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400 ANOS DO CARISMA VICENTINO 

Folleville – um encontro de reconciliação 

 

Ambientação: Preparar o local onde será realizado o estudo com elementos do 

cotidiano escolar e do carisma institucional, entre eles a logomarca dos 400 anos. 

 

Iluminação bíblica: Lc 4. 16-19. 
(Antes de iniciar o estudo, pode-se conduzir um breve momento orante, com a leitura 

do texto bíblico indicado. É importante que haja uma pessoa previamente designada 

para conduzir o estudo, apoiando-se nos subsídios enviados). 
 

NOS CAMINHOS DE GANNES-FOLLEVILLE: um encontro de reconciliação 

 

1. O contexto: 
 

Folleville é uma pequena cidade, localizada na 
região francesa da Picardia, departamento de 
Somme. Sua população atual não ultrapassa 
150 pessoas. No século XVII, Folleville abrigava 
um dos castelos dos De Gondi, família nobre 
provinda da Itália, influentes no governo e na 
Igreja da época. Em 1613, Pe. Vicente é 
nomeado para ajudar na educação dos filhos 
de Felipe Manuel e Francisca Margarida de 
Gondi, além de atuar como capelão dos 
trabalhadores das várias propriedades destes, que correspondia a cerca de 
7 a 8 mil pessoas. 

2. O acontecimento: 

Figura 1: Igreja de Folleville 
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Folleville nos recorda o chamado “Sermão da Missão” proferido por São 
Vicente em 25 de janeiro de 1617, estando ele em viagem com os De Gondi. 
Na véspera, Vicente atendeu em confissão um ancião da comunidade, tido 
pelo povo como um “homem de bem”, mas que vivia uma situação espiritual 
dramática, atormentado por “pecados que nunca ousava declarar em 
confissão”. O diálogo com Pe. Vicente e o encontro sacramental lhe 
devolveram a paz. A situação, contudo, interpela o sacerdote, bem como a 
Senhora de Gondi, que lhe indaga: “Quantas almas se perdem! Como 
remediar isso?” Solicita, então, a este que exorte os/as cristãos/ãs de 
Folleville a procurarem a confissão geral para que também estes/as possam 
fazer a experiência do perdão e reconciliação. E ele o faz na pregação da 
missa do dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. A adesão 
daquela comunidade foi tão significativa que necessitou da cooperação de 
outros padres e se espalhou por regiões próximas. Este sermão marca o 
início da Congregação da Missão, uma das três fundações em vida de Vicente 
de Paulo e cujo carisma próprio reside na evangelização do povo e na 
formação dos padres. Ouçamos o relato desta experiência pelas palavras do 
próprio Vicente de Paulo: 

“No dia da conversão de São Paulo, que é a 25 de 
janeiro, a senhora de Gondi pediu-me que pregasse 
na igreja de Folleville para exortar os habitantes à 
confissão geral e o fiz. Falei da importância e 
utilidade deste sacramento, e ensinei o modo de 
confessar-se bem. Deus abençoou tanto a boa fé e 
a confiança desta senhora [...] que todos os 
habitantes, tocados pela graça de Deus, vinham 
fazer a confissão geral. Continuei a instruí-los e 
dispô-los aos sacramentos, e comecei a ouvir-lhes 
a confissão; mas a concorrência foi tal que, não 
podendo dar conta eu e outro padre que me 
ajudava, a senhora mandou pedir aos 
reverendíssimos padres jesuítas d’Amiens que 
viessem em nosso auxílio. Fomos depois às outras 

localidades que pertenciam ao domínio, e pregamos em Folleville, com grande 
concurso de povo e com muitas bênçãos de Deus. Eis o primeiro sermão da Missão 
e o sucesso que Deus lhe deu no dia da conversão de São Paulo, o que não fez sem 
um desígnio em tal data” (COSTE, T. 1. p. 88 apud CASTRO, 1942. p. 56). 
 

