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Diretoria do CM Formiga

O confrade Geraldo Pin-
to (na foto, o 1º da esquerda
para a direita) foi eleito no dia
8 de outubro  o novo presiden-
te do Conselho Metropolitano
de Formiga da Sociedade de
São Vicente de Paulo. Ele dis-
putou a eleição com o confra-
de Devanir Duque e obteve 17
dos 20 votos válidos.

No primeiro discurso fei-
to após ser eleito, o confra-
de Geraldo Pinto agradeceu
o apoio dos vicentinos que
votaram nele e anunciou o
que pretende inicialmente
fazer. “Dentre as nossas
metas estão: a criação de
um coordenador do Denor
por Conselho Central, a cri-
ação de um grupo de estudo
bíblico, colocar a contabili-

dade das Obras Unidas em
dia e registrar todo o patri-
mônio. Mas a principal meta
é a assistência integral e
promoção do Pobre”.

O confrade Devanir Du-
que se disse feliz com a vitó-
ria do confrade Geraldo Pin-
to. “Tenho certeza que o

Excepcionalmente nesta edição não serão publicadas as colunas Mensagem do
Presidente e Editorial, devido à avaliação publicada nas páginas 4 e 5.

No dia 16 de outubro, o
Conselho Particular Nossa
Senhora Aparecida (área dos
Conselhos: Central de Campo
Belo e Metropolitano de For-
miga) promoveu reunião para
capacitação de dirigentes de
Conferências, no auditório da
Vila Vicentina Furtado de Me-
nezes.

O evento teve participa-
ção de 40 confrades e con-
sócias, oportunidade em
que foram repassadas ori-
entações pertinentes aos

Eleitos o novo presidente do Conselho
Metropolitano de Formiga e o Conselho Fiscal

Presidente eleito do CM Formiga e membros do Conselho Fiscal

Conselho Metropolitano de
Formiga está em boas mãos,
e ele dará continuidade aos
bons trabalhos desempe-
nhados pelo CM”. A posse
será em janeiro.

Já a eleição para o Con-
selho Fiscal precisou ser re-
feita a 12 de novembro, por-

que a metodologia anterior-
mente adotada para a com-
putação dos votos não esta-
va correta.

FORAM ELEITOS:

 
Titulares
Jarbas Teixeira Borges - 16
votos
José Libério Rodrigues da
Costa - 13 votos
José Mário de Medeiros  - 8
votos
 
Suplentes
Reginaldo Rodrigues Viana
- 7 votos
Geraldino Elias dos Santos
- 6 votos
Antônio Júnior Gonçalves -
5 votos

Foi no dia 25 de setem-
bro, no Casarão Vicentino. O
Conselho Central de Formi-
ga realizou evento comemo-
rando o Dia de São Vicente.
A organização ficou a cargo
da Escola de Capacitação
Antonio Frederico Ozanam
(Ecafo).

O Coordenador da Eca-
fo, confrade Antonio Ferrei-

Os membros da Socie-
dade de São Vicente de Pau-
lo (SSVP) em Bom Despa-
cho, área do Conselho Me-
tropolitano (CM) de Formi-
ga, realizaram um evento no
dia 9 de outubro, com o pro-
pósito de animar os jovens
vicentinos a continuarem a
servir à SSVP, além de in-
centivar aqueles que ainda
não participam do movi-
mento a ingressarem nas fi-
leiras da instituição.

O encontro aconteceu
no Salão da Paróquia São Vi-
cente de Paulo, com a parti-
cipação média de 40 pesso-
as.

Temas relacionados à
SSVP pautaram as forma-
ções. O confrade Sebastião
Camilo Borges, coordenador

Mais de cem vicentinos
participam de festa em Formiga

ra, por meio do auxiliar To-
ninho, apresentou a biogra-
fia de São Vicente de Paulo
ao público presente.  Em
seguida, a consócia Ieda ex-
plicou o Ano da Misericórdia.
O encerramento do encon-
tro foi conduzido pela juven-
tude.

Mais de cem pessoas
participaram da atividade.

São Vicente é homenageado em festa promovida pelo Conselho
Central de Formiga

Formação é direcionada a
lideranças de Conferências

encargos de presidentes, te-
soureiros e secretários.
“Essa capacitação será útil
àquelas Unidades que ain-
da tenham dificuldade na
elaboração dos relatórios
mensal, anual e atas”, sali-
entou a coordenadora da
Ecafo do Conselho Central,
consócia Maria Eunícia. O
confrade Alexandre Carva-
lho, presidente do CP Nos-
sa Senhora Aparecida,
agradeceu a todos pela par-
ticipação.

