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MENSAGEM DO PRESIDENTEEDITORIAL
Louvado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!

Você, minha amiga ou meu amigo vicentino (a), é
uma estrela-guia. Sim, seus atos e gestos se asseme-
lham à Estrela de Belém, que guiou os Três Reis Magos
à Luz, ou seja, até o Menino Deus. Na condição de mem-
bro da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), você
também é um guia, conduzindo os Pobres aos caminhos
da fé, esperança e Mudança Sistêmica (promoção soci-
al).

Em uma sociedade que despreza, humilha e deixa
os Pobres sempre às margens dela, uma sociedade cu-
jos gestos se assemelham ao de Herodes, os confrades
e as consócias em vez de perseguirem, estendem as
mãos aos ‘pequenos do Reino’; enxergam nas pessoas
carentes o próprio Jesus que, por amor de Deus, encar-
nou-se entre nós.

Jesus nasceu pobre para nos ensinar a amar todas

Nesta última edição do ano do nosso jornal
ComunicAção Vicentina, convido você a mer-
gulhar em si mesmo, numa espécie de retros-
pectiva de seu próprio desempenho nas ativi-
dades e ações vicentinas. É importante pergun-
tar sobre quais foram as melhores posturas e
decisões de ações em prol dos Pobres junto à
sua Conferência para a efetivação da caridade.

O exercício de analisar e revisar cada pos-
tura nossa, concede-nos a capacidade de apri-
morar nossos serviços e nossa ação pessoal
junto ao compromisso firmado na Missão de
servir nossos ‘Mestres e Senhores’.

Recomendo que leia atentamente cada ma-
téria e artigo aqui apresentados. Espero que os
textos sirvam de incentivo à mudança de com-
portamentos, à maneira de pensar no outro e
nas ações, para que consigas realizar em mais
um ano, junto a muitos vicentinos e vicentinas,
um excelente trabalho de caridade.

Quero agradecer a paciência com este ca-
nal de informação, que tenta levar o melhor e
promover nossas ações com responsabilidade;
pedir desculpas por qualquer equívoco ou erro
de nossa parte. Gostaria de pedir que perma-
neça conosco, para que a cada dia, juntos e unin-
do forças, possamos propagar a paz e lutar pe-
los direitos de nossos irmãos.

Que você tenha boas festas e possa assim,
sob a luz de Deus, reanimar-se e reabastecer
suas energias para servir e cumprir com a von-
tade do Pai, na luta por um mundo harmonioso
e igualitário.

Tenha um feliz e abençoado Natal junto da-
queles que ama, e que sua passagem de ano
seja incrivelmente enriquecida de muitas bên-
çãos e graças.

Desejo uma boa leitura a todos e boas fes-
tas.

Abraços Fraternos!

Confrade Vinício Carvalho Reis Souza
Diretor de Comunicação do Conselho

Metropolitano de Formiga

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

as pessoas, em especial, as desvalidas de bens. Virar as
costas a um Pobre é agir como os donos de estábulos
que se recusaram a abrir suas hospedarias para que
Maria pudesse dar à luz. “Todas as vezes que não aco-
lhestes ao menor de meus irmãos, a mim não acolhes-
tes”. “Todas as vezes que o acolhestes, acolheram a
mim”.

Ainda inebriados pela Festa da Imaculada Concei-
ção, celebrada no último dia 8 de dezembro, tomemo-la
como exemplo da perfeita caridade, que acolhe sem
questionar, permitindo que a Providência Divina se ope-
re: “Faça-se em mim segundo a tua vontade”. Que sem-
pre possamos dizer ‘Sim’ aos trabalhos na SSVP, aos
Pobres que batem nas portas de nossas Conferências e
à missão de amar incondicionalmente o que está próxi-
mo e o que não está próximo!