Figura 2: Púlpito do qual São 
Vicente proferiu o Sermão da 
Missão. 
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3. O aprendizado: 
 

Folleville é uma experiência paradigmática na vida de Vicente de Paulo não 
unicamente pela obra de evangelização que desencadeou, mas, sobretudo, 
pela obra interior que realiza na vida e na missão de nosso Fundador. Ele que 
almejara a vida eclesiástica em vistas de status e estabilidade, se vê 
confrontado com o verdadeiro sentido de sua vocação. Sensibilizado pela 
situação daquele pobre homem, Vicente o ajuda a viver uma profunda 
experiência de reconciliação com Deus e consigo mesmo. Ao mesmo tempo, 
o acontecimento provoca em nosso Fundador a percepção da situação de 
abandono e vulnerabilidade espiritual do povo, especialmente do pobre 
povo do campo. Percebe que sua opção de vida não pode acomodar-se a 
projetos pessoais ou a uma rotina de atividades, mas é um chamado a ser 
uma resposta de serviço audaciosa e transformadora desta realidade. Como 
afirma Poggioli, a missão de Folleville “[...] mostra o carisma sob o qual 
Vicente de Paulo se deixará conduzir ao serviço dos Pobres”. Por ela “Vicente 
se entrega definitivamente ao evangelho de Jesus Cristo, à Igreja, à salvação, à 
conversão dos Pobres e à proclamação da misericórdia de Deus (POGGIOLI, 
2016. p. 34). 
 

NOS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO VICENTINA: um projeto de reconciliação 
 

1. Os contextos 
 

Após quatro séculos, Folleville nos recorda os percursos existenciais que 
também realizamos em nossa missão educativa, sobretudo na dimensão 
humana e espiritual. A educação integral não pode abster-se desses 
aspectos; é condição sine qua non, ou seja, indispensável, para sua 
efetivação. Muito além de práticas e atos religiosos, os quais são formas 
singulares de cultivo da fé, o cuidado espiritual é para nós hoje uma tarefa 
que assume a via da humanização, da percepção consciente e madura, 
pessoal e comunitária da dignidade e sacralidade da vida em todas as suas 
formas. Tão importante quanto termos uma contextualizada leitura de 
mundo, são os pressupostos a partir dos quais a fazemos. Na época de 
nossos Fundadores, a experiência de Deus está profundamente interligada 
com a participação sacramental, sobretudo da confissão e da comunhão. 
Hoje vivemos em um outro contexto de Igreja e sociedade, no qual somos 
convidados/as a perceber a presença e os apelos de Deus nas diferentes 
realidades que nos envolvem. Para a escola, isso implica identificar as 
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vulnerabilidades espirituais, humanas, cognitivas, relacionais nela 
presentes, respondendo a elas com os recursos técnicos e científicos que 
possuímos, mas, especialmente, com a afetiva e efetiva caridade-serviço que 
está no cerne de nosso carisma.  

 

2. Os acontecimentos 
O encontro reconciliador de Folleville se repete nos encontros intra e 
interpessoais que a comunidade educativa protagoniza. Todos somos um 
pouco “Vicentes’, ‘Senhoras de Gondi’, ‘anciãos’, ‘confessores’, povo. 
Somos, simultaneamente, reconciliados/as e instrumentos de reconciliação. 
Essa percepção nos ajuda a entender que um projeto educativo não pode 
ser um voo solo, nem se resumir a transmissão sistemática de um 
conhecimento teórico ou técnico. O/a educador/a é o/a hermeneuta da 
esperança, cuja alma de peregrino/a não o/a permite se conformar a uma 
mentalidade do pessimismo e da catástrofe, mas mantém-se cativado/a pelo 
horizonte para o qual ruma. Tal encantamento consciente, crítico e fecundo 
só pode ser sustentado por uma vida interior em permanente atitude de 
reconciliação. A escola é hoje o “púlpito de Folleville” de onde cada 
educador/a exorta as crianças, adolescentes e jovens que lhe são confiados 
por Deus, a imprimir profundidade, autenticidade, coerência e 
transcendência em seus projetos de vida. Esse é o “Sermão da Missão” que 
cotidianamente proclamamos, na convicção de que viver não cabe em 
conceitos; é uma descoberta e uma construção diárias. Reconciliação é uma 
urgência de nossos dias! A vulnerabilidade espiritual de nosso tempo tem 
características próprias, mas ela nos pede uma igual resposta missionária que 
comporta escuta, cuidado mútuo, formação adequada e competente 
acompanhamento. 

 

3. Os aprendizados 
 

 Para refletirmos juntos/as e partilharmos: 
a) Com quais vulnerabilidades humanas e espirituais nos deparamos hoje em 
nossa missão educativa? Que caminhos e vias de reconciliação avistamos 
para elas? 
b) Como temos vivido e assumido nossa vocação-missão de educadores/as? 
 

(Motivar a reflexão e partilha, em pequenos grupos, se necessário, possibilitando, 
posteriormente, uma escuta mútua. Sugestão de encerrar o momento com a leitura de 
algum escrito dos Fundadores, oração ou música à escolha, como também o vídeo com 
imagens de Folleville, disponível no Youtube, no canal da Pastoral Escolar Vicentina). 