Durante o encontro, foram repassadas informações sobre os
encargos de dirigentes vicentinos

Bom Despacho reúne jovens em
torno do carisma vicentino

da Escola de Capacitação
Antonio Frederico Ozanam
(Ecafo) do CM, relatou a bi-
ografia de São Vicente de
Paulo; o confrade Arnaldo
Bahia Lobato descreveu a

trajetória de Antonio Frede-
rico Ozanam, principal fun-
dador da Sociedade de São
Vicente de Paulo; o confra-
de Valdevino Araújo, segun-
do coordenador da Ecafo do

CM, explicou sobre a impor-
tância das Conferências; a
Irmã Márcia Helena (Filha
da Caridade) apresentou o
tema ‘Espiritualidade Vicen-
tina’ e o confrade Herbert
Santos, coordenador de Jo-
vens do CM, descreveu as
visitas aos assistidos.

O confrade Aguiar Rober-
to de Azevedo é o coordena-
dor da Comissão de Jovens
em Bom Despacho. Segundo
ele, o evento foi um sucesso.
“Graças a Deus tudo trans-
correu da melhor forma pos-
sível e pude perceber que os
participantes se sentiram
motivados a continuar na
SSVP”. Ele ainda agradeceu
o apoio da Comissão de Jo-
vens do CM Formiga que con-
tribuiu pelo êxito do encontro.

Formação é a pauta da programação
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB, por meio de sua Presidência, manifesta sua
posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e
dignidade da vida humana, desde a sua concepção até
a morte natural (cf. Constituição Federal, art. 1°, III;
3°, IV e 5°, caput).

A CNBB respeita e defende a autonomia dos Po-
deres da República. Reconhece a importância funda-
mental que o Supremo Tribunal Federal (STF) desem-
penha na guarda da Constituição da República, parti-
cularmente no momento difícil que atravessa a nação
brasileira. Discorda, contudo, da forma com que o abor-
to foi tratado num julgamento de Habeas Corpus, no
STF.

Reafirmamos nossa incondicional posição em de-
fesa da vida humana, condenando toda e qualquer ten-
tativa de liberação e descriminalização da prática do
aborto.

Conclamamos nossas comunidades a rezarem e a
se manifestarem publicamente em defesa da vida hu-
mana, desde a sua concepção.

Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, inter-
ceda por nós, particularmente pelos nascituros.

Brasília, 1º de dezembro de 2016

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília-DF

Presidente da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger

Arcebispo de São Salvador-BA
Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília-DF

Secretário-Geral da CNBB

Das incoerências da
vida, a dona de casa Jéssica
Paloma de Oliveira (23) foi
morar num bairro chamado
‘Progresso’ na cidade de
Iguatama, área do Conselho
Central de Arcos. Mas a úni-
ca coisa que não se tem no
lugar é propriamente o ‘pro-
gresso’. Quando se chega ao
local, o cheiro do esgoto que
corre a céu aberto e escoa
pelas ruas é forte. Insetos
atacam visitantes e morado-
res. Só tem água e energia
quem faz ligações clandesti-
nas.  As casas são pequenas,
algumas sem portas e jane-
las, onde crianças dormem
no chão sem colchão. É nes-
te lugar que Jéssica vive
com marido e três filhos. A
vida não é fácil. O esposo
ganha um salário mínimo.
Com o dinheiro precisa com-
prar comida, remédios, rou-
pas e material escolar para
as crianças que estão na es-
cola. A prioridade é garantir
que os filhos não passem
fome, no entanto, pequenos
desejos deles, a exemplo de
sorvete ou sanduíche, prati-
camente nunca são possí-
veis de realizar.

E é neste cenário que
vem uma lição de vida, en-
quanto a primeira turma do
Supremo Tribunal Federal
decidiu por descriminalizar
o aborto até o terceiro mês

de gestação, quando conce-
deu habeas corpus revogan-
do a prisão preventiva de
cinco pessoas que trabalha-
vam em uma clínica clandes-
tina de aborto em Duque de
Caxias (RJ). A decisão é so-
bre um fato específico, no
entanto, abre precedentes
para a legalização do abor-
to. A opção por abortar tem
várias justificativas para as
mulheres que optam pelo
ato: falta de dinheiro ou
acompanhamento do pai,
preocupação com a vida pro-
fissional etc. Nenhuma delas
convence Jéssica. Mesmo
com todas as dificuldades
que enfrenta, ela conta que

Vicentinos incentivam o direito à vida
Iniciativa adotada por membros da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) prega contra o aborto em comunidade carente

nunca pensou em interrom-
per a gestação dos filhos. “A
vida é muito difícil, não vou
mentir. Só que não sou uma
assassina. Se engravidei, te-
nho que arcar com todas as
consequências e não é ma-
tando uma criança que farei
isso. Meus filhos são tudo o
que tenho. A gente passa di-
ficuldades, mas juntos, e di-
nheiro não é tudo. Somos
muito felizes”.