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

ERRATA
O Departamento de Comunicação do Conselho Metropolitano de Formiga informa que houve um erro na produ-

ção da edição 30 do jornal ComunicAÇÃO Vicentina, publicado na página 8. A imagem de São Vicente de Paulo foi
equivocadamente trocada pela a de Santo Antônio. Pedimos desculpas pelo ocorrido e que a informação seja repas-
sada aos vicentinos.

O Conselho Metropoli-
tano de Formiga da Socie-
dade de São Vicente de Pau-
lo (SSVP) tem a grata satis-
fação de informar que cin-
co Conferências da área vão
receber Carta de Agrega-
ção. São elas:

 - Conferência Nossa
Senhora Aparecida, em
Itaú de Minas - (Conselho
Central de Passos)

- Conferência São Judas
Tadeu, em Perdões (Conse-
lho Central de Campo Belo)

- Conferência Nossa Se-
nhora das Graças, em Bam-
buí (Conselho Central de
Luz)

- Conferência Nossa Se-
nhora das Graças, em Per-
dões (Conselho Central de
Campo Belo)

- Conferência Santa Te-
resinha, de Cristais (Con-
selho Central de Campo
Belo)

 A entrega das Cartas
será na próxima reunião do
CM Formiga.

Cinco Conferências vão receber Carta de Agregação
FOTO: CARTA DE AGREGAÇÃO
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A Associação Comer-
cial e Empresarial de Ar-
cos (ACE) faz em dezem-
bro a campanha ‘Com-
prar em Arcos dá prêmi-
os’. Quem realiza com-
pras no comércio local ga-
nha um cupom. Este cu-
pom, além de dar aos con-
sumidores a oportunida-
de de serem presentea-
dos, tem um campo onde
se é possível escolher
uma entidade que rece-

A equipe do ComunicAÇÃO Vicentina reúne na última edição do ano casos e projetos de sucesso da área
do Conselho Metropolitano de Formiga. Que eles fomentem a fé entre os membros da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP) e, principalmente, motivem a caminhada dos membros na luta contra a pobreza

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Manter uma Obra Uni-
da não é nada fácil. Princi-
palmente pelos gastos que
ela gera. Como forma de
captar recursos, o Lar
‘Bem-viver Divina Vieira’,
em Iguatama, desenvol-
veu uma forma fácil e prá-
tica de fidelizar doadores
para a entidade.

Eles conversam com
membros da sociedade,
mostram a seriedade das
ações da Obra, e pedem
que estes membros se tor-
nem doadores frequentes
do Lar. Quando o convite é

A Conferência São
Francisco de Assis, do
Conselho Central de Ar-
cos (MG), está em festa. O
nome dela aparece na lis-
ta dos 40 Projetos Sociais
contemplados neste se-
gundo semestre de 2019
pelo Conselho Nacional do
Brasil da Sociedade de
São Vicente de Paulo
(CNB/SSVP).

Dentre os participan-
tes do Dia da Juventude
Vicentina do Conselho
Metropolitano de Formiga
(leia matéria na página
4), um deles se destacava.
Na verdade, uma moça,
consócia Lucila Maria Oli-
veira Alves (18), membro
da Conferência Divino Es-
pírito Santo, em Alpinópo-
lis.

Além de se divertir
com os outros jovens, Lu-
cila aproveitava todas as
oportunidades que tinha
para agradecer e comen-
tar sobre a importância da
fé na vida dela.

A jovem foi diagnosti-
cada com um tumor no
pulmão. Conta que se
agarrou às orações. En-
quanto estava hospitaliza-
da, disse que um homem
a segurou pelos braços.

Como forma de captar
recursos para o Lar São Vi-
cente de Paulo, em Lagoa
da Prata, foi criado um Ba-
zar de roupas novas e usa-
das. Todas as peças são
doadas por empresários
locais e comunidade.

O projeto preza o res-
peito ao meio ambiente,
já que visa o reaproveita-
mento das roupas, e gera
renda ao Lar. Por mês, o
lucro médio é de R$4 mil.

