o que você faz e como 
podemos ajudá-lo. Juntos, estamos criando os  pi-
lares para um mundo onde todos tenham um lugar 
para chamar de lar e uma participação em sua co-
munidade.

Yasmine Cajuste

Gerente de Desenvolvimento de Projetos

Projeto da Campanha 13 Casas na Mauritânia
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Uma reflexão da Etiópia

Como os ensinamentos de São Vicente de Paulo ajudaram a Família Vicentina na Etiópia a en-
frentar dois anos de guerra e a apoiar as pessoas ao seu redor?

O chamado de uma Filha da Caridade é imitar Jesus no espírito e no carisma de São Vicente, portanto, os valores vicentinos são 
valores evangélicos. O sofrimento foi uma experiência vivida por Nosso Senhor e São Vicente desde o nascimento até a morte, mas 
não os impediu de cumprir sua missão. Nos últimos dois anos, milhares de pessoas viveram a paixão de Cristo na Etiópia. De 
nossa parte, nossa vida lembrava a devastadora experiência da guerra na França do século XVII . São Vicente encorajou seus 
seguidores a se identificarem com o sofrimento dos habitantes por meio da oração e do sacrifício, em 1635, ao se tornar uma ponte 
entre os pobres e os influentes ou ricos, para salvar vidas que corriam risco de perecer. Os ensinamentos de São Vicente sobre a 
importância da oração, da imitação de Cristo, da confiança na Divina Providência, da caridade, do trabalho em rede e da entrega 
à vontade de Deus foram os motores que nos mantiveram firmes na caminhada. Isso nos ajudou a viver nosso chamado, a ousar 
servir vítimas e agressores sem calcular o custo, construir pontes de perdão e semear sementes de esperança.

São Vicente aconselhou um jovem coirmão, nomeado superior, a perguntar ao Filho de Deus: “Senhor, se estivesses no meu lugar, 
como agirias nesta ocasião?” (XI, 314). Um dos muitos incidentes desafiadores durante os últimos dois anos foi a prisão de nossas 
seis irmãs, simplesmente porque elas vêm de uma determinada tribo. Isso me lembrou da injustiça que São Vicente experimentou 
quando foi acusado de roubo, embora fosse inocente. Além disso, nossos valores vicentinos nos ajudaram a ver a pessoa com olhos 
de misericórdia e respeito, independentemente de sua origem, religião, etnia, ideologia política e ou mesmo suas contribuições para a 
guerra; responder às suas necessidades com bondade, generosidade e oração. São Vicente disse: “Busque a paz e siga atrás dela” (I, 
264). Nossos valores me ajudaram em meu papel de liderança, escolhendo corajosamente a paz e apelando a minhas Irmãs para 
serem testemunhas visíveis de Jesus que continua sofrendo por aqueles que perderam tudo, inclusive seus entes queridos. É com cor-
agem que construímos um futuro melhor. A nova perspectiva é ir além de fazer justiça para curar o passado e construir o futuro.

Obrigada.
Irmã Hiwot Zewde, FC
Dezembro de 2022

O apelo de Natal da Aliança Famvin para as Pessoas Sem Teto, de 2022, está arrecadando fundos para apoiar o trabalho 
da Família Vicentina na Etiópia. Para saber mais, visite: https://vfhomelessalliance.org/pt/abrigo-para-a-esperan-
ca-uma-campanha-de-natal/
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“Abrigo”: um convite para agirmos juntos para 
acabar com a falta de moradia

Diálogo, encontro, viagem. Três palavras 
que expressam a essência das palavras 
do Papa Francisco na Audiência Ger-

al na Praça de São Pedro, em Roma, no dia 9 de 
novembro, poucos dias antes do Dia Mundial dos 
Pobres. A Família Vicentina teve a oportunidade 
de participar da ocasião e refletir sobre as pala-
vras de Sua Santidade, que nos convidou a ter “o 
coração aberto; não fechado ou duro”, para nos encon-
trarmos e alargarmos os nossos horizontes, para 
não sermos bloqueados pelos nossos medos, mas 
irmos além, para sentir como “um só coração e uma 
só alma” (Audiência geral, 9 de novembro de 2022).

