
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Começa em outubro, de 18 a 21, a I edição do “Encontrando 

Vicente 400”, o festival internacional de cinema dedicado a São 

Vicente de Paulo 

 
 
O “Encontrando Vicente 400” (Finding Vince 400) é um festival internacional de 
cinema dedicado a São Vicente de Paulo: apresentado oficialmente em Roma em 
2017 durante o Simpósio pelo IV Centenário do Carisma Vicentino, o “Encontrando 
Vicente 400” é uma tentativa de traduzir o tema da globalização da caridade em 
todas as linguagens artísticas contempladas pelo concurso. Criadores, narradores e 
roteiristas são convocados para contar, através de várias expressões artísticas, a 
questão da pobreza de forma nova e original. São mais de 109 países que no mundo 
inteiro responderam ao apelo lançado pela grande Família Vicentina, a qual 
trabalha em todo o mundo segundo o espírito do fundador São Vicente. 
 
O objetivo desta manifestação é dar voz às novas formas de comunicação 
audiovisual que permitam mudar a nossa visão sobre a pobreza nas nossas 
comunidades. Trata-se de uma tentativa de dar uma resposta às novas exigências 
com que a pobreza nos aflige em todo o mundo: é preciso mudar o nosso ponto de 
vista, sair de tradições consolidadas para poder, com um forte compromisso com 
os princípios da espiritualidade vicentina, globalizar a resposta à pobreza, ou seja, 
a caridade. 
 

O festival “Encontrando Vicente 400” — com o relativo concurso — será realizado 
em Castel Gandolfo de 18 a 21 de outubro deste ano e será articulado em três 
seções: Curta ou longa-metragem “Encontrando Vicente 400”, dedicadas àqueles 
que exibirão um curta ou um longa-metragem e, por fim, “Sementes de 
esperança”, destinada aos menores de 18 anos. O tema proposto é único: o serviço 
aos pobres. 
 
Nas atividades do festival em Castel Gandolfo estará presente, entre outros, o ator 
estadunidense Jim Caviezel, o então intérprete do personagem de Jesus no filme 
“A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson. 



 

 

 
São três os painéis até agora previstos para o festival em Castel Gandolfo, os quais 
incluirão atores, diretores e autores: “The Hollywood Responsibility”, sobre o que 
efetivamente os protagonistas da tela grande podem fazer sobre este tema tão 
importante; “The New Media Responsibility”, sobre o papel que as novas mídias 
podem desempenhar ao levar ao público mundial as informações corretas sobre a 
pobreza e a globalização da caridade, contando a realidade de tais fatos que 
frequentemente não encontram canais dispostos a noticiá-los; “The Citizen 
Journalist Responsability”, ou seja, o papel dos jornalistas, cidadãos comuns, 
voluntários dotados de meios de comunicação ao alcance de todos e que, com um 
simples smartphone e com pouquíssimos recursos, contam ao mundo o que veem. 
 
 
O “Encontrando Vicente 400” aproveitará a concomitância da realização das 
atividades do Sínodo da Juventude em Roma para dar vida a um evento que 
acontecerá no sábado 20 de outubro no Auditorium Conciliazione, das 18 h às 20 h, 
aberto a jovens de 16 a 35 anos. Tal iniciativa, criada em colaboração com o Sínodo 
dos Bispos, foi concebida e implementada pela Fondazione Ente dello Spettacolo 
da CEI, Conferência Episcopal Italiana, e o tema no qual se baseará o evento é a 
caridade como um “lugar de discernimento vocacional”. O evento será dirigido por 
Andrea Chiodi. 
 
Para participar, é preciso efetuar o cadastro cujas informações apropriadas serão 
disponibilizadas nas mídias sociais e nos meios de comunicação da Família 
Vicentina. 
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Redes Sociais: 
 
Famvin no Facebook em inglês: https://www.facebook.com/famvin/ 
Famvin no Facebook em espanhol: https://www.facebook.com/famvines/ 
Famvin no Facebook em francês: https://www.facebook.com/famvinfr/ 
Famvin no Facebook em português: https://www.facebook.com/famvinpt/ 
Famvin Europa no Facebook: https://www.facebook.com/famvin.europe/ 
Famvin no Twitter em inglês: https://twitter.com/famvin/ 
Famvin no Twitter em espanhol: https://twitter.com/famvines/ 
Famvin no Twitter em francês: https://twitter.com/famvinfr/ 
Famvin no Instagram: https://www.instagram.com/the_.famvin_network/ 
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Famvin no Google+: https://plus.google.com/u/0/+FamvinOrgEnglish/ 
Famvin no Flickr: https://www.flickr.com/photos/famvin/albums 
Famvin no SlideShare: http://slideshare.net/mw28/presentations 
Famvin no Scribd: http://scribd.com/vinformation 
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