Lar inova na captação
de recursos

aceito, gera-se um carnê
com o valor mensal que o
benfeitor se propôs a doar.
“Fica muito mais fácil para
a gente, que não precisa
deslocar um funcionário
para buscar a doação; e
muito mais fácil ao doador,
que paga o boleto junto
com as contas de água e
luz, ou ainda pode escolher
a opção ‘débito automáti-
co’”, explica o confrade
Clécio Antônio da Silva,
presidente do Lar.

O projeto arrecada
cerca de R$2 mil por mês.

CARNÊ DO BEM

MUDANÇA SISTÊMICA

A Unidade Vicentina
vai receber R$3.2 mil para
ajudar na promoção soci-
al de uma família assisti-
da.

O dinheiro será usado
na compra de um carri-
nho e outros utensílios
para que mãe e filho pos-
sam trabalhar com a ven-
da de caldos, tapiocas e
tira-gosto.

Conferência cria projeto
de geração de renda para

família assistida

O poder da fé: consócia relata milagre
que Deus operou na vida dela

Ela acredita que tenha
sido visitada por Jesus.
No dia seguinte, ao ser

examinada, os médicos
constataram que Lucila
não tinha nada.

Na mesma noite do
possível milagre, a jovem
relata ter dormido com
um terço no bolso. Ao
acordar, o terço estava
enrolado nas mãos dela.

Pela graça alcançada,
Lucila se dedica com mui-
to amor à SSVP. “O traba-
lho vicentino é tudo em
minha vida, porque me
inspira a agir de forma
mais semelhante possível
aos ensinamentos de
Cristo”. Ela acrescenta
que as amizades feitas na
Sociedade de São Vicente
de Paulo são muito impor-
tantes na vida dela. “Eu
conheci pessoas que se
interessaram em ouvir
minha história, tiveram
empatia. Isso mexeu mui-
to comigo, pois me faz
sentir importante para al-
guém”.

CARIDADE E SUSTENTABILIDADE

Bazar tem lucro médio de R$4 mil
A iniciativa deu tão certo
que possibilitou a contra-
tação de uma funcionária
para cuidar do brechó.

A presidente da entida-
de, consócia Silvana Alves
Ferreira Borges, conta que
o dinheiro do Bazar é mui-
to útil e utilizado em situa-
ções de emergências, a
exemplo do pagamento de
cuidadores de idosos quan-
do os internos são hospita-
lizados.

PARCERIA DE SUCESSO Lar de Idosos pode
se beneficiar com

doação da ACE
berá cerca de R$1 mil. O
Lar Pousada dos Berto,
que pertence à SSVP, é um
dos mais cotados.

Desde o início da cam-
panha, é feita uma ampla di-
vulgação para que a socie-
dade vote nele.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pela revista Boletim
Brasileiro
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A Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP) em
Bom Despacho tinha um
terreno inutilizado. O espa-
ço estava cheio de mato e,
a principal preocupação era
a possibilidade de invasão
por parte de pessoas que
poderiam se apropriar do
patrimônio dos Pobres. Só
que este terreno não está
mais ocioso. Ele deu lugar
a um salão de festas com
mais de 1.5 mil metros qua-

drados e capacidade para
2.245 pessoas.

A inauguração do pré-
dio ocorreu em outubro
passado. Ele conta com in-
fraestrutura completa para
a realização de eventos, in-
clusive, cumpre todas as
exigências do Corpo de
Bombeiros.

O Salão de Festas Maria
Teodora, nome em homena-
gem a importante benfeito-
ra da SSVP local, tem o pro-

Conselho Central de Bom Despacho
inaugura salão de festas modelo na região

Estudam, trabalham, na-
moram... Os jovens da foto aci-
ma fazem tudo o que alguém
da idade deles faz. A diferen-
ça é que além de todas essas
tarefas costumeiras, eles ain-
da encontram tempo para a
caridade, pois são vicentinos.