Jéssica e outras sete
gestantes da comunidade
receberam apoio do Conse-
lho Particular Santo Agosti-
nho, incentivando que elas
não praticassem o aborto e
garantindo que as mesmas

tivessem condições dignas
durante a gestação e parto.
De acordo com a consócia
Vanessa Reis, membro da
Conferência São José, os vi-
centinos acompanharam as
mulheres; encaminharam-
nas para atendimento médi-
co, além de fornecerem um
kit maternidade, com enxo-
val para os bebês. “Hoje,
vendo que estas gestantes já
estão com os filhos nos bra-
ços (exceto uma, que perdeu
o bebê de causa natural), nós
temos um sentimento de
muita gratidão. Essas mu-
lheres se apoiaram em nós
e acreditaram que ter o filho
era o caminho certo”.

Jéssica recebeu atendimento dos vicentinos
durante a gravidez e, hoje, carrega nos braços o
filho Luan: “meus filhos são tudo o que tenho” As visitas à comunidade são feitas periodicamente pelos vicentinos

O presidente do CP, con-
frade Ricardo Fonseca, expli-
ca que a doação e o acompa-
nhamento às gestantes não
tem o intuito de incentivar
novas gravidezes, e sim, fa-
zer com que se cumpra o
mandamento de Deus ‘Não
matarás’. “Não é porque os
vicentinos estão ajudando,
que elas vão achar que é fácil
ter filho. Nossa contribuição
é muito pequena diante de
todas as dificuldades que elas
sabem que vão ter que en-
frentar. Nosso papel é apenas
de ajudá-las a entenderem
que o aborto não é correto”.

Jéssica, que foi uma das
gestantes acompanhada

pela SSVP, exibe o filho Luan,
de 4 meses, e faz planos para
ele e os irmãos (de 9 e 3
anos). “Eu só quero agora
que eles cresçam, trabalhem
e sejam pessoas de bem.
Que consigam melhorar de
vida, sem prejudicarem ou-
tras pessoas”.

A Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB),
em nota, mostrou a posição da
Igreja de ‘defesa da integrali-
dade, inviolabilidade e dignida-
de da vida humana, desde a
sua concepção até a morte na-
tural’. Os bispos pediram ain-
da que todas as comunidades
rezem e se manifestem publi-
camente contra o aborto.

NOTA DA CNBB
SOBRE O ABORTO

Sou seu filho, lembra de
mim? Não desapareci, porque
Deus me deu uma alma eterna
no momento quando fui conce-
bido. Nunca vi a luz do dia, mas
vivo para sempre.

Eu sei porque você me ma-
tou. O homem que deveria ter
sido meu pai estava longe do
país. Você se sentia sozinha,
porque ele estava muito ocupa-
do com seus negócios. Em sua
ausência, surgiu outro homem.
Desse romance, eu fui gerado.

Nunca me esquecerei dos
meses quando estive no seu
útero. Eu me senti tão seguro e
amado! Compreendo que você
não me queria, pelo medo do
que seu marido pensaria.

Não justifico seu crime, mas
perdoo você. Perdoo meu pai,
por ter sido tão irresponsável.
Também perdoo aquele que,
vestido de branco, manchou-se
com o meu sangue. Quanta dor
senti quando ele me espetou
com aquela enorme agulha e
depois me despedaçou! Sei que
o barulho daquele aspirador que
sugou meu corpo causou um
trauma que você carrega em si-
lêncio, tentando pensar que não
foi nada. Mas era algo, sim. Era
alguém, era eu, seu filho.

Mamãe, eu sei das suas
longas noites em claro e dos
seus sustos. Sei que você lu-
tou muito interiormente sobre
sua decisão de me abortar. No

fundo, você me amava, mas seu
medo foi maior.

Sei que você me amava, por-
que ainda sonha comigo e mais
de uma vez você se perguntou se
sou menino ou menina, e de vez
em quando imagina como eu se-
ria hoje, e que alegrias teria trazi-
do à sua vida.

Sempre peço ao Papai Deus
que apague do seu coração es-
ses pesadelos que atrapalham
seu descanso e a fazem morrer
em vida. E que alegria senti quan-
do você procurou um padre, que
a ajudou a se reconciliar com
Deus!

Mamãe querida, quero vê-la
feliz. Lembre-se do que o padre
lhe disse ao despedir-se: “Filha,
Deus Pai fez sua obra de amor

em você, e sua ferida vai se cica-
trizar com o tempo”.

Enquanto lhe escrevo, tenho
ao meu lado um amiguinho que
foi abortado porque sua mãe
achava que era nova demais para
engravidar. Outro amiguinho foi
abortado porque sua mãe tinha
sido estuprada. O ódio foi descon-
tado nele.

Mas ele se pergunta: “Por
que ela matou a mim, se a pes-
soa a quem odiava era o homem
que a estuprou? Eu a teria ama-
do sempre, e jamais teria me en-
vergonhado dela!”.