A estátua Abrigo, criada por Timothy Schmalz, foi 
abençoada pelo Papa Francisco e doada à Família 
Vicentina no mesmo dia. Para a Famvin Homeless Al-
liance, esta representa um convite “para fazer alguma 
coisa e não ficar indiferente diante da situação das pessoas 
em situação de rua” (Natalie Monteza, coordenado-
ra da Campanha 13 Casas). Assim como a pomba 
da estátua, símbolo do Espírito Santo, puxando o 
cobertor sobre a pessoa sem teto, somos chamados 
em nossa missão a servir os pobres, como nos re-
cordou o Padre Robert Maloney na sua meditação, 
citando as palavras de São Vicente: “Nesta nossa vo-
cação, estamos muito em conformidade com Nosso Senhor Je-
sus Cristo... Se perguntarmos a Nosso Senhor: ‘O que vieste 
fazer na terra?’, responderia Jesus: ‘Evangelizar os pobres”. 

‘Mais alguma coisa?’. ‘Evangelizar os pobres’” (XI, 98). 

A estátua também representa um convite para co-
laborar e unir nossas forças como Família Vicen-
tina para melhor responder às necessidades das 
pessoas em situação de rua. São inúmeros os te-
stemunhos do projeto Campanha 13 Casas que 
mostram a força da colaboração vicentina dentro 
e fora da Família, como a resposta à erupção do 
vulcão Fuego, em 2018, na Guatemala, o trabalho 
de socorro no Haiti ou a construção de casas para 
famílias que vivem na pobreza na República Do-
minicana. Como a Irmã Carol Keehan, membro da 
Comissão da FHA, apontou, a estátua representa 
“uma oportunidade, depois da Covid, para a Família Vicen-
tina estar unida, para fortalecer nossa força como Família”.

Guiados pelas palavras do Papa Francisco, es-
peramos ver mais projetos vicentinos em no-
vos países. Uma cópia da estátua, um símbolo da 
missão compartilhada da Família Vicentina com 
os pobres, pode ser encomendada pelo seu ramo. 
Se desejar mais informações, envie um e-mail 
para Yasmine Cajuste: homeless@famvin.org.

No espírito do Advento, recordamos as palavras 
do Papa Francisco: “Portanto, hoje é um bom momen-
to para nos perguntarmos: o que pesa no meu coração? O 
que pesa no meu espírito? E quanto aos fardos que pesam 
sobre os ombros de nossos irmãos e irmãs, estou ciente de-
les ou indiferente a eles? Essas são boas perguntas para 
nos fazermos porque ajudam a proteger nossos corações con-
tra a apatia” (Angelus, 28 de novembro de 2021). 

Esperamos que essas perguntas possam nos aju-
dar a sair da apatia e a agir, trabalhando jun-
tos, não apenas para construir casas, mas tam-
bém para fortalecer nossas comunidades a fim 
de garantir que ninguém volte a ficar sem teto.
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De 7 a 9 de junho de 2022, a Conferên-
cia FHA “Acompanhando a viagem 
de um refugiado” foi realizada em Se-

vilha, Espanha. A reunião contou com 120 par-
ticipantes de vários ramos da Família Vicentina. 
A Conferência foi um grande sucesso e todos 
saíram cheios de entusiasmo e vontade de agir.

Uma participante, Irmã Olivia Umoh, Filha da 
Caridade em Gana, disse que ela e os membros 
de sua equipe planejaram “se engajar na sensibili-
zação pública sobre a falta de moradia e os fatores que 
tornam as pessoas vulneráveis a ela. Assim, organizamos 
campanhas de conscientização em torno do Dia Mun-
dial dos Sem Teto, no dia 10 de outubro de 2022”.

Para Irmã Francely, da Guatemala, o que ouviu 
durante a conferência levou a uma reflexão so-
bre o trabalho que estão realizar atualmente: “o 
serviço da cozinha para pessoas sem teto que temos em 
nossa casa pode mudar se fizermos um bom discerni-
mento já que o local é estratégico para El Paso, para 
muitos deslocados de aldeias remotas da Guatemala”.

Após a Conferência de Sevilha, a equipe da FHA 
encontrou inspiração para continuar investindo 
em redes vicentinas, mapeamento global e advoca-
cia local com uma visão global, para garantir que 
os direitos daqueles que sofrem sejam garantidos. 
Por este sucesso, a equipe da FHA tem a alegria 

de anunciar que a próxima Conferência será nas 
Filipinas, com foco nos moradores de favelas e 
em como podemos atender às suas necessidades.

Ao trabalhar com os projetos Campanha 13 Ca-
sas, ficou claro que o tema da Conferência é rel-
evante e uma área importante de seu trabalho.

Nas palavras de alguns de vocês:

“Pessoas refugiadas, migrantes e vítimas de tráfico hu-
mano, muitas vezes são vulneráveis à falta de moradia, 
que é uma grande preocupação da Família Vicentina”.