Como forma de homena-
geá-los, integrá-los e ainda
mostrar a outros jovens como
é gostoso participar da Socie-
dade de São Vicente de Paulo
(SSVP), a Comissão de Jovens
do Conselho Metropolitano de
Formiga promoveu em 1º de
dezembro, o Dia da Juventu-
de Vicentina (Dejuv).

Mais de cem participantes
se divertiram em gincanas e
outras brincadeiras promovi-
das no Grêmio da Química,
que fica na área do Conselho
Central de Arcos.

O confrade Michel de Pau-
la Silva, coordenador de Jo-
vens do Metropolitano, desta-
ca a importância do evento
que, neste ano, também aco-
lheu membros de Conferênci-
as de Crianças e Adolescentes
(CCAs). “Fizemos de tudo
para motivá-los a seguirem
dentro da SSVP por meio das
Conferências de Jovens”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pela

revista Boletim Brasileiro

pósito de ser fonte de renda
para o Conselho Central de
Bom Despacho. O valor do
aluguel varia de R$4 a R$10
mil. “Todo o dinheiro que en-
trar será destinado à causa
dos Pobres, ou seja, aos tra-
balhos desenvolvidos pelos
vicentinos aos assistidos”,
afirma o confrade José Libé-
rio, tesoureiro do Central e
um dos mentores da ideia de
construção do salão de fes-
tas.

A Obra custou cerca de
R$2 milhões, pagos com re-
cursos do próprio Central.

INAUGURAÇÃO
A solenidade de inaugu-

ração do Salão de Festas
Maria Teodora contou com
a participação de vicentinos
da cidade, ex-presidentes
do Conselho Central, vicen-
tinos de Abaeté e Luz, e
membros da diretoria do
Conselho Metropolitano de

Os Conselhos Centrais
de Campo Belo, Bom Su-
cesso e Formiga se uniram
para a formação. No dia 5
de outubro, na Vila Vicenti-
na Furtado de Menezes (em
Campo Belo), os represen-
tantes do Departamento de
Normatização e Orientação
(Denor) do Conselho Me-
tropolitano de Formiga
apresentaram explicações
sobre Instruções Normati-
vas, a Regra e outros docu-
mentos a lideranças vicen-
tinas de Obras Unidas.

Estiveram representa-
dos vicentinos de Perdões,
Bom Sucesso, Santo Antô-
nio do Amparo, Ibituruna,
Campo Belo, Cristais, Can-
deias, Aguanil, Santana do
Jacaré, Cana Verde e For-
miga. Participaram cerca

Formiga, dentre eles, o con-
frade Geraldo Pinto (presi-
dente), confrade Arnaldo
Lobato (coordenador da Es-
cola de Capacitação Antô-
nio Frederico Ozanam-Eca-
fo) e confrade José Geral-
do (coordenador do Depar-
tamento de Normatização
de Orientação-Denor).

O presidente do CM
Formiga disse que a boa
vontade em fazer os proje-
tos darem certo é primordi-

al dentro da SSVP. “Era um
terreno abandonado e que
agora vai gerar renda”, de-
fendeu.

A cerimônia teve o des-
cerramento da placa inau-
gural e uma bênção solene,
dada pelo padre Márcio An-
tônio Pacheco.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pela revista Boletim
Brasileiro

Juventude vicentina
tem dia de atividades

exclusivo para ela
de 20 pessoas.

O confrade Moisés Luiz
de Oliveira, representante
do Denor de Bom Sucesso,
avalia o encontro. “Foi uma
oportunidade maravilhosa
de mostrar que o Conselho
Metropolitano de Formiga
está próximo das Obras
Unidas. Tudo o que fazemos
não é para prejudicar, pelo
contrário, é pensando no
zelo que devemos ter com
nossa SSVP”.

