COMUNICADO DE IMPRENSA
“Quando a caridade te chama”, uma história contada através
de imagens, músicas e espetáculos: sábado, dia 20 de outubro
no Auditorium Conciliazione em Roma, por ocasião do Festival
de Cinema “Finding Vince 400”.
A Família Vicentina, por ocasião do Festival de Cinema “Finding Vince 400”
organiza no sábado, dia 20 de outubro às 18 horas, no Auditorium Conciliazione em
Roma, o evento “Quando a caridade te chama: a caridade como lugar
privilegiado para o discernimento vocacional”, organizado em colaboração com
o Sínodo dos Bispos. “O Finding Vince 400 é uma tentativa de mudar a nossa
perspectiva sobre a pobreza à luz das mudanças das condições sociais e dos novos
meios de comunicação; da mesma forma, «Quando a Caridade te chama» é outro
modo para dar testemunho à atualidade dos ensinamentos de São Vicente de
Paulo”, explica o Superior Geral da Congregação da Missão, Padre Tomaž Mavrič,
CM. O evento será uma ocasião para refletir, através da linguagem da arte, sobre
a Caridade e o amor de Deus vivo presente nos pobres e nos últimos que mudou a
vida de São Vicente de Paulo e que ainda convida, a cada dia, mulheres e homens
do mundo inteiro a lutar contra as novas formas de pobreza. “Somos discípulos
somente se amarmos. O vicentino é uma pessoa que ama, não uma que
simplesmente age. A fé e a esperança de São Vicente estão no amor de Deus. Ele
ergueu o véu da vida trinitária e contemplou a alma amorosa habitada pela
Trindade. Mas não é suficiente experimentar o amor. Nele o amor tornou-se uma
‘missão’”, explica Padre Luigi Mezzadri CM, comentando o pensamento de São
Vicente de Paulo: “A ação pelos pobres vem de Deus. O Santo põe no topo o amor
de Deus de forma soberana, de modo que a ação da Igreja e do homem devem
tender a glorificar o Seu nome, a buscar a ampliação do Reino e a cooperar para o
triunfo da Vontade... A vocação vicentina é amar a Deus e fazê-lo amar: «Não me
basta amar a Deus, se o meu próximo também não o ama» (XII, 262). Esse amor
deve inspirar todas as ações e direcionar o amor para com as criaturas, para que

elas sejam amadas apenas em Deus e para Deus. É esse amor que deve levar ao
amor ao próximo”.
Muitos artistas italianos e de renome internacional se revezarão no palco do
Auditorium, começando com Jim Caviezel, o personagem de Jesus em “A Paixão
de Cristo” de Mel Gibson, que contará o seu caminho espiritual num testemunho
em forma de entrevista. O ator de “Olhar de Anjo” (Angel Eyes) e de “Os
Desconhecidos” (Unknown), há anos une a sua atividade artística com um forte
compromisso em âmbito religioso. No que diz respeito à música, estarão presentes
Ron, um dos cantores-compositores italianos mais conhecidos e amados pelo
público, e o grupo artístico internacional Gen Verde. Piera degli Esposti e Massimo
Popolizio lerão os trechos do livro “Os Portais do Mistério da Segunda Virtude” de
Charles Péguy; Sarah Maestri e Giovanni Scifoni, com os textos de São Vicente e
a história reescrita do Santo, nos farão descobrir a sua biografia, seu modo de viver
e rezar; “Quando a Caridade te chama” é uma história contada em imagens,
músicas e espetáculos com a direção de Andrea Chiodi e a apresentação de
Arianna Ciampoli. O diretor explica: “É um grande desafio falar de caridade e
fazê-lo a partir da figura extraordinária de São Vicente, uma oportunidade para
reler a sua história e descobrir quem na literatura falou dessa virtude de modo
poético e incisivo. Decidi começar com São Paulo para chegar em Charles Peguy
através da voz de dois grandes nomes da cena teatral e cinematográfica italiana,
como Piera Degli Esposti e Massimo Popolizio. Não poderíamos esquecer a história
de São Vicente, redescobrir os seus momentos mais importantes e suas mensagens
mais significativas, portanto decidi confiar a tarefa a dois jovens atores do cinema
e da televisão como Sarah Maestri e Giovanni Scifoni. Giovanni irá reescrever para
nós a história do Santo com aquele estilo irônico com o qual tem encantado e
continua encantando o público da internet e da TV2000. E enfim a música de Ron
e as vozes extraordinárias do grupo internacional Gen Verde. Mas para que algo
seja mais compreensível e verdadeiro - conclui Andrea Chiodi - não podemos
deixar de ouvir aqueles que o vivem todos os dias e que podem nos ajudar a
compreendê-lo. Haverá, portanto, testemunhos diretos dos vicentinos e de uma
voz internacional como a do ator Jim Caviezel. Uma história narrada em imagens,
músicas e palavras que terão como fio condutor uma menina que representará a
caridade, a pureza e a simplicidade com as quais podemos fazer o bem”.
O evento é aberto a todos, sujeito à lotação dos lugares disponíveis na sala.
Para reservar convites, escreva para: 20ottobre@famvin.org.
ENTREVISTAS DOS ARTISTAS: POR FAVOR ENTRE EM CONTATO ANTECIPADAMENTE
COM A SALA DE IMPRENSA “FINDING VINCE 400” PARA AGENDAR ENTREVISTAS COM
OS ARTISTAS ENVOLVIDOS NA MANIFESTAÇÃO, ENVIANDO UM E-MAIL COM UMA

SOLICITAÇÃO DETALHADA PARA elena@elenagrazini.it, CONTENDO AS PERGUNTAS
QUE DESEJAREM FAZER-LHES.
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