Aqui, só entendemos a lin-
guagem do amor; por isso, não
compreendemos esses “argu-
mentos” sobre o aborto: má-for-
mação do feto, estupro, dificulda-

“Propus a vida e a morte; escolhe,

pois, a vida” (cf. Dt. 30,19)

Querida mamãe:
des financeiras, por não querer
mais filhos…

Não chore mais, mamãe.
Confie em Deus, até que volte-
mos a nos encontrar. Enquanto
isso, faça pelos meus irmãos o
que você não pôde fazer por
mim. Ame-os com um coração
grande e generoso.

Talvez você se pergunte so-
bre o lugar onde estou. Não se
preocupe, estou nos braços de
Jesus, que me amou até derra-
mar seu sangue por mim. Nele,
todos nós encontramos a vida.

Termino pedindo-lhe um fa-
vor, não para mim, mas para ou-
tras crianças. Não deixe que os
matem mais!

Se você conhecer uma mu-
lher que quer abordar, ou al-
guém que faz campanhas a fa-
vor do aborto, ou um médico as-
sassino que zomba de Hipócra-
tes, ou uma enfermeira que co-
labora com esse crime, leve até
eles o amor de Deus, nosso Pai.

Lembre-se de nós e peça-
lhes que não matem mais. Diga
que as crianças pertencem a
Deus. Grite pelos quatro ventos
que temos direito de viver, como
eles, e que, ainda que ninguém
nos ame, temos direito de viver
e de amar.

Eu a espero aqui, para
abraçá-la com todo o meu
amor!

Autor desconhecido
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Aproxima-se ao fim o
mandato do confrade Car-
los Alberto Campos e dire-
toria dele à frente do Con-
selho Metropolitano de For-
miga da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP).
No próximo mês, ele passa-
rá o cargo de presidente ao
confrade Geraldo Pinto,
que deve ser empossado no
dia 14 de janeiro.

Na última edição do jor-
nal ComunicAÇÃO Vicenti-
na do atual mandato, o con-
frade Carlos avalia os últi-
mos 4 anos de trabalhos do
CM, além de comentar so-
bre as perspectivas da nova
gestão.

O presidente é vicenti-
no há 28 anos. Participa ati-
vamente das atividades da
Conferência São Geraldo,
na área do Conselho Cen-
tral de Santo Antônio do
Monte.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina - O que te motivou a se
candidatar presidente do
CM Formiga?

Carlos Campos – O
amor à SSVP falou mais alto
em meu coração e vi que
podia dar a minha colabo-
ração para o Conselho Me-
tropolitano, mesmo sendo
uma grande responsabili-
dade.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina – A sua gestão saiu
conforme esperava?

Carlos Campos – Sim!

Presidente do CM avalia mandato e se diz
satisfeito com os resultados da gestão

Claro que fica sempre a
vontade que poderia ter fei-
to mais, mas diante das mi-
nhas limitações, acredito
que tentei fazer o melhor
junto com a minha equipe
valorosa.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina - Quais foram as prin-
cipais conquistas obtidas?

Carlos Campos – Gra-
ças a Deus foram muitas.
Procuramos fazer investi-
mentos em todas as áreas
administrativas para dar
um melhor suporte aos nos-
sos Conselhos e Obras Uni-
das, e principalmente in-
vestir na parte espiritual,
fortalecendo os nossos De-
partamentos e incentivan-
do e fazendo presença nos
eventos realizados por eles.
Mantemos a dignidade e o
respeito do Conselho pe-
rante o Conselho Nacional
do Brasil e de toda a Socie-
dade.

 
ComunicAÇÃO Vicen-

tina - O que não conseguiu
realizar e por quê?

Carlos Campos - Não
consegui ver as nossas
Obras Unidas receberem o
respeito que elas merecem
e precisam para dar uma
qualidade de vida mais dig-
na para os nossos irmãos
socorridos nos nossos la-
res. Mas sei também que
não dependia só de mim,
mas procurei lutar nas
frentes nacionais para con-

seguirmos nos aproximar
mais dos Governos em prol
de ajudas efetivas e men-
sais para amenizarem os
déficits nos nossos lares.
Tenho a consciência tran-
quila que procurei lutar e
só vou dormir sossegado
quando esta situação se
efetivar em nível nacional,
e espero que seja num fu-
turo bem próximo, mas já
estou feliz porque o CNB
pretende criar a Federação
Nacional da SSVP e, se isso
acontecer, a Sociedade terá
uma cadeira no Conselho
Nacional de Assistência
Social. Este será um impor-
tante passo, porque pode-
remos debater em nível

nacional, e a nossa voz será
ouvida. Que Deus nos
abençoe nesta luta pelos
nossos irmãos.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina - O que o senhor espe-
ra da próxima gestão?