Moisés conta que antes
do encontro, as lideranças
reclamavam que os docu-
mentos chegavam por e-
mail; nenhuma orientação
era repassada, apenas vi-
nha a exigência de que fos-
sem cumpridos. “Agora,
nós fizemos diferente. Ex-
plicamos todos os itens das

Denor repassa explicações
técnicas e administrativas

a Obras Unidas
Instruções Normativas edi-
tadas pelo Conselho Nacio-
nal, deixamos que os parti-
cipantes opinassem e ques-
tionassem. Ao final, perce-
bemos que estamos todos
preocupados em fazer uma
SSVP cada vez melhor”.

O confrade Celso Alves,
representante do Denor do
Conselho Central de Cam-
po Belo, diz que estas for-
mações devem ser agora
constantes. “Foi extrema-
mente proveitoso. Vimos li-
deranças vicentinas atuan-
tes, com desejo de falar e
coragem de fazer a diferen-
ça”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pela revista Boletim
Brasileiro

Programação é voltada à socialização e entretenimento

Foto oficial dos participantes Questões administrativas da SSVP são repassadas aos participantes

Membros da diretoria do CM com lideranças de Bom Despacho Descerramento da placa Parte interna do novo salão
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Lideranças vicentinas
dos Conselhos Metropolita-
nos de Formiga e Divinópo-
lis participaram no início
deste mês de uma das eta-
pas da Plenária da Região
I, em Piumhi. O evento vem
sendo realizado de forma
descentralizada na Região.

A programação, voltada
para lideranças vicentinas,
priorizou esclarecimentos
sobre as partes jurídicas e
administrativas da SSVP,
em especial das Obras Uni-
das (a exemplo dos lares de
idosos).

Destaques para as par-
ticipações dos confrades
Ademir Cintra (assessor
parlamentar), Jean de Mo-
rais Araújo e Dênis Fernan-
des, representantes do De-
partamento Nacional de

Normatização e Orientação
(Denor).

O confrade Orlando
Gonçalves, vice-presidente
da Região I e organizador
do evento, é só gratidão.
“Queremos agradecer a
Deus pela possibilidade que
nos foi concedida de viven-
ciarmos esses momentos.
Agradecer a todos que dire-
ta ou indiretamente contri-
buíram com a Região e to-
dos que foram parceiros
nesse percurso”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pela revista Boletim
Brasileiro

CM Formiga sedia etapa de Plenária da Região I

Lideranças vicentinas

da Região I

Pela primeira vez na história, CM Formiga recebe
visita do sucessor de São Vicente de Paulo

de uma Congregação ou
Associação, todos são
membros da Família Vi-
centina. Como tal, é preci-
so fortalecer os laços de
pertença. São Vicente é a
pessoa que nos une

2) É preciso trabalhar
imediatamente pelo Câm-
bio Sistêmico (Mudança de

Estruturas). Dar o alimen-
to é muito importante, mas
garantir vida digna aos Po-
bres é muito mais

3) A Família Vicentina
criou o projeto ’13 Casas’,
com objetivo de garantir
moradia aos vulneráveis
sociais. Todos os vicentinos
(membros da Família Vi-

Padre Toma• recebe o carinho de vicentinos do Conselho Central de Santo Antônio do Monte

Estátua doada aos vicentinos de Santo Antônio do Monte

centina) devem se engajar
nesta proposta

PARTICIPAÇÃO
O Conselho Metropoli-

tano de Formiga esteve re-
presentado no evento pelo
confrade Arnaldo Lobato
(coordenador da Ecafo),
confrade Carlos Campos

(representante do Denor)
e confrade Jarbas Teixeira
Borges (conselheiro fis-
cal).

EMOÇÃO
Um dos momentos de

muita emoção foi quando
uma assistida da SSVP em
Santo Antônio do Monte

presenteou o padre com
uma imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida, a padro-
eira do Brasil.