“É necessário falar sobre isso porque alguns mem-
bros da Família Vicentina ainda desconhecem o tra-
balho específico que a Família está fazendo em 
relação aos refugiados e deslocados e nossas ações”.

Com esta frase de São Vicente em mente: “Como eu 
gostaria que os membros da Missão que estão juntos fizessem 
tudo em conjunto uns com os outros! Assim agem os amigos, 
e muito mais dois irmãos que vivem juntos” (V, 333), dese-
jamos a todos um bom Natal e boas-vindas ao novo 
ano com entusiasmo para continuarmos a trabalhar 
juntos na luta contra a falta de moradia no mundo.

Conferência de Sevilha: Compromisso com     
novas abordagens para o fim da situação de rua

Grupo de trabalho em Sevilha



É absolutamente inspirador pensar que, de-
pois de 400 anos, o carisma de um único 
homem que teve o sonho de acabar com a 

falta de moradia é mantido vivo pelo poder de suas 
orações e ações a serviço dos mais pobres dos po-
bres em todo o mundo. Ao ler sua história, podem-
os ouvir sua dedicação em servir aos mais necessit-
ados, a força em não desistir, mesmo quando tudo 
parece perdido, sua fé em Deus e a perseverança 
para continuar apesar de eventos terríveis como 
desastres naturais, guerras, fome e perseguições.

Sentimo-nos honrados por fazer parte de uma 
Família e, para comemorar o 4º aniversário da 
Campanha 13 Casas, lembramos quando nos re-
unimos em Roma, em 2018, e escolhemos nos 
inspirar na missão de São Vicente e Santa Luí-
sa a serviço das pessoas vivenciando sem teto.

Desde então, a Campanha 13 Casas conta com 93 
projetos em 60 países, com um total de 8.697 pessoas 
atendidas. Você pode imaginar quantos pequenos 
passos caminhamos juntos para poder falar sobre 
esses números, por trás dos quais estão as histórias 
de milhares de mulheres, homens e crianças? É com 
grande satisfação que anunciamos que estamos nos 
aproximando de nossa meta de transformar a vida 
de 10.000 pessoas em todo o mundo, garantindo 
o direito à moradia adequada e a uma vida digna.

Gostaríamos de agradecer especialmente porque, 
apesar de todas as dificuldades, você compartilha 
conosco um presente precioso: as histórias das pes-
soas que você está ajudando por meio de projetos 
de mudança de estrutura. Para captar estes momen-
tos da vida, criamos este vídeo que mostra todos os 
países e projetos em que a Campanha está presente.

Em particular, estamos orgulhosos de dar as 
boas-vindas a um novo projeto: “Casas para famílias 
pobres”, no Vietnã, que se juntou à Campanha após 
a convocatória de propostas lançada em agosto.

O Padre Peter Pham Minh Trieu, CM disse: “Em 
nome dos meus coirmãos, muito obrigado pela sua gen-
erosidade e apoio ao nosso projecto. Espero que, com 
suas orações e encorajamento, nosso projeto seja concluí-
do em breve e seja útil para nossa missão. Deus abençoe”.

Outros países, como a República Centro Africana, 
Lesoto e Libéria, manifestaram interesse em aderir 
à Campanha, e esperamos ver novos projetos lá em 
breve. Agradecidos por esta resposta, decidimos es-
tender a Chamada de Propostas até  28 de fevereiro de 
2023, na esperança de que mais países se juntem a nós.

Guiados pelo espírito do Advento, queremos com-
partilhar com vocês as palavras do Papa Francisco: 
“O Advento nos convida a um compromisso de vigilância, 
olhando além de nós mesmos, expandindo a mente e o coração 
para nos abrir às necessidades das pessoas, dos irmãos e irmãs, 
e ao desejo de um mundo novo. É o desejo de muitas pessoas 
atormentadas pela fome, pela injustiça e pela guerra (…) Este 
é um momento propício para abrir os nossos corações, para nos 
fazermos perguntas concretas sobre como e por quem entrega-
mos a nossa vida”. (Angelus, 2 de dezembro de 2018).
Convidamo-lo, portanto, a partilhar este apelo, a 
chegar a outros vicentinos, a ajudar pessoas sem 
teto, como fez São Vicente, há 400 anos. Vamos 
transformar este sonho em realidade! Juntos podem-
os transformar verdadeiramente a vida das pessoas!

A Campanha 13 Casas - Uma Celebração do        
Carisma Vicentino

Famvin AllianceFamvin Homeless Alliance Aliança FamvinAliança Famvin

Projeto da Campanha 13 Casas no Vietnã
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