Carlos Campos – Espe-
ro muito da próxima admi-
nistração que ela dê conti-
nuidade naquilo que fize-
mos de bom e que aquilo foi
detectado de negativo pos-
sa ser refeito, e rogo a Deus
que abençoe o meu irmão
confrade Geraldo Pinto, e
toda a sua equipe, para que
eles sejam muito felizes nos
próximos quatro anos.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina - Que mensagem dei-
xaria para os membros da
sua diretoria, que aceita-
ram o desafio de assumir o
CM Formiga pelos últimos
quatros anos?

Carlos Campos – À
minha equipe valorosa e
brilhante, gostaria de
agradecer a cumplicida-
de, a honestidade e o com-
panheirismo de todos;
sem o carinho, o amor e a
dedicação deles não con-
seguiria fazer nada. Dei-
xo aqui o meu ‘Deus lhes
pague’ a todos, e que
Deus abençoe a todos os
seus familiares.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina – E qual mensagem
deixaria para os vicentinos
da área?

Carlos Campos - Que
não se deixem levar pelo
desânimo e pelo comodis-
mo. Apesar de todas as difi-
culdades encontradas ao
longo da nossa missão, não
devemos nunca nos esque-
cer que Deus estará sem-
pre conosco, nos capacitan-
do e nos dando as soluções
dos problemas por mais di-
fíceis que sejam. Tudo o que
fazemos é pelos nossos ir-
mãos socorridos e, como
disse São Vicente, Eles, os
Pobres, nos abrirão as por-
tas do Céu.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina - Por fim, o que gosta-

ria de dizer aos assistidos?
Carlos Campos - Gos-

taria de pedir desculpas a
Eles porque poderíamos
ter buscado mais e pelas
nossas fraquezas não con-
seguimos. E que se Eles se
encontram nesta situação
é porque todos nós temos
a nossa parcela de culpa.
Que nos perdoem e nos
permitam entrar nas suas
casas para visitá-Los e le-
var um pouco de carinho e
amor. Os assistidos nos dão
amor verdadeiro e é ele
que nos motiva a continu-
ar a missão.

ComunicAÇÃO Vicen-
tina – O senhor gostaria de
finalizar esta entrevista
com alguma informação
adicional?  

Carlos Campos – Gos-
taria de agradecer a Deus
em primeiro lugar, a Nos-
sa Senhora de Fátima, pa-
droeira da região I, São Vi-
cente de Paulo, Antonio
Frederico Ozanan e a todos
os santos padroeiros de
nossas Conferências e
Conselhos. Também agra-
deço a todos que de forma
direta ou indireta colabora-
ram para que esta gestão
humilde, mas objetiva, pu-
desse acontecer. Fica o
meu até breve, e esperan-
do as ordens do meu Deus
para continuar a servir
onde ele precisar de mim.
Meu ‘Deus lhes pague’ a
todos.

Membros da atual equipe do CM divulgam mensagens aos vicentinos
“Estamos chegando ao fim de mais um ano de trabalho, no
qual quero agradecer a todos os coordenadores de
Conferências de Crianças e Adolescentes (CCA’s) pelo
esforço, amor, dedicação, paciência e humildade que
dedicaram os trabalhos com nossas crianças. Quero
desejar a todos um Feliz Natal de muita paz e amor, e que o
Menino Jesus renasça em nossos corações, ajudando a
fortalecer nossa fé. Que o ano que vai se iniciar seja de
importantes realizações, paz e amor. Feliz 2017 a todos”

Consócia Silei Ferreira, coordenadora de Conferências de

Crianças e Adolescentes

“Quero agradecer a
todos vocês que nos
apoiaram durante
esses quatro anos à
frente do
Departamento da
Ecafo. A todos que
compareceram aos
encontros e que
trabalharam para
que eles
acontecessem.
Aprendi muito com
todos vocês, abri os
meus horizontes e
tive mais certeza
ainda de estar no
caminho certo.
Somos uma família

maravilhosa e contagiante, não se esqueçam disso. Sentirei
muitas saudades de todos vocês daqui em diante. Temos
uma grande missão em nossas mãos: somos chamados a
participar da obra criadora de Deus, como sujeitos ativos e
responsáveis na construção da vida e do mundo que nos
rodeia. Desejo a todos que a Luz que renasce com o Natal
do Senhor Jesus Cristo brilhe em cada coração vicentino e
que o amor efetivo nos leve cada vez mais próximos de
nossos irmãos e irmãs. Feliz Natal, e que o Ano Novo traga
vida nova em cada coração, em cada Lar e em cada Família”

Confrade Sebastião Camilo Borges, coordenador da Escola

de Capacitação Antonio Frederico Ozanam (Ecafo)