 

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pela revista Boletim
Brasileiro

Sucessor de São Vicente com representantes do CM Formiga

•

Momento histórico foi
registrado no dia 18 de se-
tembro. Pela primeira vez,
um Superior Geral da Con-
gregação da Missão-CM vi-
sita a área do Conselho
Metropolitano de Formiga.
O padre Toma• Mavric es-
teve em Santo Antônio do
Monte, onde foi recebido
por cerca de 300 vicentinos
no Centro Social (Rincão-
zinho do bairro São Lucas).

Padre Toma• Mavriè é
considerado sucessor de
São Vicente de Paulo por-
que administra a ordem
fundada pelo santo. Ele é
argentino e mora atual-
mente na Itália.

No mês de setembro,
esteve em viagem pelo
Brasil. Decidiu chegar até
Santo Antônio do Monte
porque tem um irmão na
cidade. Já que visitaria o
município, fez questão de
estar em contato com os
vicentinos locais.

O Superior Geral da
Congregação da Missão ce-
lebrou a Santa Missa, rece-
beu homenagens e surpre-
endeu os participantes do
evento ao presentear o
Conselho Central com uma
escultura de São Vicente
de Paulo.

Mavriè disse que rece-
beu a estátua de um amigo
escultor goiano, mas en-
tendeu que ela ficaria mui-
to bem em meio aos vicen-
tinos, por isso, decidiu doá-
la.

MENSAGEM
Confira a seguir três re-

flexões do padre Toma•
Mavriè, sucessor de São
Vicente de Paulo, em pas-
sagem pelo Conselho Me-
tropolitano de Formiga

1) Antes de membros
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A Vila Vicentina de
Abaeté (MG), Obra Unida
da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo (SSVP), foi
comtemplada pelo projeto
Pró-vida, da Central do Dí-
zimo.

O Pró-vida existe desde
1979 e auxilia instituições
beneficentes em gêneros,
bens e equipamentos. A
entidade é mantida por do-
adores anônimos e faculta-

Crianças e adolescen-
tes dos Conselhos Centrais
de Piumhi, Santo Antônio
do Monte e Arcos participa-
ram do concurso nacional
de desenhos da SSVP, o Pin-
tando a Fraternidade. Os
primeiros lugares não são
para nenhum deles, mas a
ilustração de Iasmin Teixei-
ra Marques foi considerada
pela organização do evento

Foi realizado pela Esco-
la de Capacitação Antônio
Frederico Ozanam (Ecafo),
em Santo Antônio do Mon-
te, o Retiro Espiritual Vi-
centino.

O  evento teve como
tema o novo Código de Éti-
ca dos Vicentinos e da Ad-
ministração da SSVP, e lei-
turas bíblicas referentes à
temática.

Houve a participação do
padre José Pimenta, da

tivos.
Em Abaeté, as melhori-

as serão na lavanderia e
sala de fisioterapia. Só um
dos equipamentos custa
cerca de R$25 mil. “A nos-
sa sala de fisioterapia esta-
va interditada e, com esta
doação, ela será reformada
para melhor atender nos-
sos internos”, comemora a
enfermeira Amábille Mire-
lle Pacheco Silva.

Melhorias na Vila Vicentina de Abaeté
serão feitas por meio de doação

como a mais bonita em ní-
vel de Conselho Metropoli-
tano de Formiga.

Iasmim tem 10 anos e é
membro da Conferência de
Crianças e Adolescentes 
São Gabriel Arcanjo, orien-
tada pela consócia Imacu-
lada Neves. A Unidade Vi-
centina funciona em Arcos.

Ela vai ganhar agenda
e cerificado.

Definido o desenho
mais bonito do
CM Formiga no

concurso Pintando
a Fraternidade

tral de Abaeté.
Foi uma oportunidade

que tiveram de explicar so-
bre o projeto ‘100% Comis-
são de Jovens’, de iniciati-
va nacional, mas que visa
fomentar Comissões em to-
das as Unidades Vicentinas
do país.

