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One in Hope: show do Gen Verde no domingo, 27 de setembro de 2020 às 21h00 ao vivo 
no seguinte link https://youtu.be/WyMHyK-L-TU. Um evento promovido e organizado com 
a Família Vicentina em memória da figura de São Vicente de Paulo. O primeiro passo de 
um grande projeto.  
No dia em que a Igreja celebra a figura de São Vicente de Paulo, a Família Vicentina, que 
com as suas 170 ramificações está presente em 158 países e tem mais de quatro milhões 
de adeptos em cinco continentes, se recorda junto ao grupo musical Gen Verde que fará 
um show às 21hs (horário italiano), transmitido ao vivo no seguinte link 
https://youtu.be/WyMHyK-L-TU 
“Haviam outros projetos - explica Sally McAllister, diretora do Gen Verde – de fato nestes 
dias deveríamos estar nos E.U.A. para uma turnê que envolveria mais shows com nossos 
amigos da Família Vicentina e do Movimento dos Focolares. Mas a pandemia bloqueou 
tudo e então pensamos em transformar este obstáculo em um trampolim de lançamento 
utilizando a web para fazer um show – precisamente no final de semana marcado para o 
início da turnê - envolvendo assim muito mais pessoas, e não apenas os presentes na 
América do Norte, mas em todo o mundo”. 
Junto com uma equipe da Família Vicentina Escritório nos EUA, o Gen Verde criou este 
evento especial que também marca o início de um novo caminho, um projeto em que o 
Movimento dos Focolares e a Família Vicentina trabalham juntos para transmitir a muitos a 
força da unidade que brota de seus carismas a serviço de toda a humanidade. 
"One in Hope", este é o título do show que inclui não só músicas, mas também 
testemunhos sobre temas da solidariedade e da fraternidade universal. 
Assim nasceu a idéia do próximo 27 de setembro às 21hs (italiana): um show inédito e para 
a ocasião, o Gen Verde escreveu e compôs uma música em homenagem ao fundador da 
Família Vicentina. “Nos impressionou muito a história de São Vicente de Paulo - explica a 
compositora Nancy Uelmen - e em particular como ele soube olhar além das aparências 
para descobrir o rosto de Deus nos pobres. Esta descoberta foi para ele um chamado a 
encontrar Jesus nos pobres. Na letra da música escrita na primeira pessoa como se fosse 
São Vicente de Paulo a falar, se percebe o mesmo olhar do bom Samaritano (de que fala 
o Evangelho) que quando vê uma pessoa em necessidade não passa adiante, indiferente, 
mas para e ajuda. Parecia-nos uma mensagem muito atual: na vida de cada dia tão frenética 
e fugaz, há uma necessidade extrema que todos nós aprendamos a viver com este mesmo 
espírito ”. 
Vincent’s Song (You Did It To Me) é uma música com sons eletrônicos e com um ritmo 
envolvente. 



 

                                                                                                                                                               

Uma escolha bem decidida aquela que o Gen Verde apoiou, não só para envolver mais os 
jovens, mas também para expressar o sentido de urgência que São Vicente sempre teve 
no seu querer sair e ir ao encontro dos pobres para ajudá-los. 
Para quem deseja ouvir a música Vincent’s Song (You Did It To Me), é possível encontrá-la 
no seguinte link https://imusiciandigital.lnk.to/YF7bADntEM 
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