“O Conselho
Nacional do
Brasil já lançou o
próximo ano
temático: ‘Contra
as pobrezas, agir
juntos’. Acredito
que ele já vem
sendo
trabalhado
dentro do CM
Formiga,
principalmente
nos últimos

quatro anos. É uma equipe unida que sabe que, junta, pode
fazer muito mais pelos ‘Preferidos do Senhor’, os Pobres.
Eu tive a oportunidade de estar no meio dela na atual
gestão e agradeço imensamente esta oportunidade. Não
pelo cargo de ‘diretor’, mas pela chance de conhecer tanta
gente do bem, engajada na promoção social e, por meio
dos nossos canais de comunicação, por poder
compartilhar essas experiências com os confrades e
consócias de nossa área. Que muitas outras boas notícias
boas sejam divulgadas e que nossas mídias sirvam para
anunciar a Boa Nova de Deus. E que juntos continuemos a
promover ações de Mudança de Estruturas (promoção
social). Como nos dizia Dom Hélder Câmara: “O pobre só
será feliz se ele mesmo puder comprar o pão para o seu
sustento”. Um feliz e abençoado Natal para todos. Repleto
de amor e da presença de Jesus na vida de cada um”

Confrade Luiz Briza, diretor de Comunicação

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Confrade Carlos Alberto Campos, presidente do Conselho
Metropolitano de Formiga que terá o mandato encerrado no
próximo mês
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“Quero agradecer à diretoria do CM de
Formiga, à equipe do Denor, às funcionárias e
a todos os vicentinos e consócias que
acreditaram no trabalho desenvolvido pelo
Departamento Jurídico deste Conselho. Foi
um trabalho sério, realizado com união de
forças, formando uma verdadeira equipe.
Juntos, conquistamos a solução de vários
embates judiciais e extrajudiciais, do dia a dia
do Conselho Metropolitano, dos Conselhos
Centrais e Obras Unidas. Agradeço por todas
as conquistas que alcançamos juntos, por
todas as dificuldades que conseguimos
superar. Trabalhar assim e ao lado de
pessoas tão maravilhosas, companheiras e
generosas é um grande privilégio. É o fim de
mais um ano e é em especial, o fim de mais
um mandato. Ao Carlos, meu eterno
agradecimento pelo profissionalismo e
confiança à minha pessoa e, acima de tudo,
pelo grandioso vicentino que é. Desejo a
todos um Feliz Natal e que 2017 seja repleto

de grandes realizações”

Dra. Deize Silva, advogada

“Em nossos encontros, não tive tempo
hábil para dizer-lhes tudo o que gostaria
e, de qualquer maneira, por mais
palavras que use, jamais serei capaz de
expressar todo o sentimento de gratidão
que sinto por vocês. Foram alguns anos
de convívio e não consigo me lembrar de
nenhum momento quando não tivesse
recebido apoio e carinho de todos.
Sempre sendo bem acolhido nas visitas
regulamentares, só posso agradecer por
tudo o que fizeram por mim. Minha
vontade era poder passar mais
momentos na carinhosa companhia de
vocês, irmãos de fé e caminhada, mas
agradeço por tudo de bom que me
proporcionaram, todos os ensinamentos
e lições de vida. Hoje, me considero um vicentino mais completo graças à convivência com
vocês. Mesmo não estando mais tão próximo, quero que saibam que estarão sempre no
cantinho mais aconchegante do meu coração. Desejo que o Natal da Família Vicentina seja
brilhante, cheio de alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. Que possamos renovar nossa
fé para, juntos, irmos ao encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do nosso irmão
que clama por nosso acompanhamento. Feliz Natal!”

Confrade Herbert Santos, coordenador da Comissão de Jovens

“Mais um ano se finda e com ele a doce lembrança de
nossas vitórias e dever cumprido diante dos mais
necessitados. Crescemos muito em 2016, alçamos
voos altos e derrubamos barreiras, tudo isso visando
uma melhor qualidade de vida aos nossos
socorridos, buscando abraçar ainda mais a nobre
causa da SSVP. Tenho a plena certeza que São
Vicente de Paulo se orgulha de nós e de nosso
trabalho. Gostaria de agradecer de coração a cada
vicentino, presidente e funcionários que me
receberam tão bem em suas Obras Unidas, Especiais
e Conselhos Centrais, a cada um que com seu
trabalho voluntário não mediu esforços para melhorar
nossas estruturas; peço também desculpas àqueles
que eu não consegui atingir ainda. Que neste ano que
se inicia possamos ainda mais buscar melhorias e
mudar nossas Estruturas sem medo do novo que
chega; que possamos ainda mais abraçar a causa da
SSVP. Com um enorme carinho desejo a todos um
Feliz Natal e que o verdadeiro significado natalino
possa reinar em nossos corações e, assim, com o
nascimento de Jesus, nossos corações estejam preparados para se iniciar um ano novo cheio
de realizações. Boas Festas a todos”