Jovens participam
de reunião no

Central de Abaeté

Retiro trata sobre Código de Ética da SSVP
Paróquia São José.

O encontro reuniu 93
confrades e consócias.

“Foi muito proveitoso e
todos tivemos um conheci-
mento essencial do nosso
Código de Ética. Aprende-
mos a ter uma postura
correta para fazermos me-
lhor a nossa missão junto
aos Pobres”, avalia o confra-
de Geraldo Magela de Sou-
sa, coordenador da Ecafo
do Central.

FOTO: SECRETÁRIO
O programa ‘Clube em

Pauta’, da rádio Clube FM
107,9 de Campo Belo (MG),
homenageou em outubro o
confrade Celso José Alves.
Ele é o primeiro secretário
do Conselho Metropolitano
de Formiga.

Segundo os radialistas
que apresentam o progra-
ma, o confrade Celso foi es-
colhido porque faz a dife-
rença na vida da comunida-
de em Campo Belo, em es-

Existe um grupo de
apaixonados por motos, ori-
ginado na cidade de Osas-
co (SP), que se chama In-
sanos Motociclistas. Mas de
‘Insanos’ eles não têm
nada. Pelo contrário, deram
um show de sensatez ao
praticarem uma ação soci-
al em prol do Lar São Fran-
cisco de Assis, em Formiga.

O grupo juntou cinco
cestas básicas e dou à enti-
dade. E, mais que isso, pas-

Motociclistas fazem ação social em lar da SSVP
sou uma manhã dando
atenção aos idosos asilados.

O líder do grupo, Igor
Henrique Rezende, avalia a
experiência como um rico
aprendizado, principalmen-
te pela oportunidade de
conviver com os vovôs e vo-
vós do asilo.

A expectativa é de que
estas visitas sejam constan-
tes e que outras ações soci-
ais possam ser desenvolvi-
das.

O Conselho Central de
Arcos organizou um encon-
tro de formação para Con-
ferências de Crianças e
Adolescentes (CCAs), em
Japaraíba.

O evento foi idealizado

pela consócia Imaculada
Neves, coordenadora de
CCA do Central de Arcos.

As crianças e os adoles-
centes tiveram um dia de
aprendizados e brincadei-
ras.

Arcos reúne crianças
e adolescentes

vicentinas

Secretário do
CM Formiga é

homenageado em
programa de rádio

pecial nas vidas das pesso-
as mais carentes. “A SSVP
é a melhor maneira de pres-
tar assistência social a
quem está em situação de
vulnerabilidade”, defende-
ram.

Na oportunidade, o vi-
centino aproveitou para
explicar sobre a seriedade
do trabalho desenvolvido
pelos membros da SSVP e
divulgar a instituição
àqueles que ainda não a
conhecem.

Com o propósito de in-
centivar entre as lideranças
vicentinas o apoio à juven-
tude dentro da Sociedade
de São Vicente de Paulo
(SSVP), jovens do Conselho
Metropolitano de Formiga
participaram da reunião de
diretoria do Conselho Cen-
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SUGESTÃO DE LEITURA ESPIRITUAL
(O texto desta sessão deve ser lido durante reuniões de Conferências e Conselhos)

Iniciemos mais uma
preparação para o Natal.
Como de costume, todos os
anos vivemos internamen-
te o Tempo do Advento – à
espera daquele que há de
chegar aos poucos – que é
o tempo de conversão para
o nascimento de Jesus.
Durante as quatro sema-
nas do Advento, a gente se
prepara para o Natal.

O Tempo do Advento
é  de esperança, porque
Cristo é a nossa esperan-
ça (1Tm 1, 1); esperança
na renovação de todas as
coisas, na libertação das
nossas misérias, pecados,
fraquezas, na vida eterna;
esperança que nos forma
na paciência diante das di-
ficuldades e tribulações
da vida, diante das perse-
guições.