Luciene Souza, assistente social

“Oi, vicentinos! A todos nós um feliz e santo
Natal! Que em 2017, o Espírito Santo nos
ilumine para que sejamos transparentes,
autênticos e façamos exatamente aquilo que
falamos. Quatro anos no Denor passaram
muito rápido. Trabalhamos muito sob o
comando Daquele que nos guia e ampara nas
horas boas e difíceis da vida, com meus
irmãos Edmundo e Marco Antônio, auxiliados
pela Luciene e com o apoio de todos vocês,
conseguimos certificar quase cem por cento
das Obras. Estamos aguardando recurso de
Pompéu e Santo Antônio do Amparo. Quartel
Geral, Moema e Córrego Dantas não possuem
estrutura para a certificação. Certificamos
alguns Conselhos Centrais e estamos
tentando o Metropolitano. Tivemos decepções
e dissabores que foram contornados com a
ajuda Dele. No nosso mundo, verdadeiramente
os mais fortes servem aos mais fracos”

Confrade Geraldo Pinto, coordenador do

Departamento de Normatização e Orientação

(Denor)

Já é uma tradição dos
vicentinos em Campo Belo
(MG) - área do Conselho
Metropolitano de Formiga
- ir às portas dos cemitéri-
os no Dia de Finados, onde
pedem doações dos visi-

A Diocese de Luz (MG)
promoveu no último dia 23
de outubro o Dia Nacional
da Juventude (DNJ), reali-
zado em Bom Despacho.
Jovens vicentinos da área
do Conselho Metropolitano

Campanha arrecada donativos
em porta de cemitério

As doações são destinadas às obras assistenciais da SSVP

tantes para as obras soci-
ais da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP).
Este ano, não foi diferen-
te. Os voluntários passa-
ram parte do dia envolvi-
dos na atividade.

São ações como esta
que garantem que não fal-
te comida às famílias po-
bres da cidade, já que todo
o dinheiro arrecadado é
usado em prol dos assisti-
dos da SSVP.

Juventude do CM Formiga
participa do DNJ

Vicentinos participam de momentos de espiritualidade e confraternização

de Formiga da Sociedade de
São Vicente de Paulo parti-
ciparam da atividade.

De acordo com o confra-
de Paulo César, coordenador
de Jovens do Conselho Cen-
tral de Formiga, houve Mis-

sa celebrada pelo bispo Dom
Aristeu Vieira, música, tea-
tros, e show de evangeliza-
ção com a cantora Ana Lú-
cia, da comunidade Canção
Nova. O evento foi encerra-
do com Adoração.
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SUGESTÃO DE LEITURA ESPIRITUAL
(Este texto deve ser lido durante as reuniões de Conferências e Conselhos)

Estamos iniciando o
novo ano litúrgico. O Ad-
vento é a preparação para
o nascimento de Cristo Je-
sus no seu Santo Natal.
Tempo de alegria e graça!
Fomos fortalecidos na fé
pelo Ano da Misericórdia
encerrado em 20 de no-
vembro passado, solenida-
de de Cristo Rei.

Tivemos um ano rico
pelas provas de amor que
Deus nos deu, seu amor é
incondicional e infinito. Vi-
ver esse Advento não é
apenas atravessar um
tempo. Mas é vivenciá-lo
juntamente com a mãe de
Deus. É deixar-se mover
pela expectativa do nasci-
mento do Filho amado do
Pai que vem para nos en-
sinar a viver e amar como
filhos e filhas de Deus.

Esse ano da Miseri-
córdia foi propício para
que possamos abrir a por-
ta de nosso coração para
celebrar o Natal de modo
diferente, um Natal que
faz com que Deus, ao en-
trar em nosso coração,
possa encontrar: Paz,
Harmonia, Esperança,
Humildade, Paciência e
muito Amor para com o
nosso próximo.

Mas fechar a porta não
significa que terminou a
graça da Misericórdia de
Deus para nós. Fechamos
as portas dos templos, mas

devemos abrir as portas de
nossos corações para esse
tempo natalino, no qual ce-
lebramos a vinda de Deus,
esse mesmo Deus que vem
acampar em nossos cora-
ções e permanecer com a
sua Santa Misericórdia.

Entramos no novo Ano
Litúrgico com o tempo do
Advento. Este tempo nos
chama a atenção para a vi-
gilância, para acolhermos
os Sinais de Deus nesse Ano
A, quando nos acompanha-
rá aos domingos principal-
mente o Evangelho de São
Mateus. Com o Advento, en-
tramos no tempo que nos
prepara para a segunda vin-
da de Cristo e para o Natal
do Senhor, sua primeira vin-
da na história. Este tempo

No dia 27 de novembro,
o Conselho Central de Cam-
po Belo (MG) recebeu a vi-
sita regulamentar do Con-
selho Metropolitano de For-
miga, representado pelo
presidente, confrade Carlos
Alberto Campos.

André Luiz Alves
Ferreira. Este é o nome do
novo presidente do Conse-
lho Central de Abaeté, na
área do Conselho Metropo-
litano de Formiga. Ele e di-
retoria foram empossados
no mês passado, em ceri-
mônia realizada no salão da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) local. 