O Advento também é
tempo propício à conver-
são. Sem um retorno de
todo o nosso ser a Cristo
não há como viver a ale-
gria e a esperança na ex-
pectativa da Sua vinda. É
necessário que” prepare-
mos o caminho do Se-
nhor” nas nossas própri-
as vidas, “lutando até o
sangue” contra o pecado,
por meio de uma maior

Tempo de preparação para o Natal

disposição para a oração e
mergulho na Palavra.

Mas para viver toda
essa expectativa, precisa-
mos também preparar o
ambiente onde moramos,
nossa casa, família, comu-

nidade etc.
Assim também é um

período quando as pessoas
se preocupam em limpar e
enfeitar suas casas para o
Natal. Mas é muito mais do
que isso. É um período

quando devemos fazer faxi-
na também em nossas al-
mas e nossos corações. Ti-
rar a poeira e teias de ara-
nha da casa, enquanto tira-
mos os maus sentimentos
de nossos corações: ódio,

Ficou comum nesta
época do ano a publicação
de fotos dos moradores dos
Lares Vicentinos, seguran-
do lousas, onde estão escri-
tos os pedidos deles de Na-
tal. A campanha, embora
seja feita por pessoas que
querem o bem dos internos,
é uma prática criminosa,
porque caracteriza “viola-
ção e ofensa à honra” pela
exposição das imagens.

O Departamento Nacio-
nal de Normatização e Ori-
entação (Denor) publicou
uma Circular no dia 29 de
novembro, proibindo tal
prática dentro dos asilos da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP).

A publicação de fotos
dos internos só é permitida
quando se há a autorização
dos idosos e familiares, e
para fins de manutenção
das atividades dos Lares.

O confrade José Geral-

do Maia Alonso, coordena-
dor do Denor do Conselho
Metropolitano de Formiga,
adverte que todos os Lares
da área devem se esforçar
por cumprir a determina-
ção nacional, que preza pela
segurança, integridade e
respeito aos idosos. “O que
percebemos nestas campa-
nhas é que além do uso in-
devido das imagens, o que
os idosos pedem são itens
simples, que devem ser
comprados com os 30% que
são deles por direito”, afir-
ma, referindo-se à parte da
aposentadoria que os asilos
precisam repassar aos in-
ternos. Os outros 70% são
usados pelos Lares para a
manutenção das atividades.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Fotos de idosos com pedidos de Natal
estão proibidas dentro da SSVP

mágoa, ressentimento, in-
veja, egoísmo…

Afastar os móveis para
fazer a limpeza, e também
afastar atitudes negativas
como prejulgamento, rejei-
ção, condenação, críticas,

grosseria, mentiras, male-
dicência, avareza, cinis-
mo…

Limpar as janelas e
limpar também o olhar
para realmente ver as
pessoas à sua volta e pres-
tar atenção aos sentimen-
tos delas e às suas neces-
sidades.

Terminada a limpeza,
aí sim, iniciar a decoração.

Encher o coração de
amor, ternura, respeito,
compaixão e carinho. En-
cher-se de atitudes positi-
vas, a exemplo do acolhi-
mento, gentileza, genero-
sidade…

Tentar transmitir às
pessoas, próximas ou dis-
tantes, sentimentos como
autoestima, confiança,
paz…

Então, quando o dia de
Natal chegar, estaremos
preparados para dizer:
pode entrar, seja bem-vin-
do, Senhor Jesus!

Um Feliz e Santo Na-
tal!

Padre Pedro Felis-
berto Ferreira

Assessor Espiritual
do Conselho Metropoli-

tano de Formiga
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A coordenação de
Conferências de Crianças e

Adolescentes (CCAs) e o
Departamento de Comunicação
(Decom) propõem que os vicentinos
recortem, coloram e montem este

presépio, para que ele possa ser dado
como presente de Natal aos assistidos

católicos da instituição.

Celebre o Natal com um lindo presépio!
As ilustrações
são de Márcia

Torquato