O confrade Carlos Al-
berto Campos, presidente
do CM, deu a posse a An-
dré, Valmir (vice), Aline (te-

Realizou-se no dia 30 de
outubro, no Salão Nossa
Senhora do Rosário, mais
um Retiro Espiritual do
Conselho Central e da Es-
cola de Capacitação Anto-
nio Frederico Ozanam
(Ecafo) em Santo Antônio
do Monte (MG).

Foi um momento de es-
piritualidade e misericórdia
vicentina. Participou o pa-
dre Pedro Felisberto, dire-
tor espiritual do Conselho
Metropolitano de Formiga,
que enfatizou a importância
da formação, de como os
vicentinos devem estar pre-
parados para exercerem
bem o trabalho de promo-
ção dos Pobres, e também
de como é necessária uma
espiritualidade fortalecida

Advento: tempo de preparação
para a chegada do Menino Deus

“Este tempo de esperança nos faz relembrar e reviver as
primeiras etapas da História da Salvação, quando os homens e
as mulheres se preparavam para a vinda do Salvador, a fim de
que também nós possamos preparar hoje em nossa vida a
vinda de Cristo por ocasião do Natal” – padre Pedro

de esperança nos faz relem-
brar e reviver as primeiras
etapas da História da Salva-
ção, quando os homens e as
mulheres se preparavam
para a vinda do Salvador, a
fim de que também nós pos-
samos preparar hoje em
nossa vida a vinda de Cristo
por ocasião do Natal. Nas
duas primeiras semanas do
Advento, vigilantes e aler-
tas, esperamos a vinda defi-
nitiva e gloriosa do Cristo
Salvador, e nas duas últimas
semanas, lembrando a es-
pera dos profetas e de Ma-
ria, preparamos mais espe-
cialmente o seu nascimen-
to em Belém.

O tempo do Advento
vem acompanhado do con-
vite do profeta Isaías: “Dizei

aos que têm o coração pu-
silânime: “Tomai ânimo,
não temais… o nosso
Deus… vem em pessoa
salvar-nos” (Is 35, 4). Ele
torna-se mais envolvente
com a aproximação do
Natal, enriquecendo-se
com a exortação a prepa-
rar o coração para o aco-
lhimento do Messias.
Aquele que o povo espera
virá certamente, e a sua
salvação será para todos
os homens.

Abrindo o Tempo do
Advento, assim se expres-
sou o Papa Francisco: “Na
vida de cada um de nós há
sempre uma necessidade
de recomeçar, de levantar-
se, de recuperar o sentido
da meta de sua existên-
cia”. “Assim, para a gran-
de família humana, é ne-
cessário renovar sempre o
horizonte comum para o
qual estamos a caminho. O
horizonte da esperança! O
tempo do Advento nos dá
o horizonte da esperança,
uma esperança que não
desilude, porque é funda-
da sobre a Palavra de
Deus”. Bom Advento a to-
dos! Um Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!

Padre Pedro Felis-
berto Ferreira

Assessor Espiritual
do CM Formiga

Diretoria do Conselho Metropolitano
visita Conselho Central de Campo Belo

O confrade Carlos agra-
deceu a todos vicentinos da
região pelo compromisso
com a SSVP e pediu que to-
dos continuem firmes na
missão.

O presidente do CC de
Campo Belo, confrade Re-

ginaldo Rodrigues Viana,
agradeceu a visita e reno-
vou o compromisso de
continuar a missão.

Participaram ainda da
diretoria do Metropolitano:
confrade Celso José Alves
(secretário) e Waldevino

José de Araújo (2o coordena-
dor da Ecafo). Alem do Con-
selho Central, foram visita-
das as seguintes Unidades
Vicentinas: Vila Vicentina
Furtado de Menezes, Vila Vi-
centina de Cristais e Lar São
Vicente de Paulo de Aguanil.

Vicentinos durante a visita Regulamentar ao CC Campo Belo

Palavras de
motivação sobre
misericórdia são
direcionadas a

vicentinos
em Nosso Senhor Jesus
Cristo no exercício da cari-
dade.

Falou ainda da miseri-
córdia que se deve ter em
favor dos Pobres, e também
entre os confrades e consó-
cias, para que a missão seja
feita de acordo com a vonta-
de de São Vicente de Paulo
e Ozanam, sempre na dire-
ção dos ensinamentos de
Nosso Senhor Jesus Cristo,
que usava da misericórdia
para salvar as pessoas.

A alegria foi constante
entre todos os 108 partici-
pantes.

O evento teve ainda as
presenças dos padres Adel-
zire e do vigário paroquial
padre Carlos, da Paróquia
Santo Antônio.

Mais de cem vicentinos participaram da atividade

Empossados presidente
e diretoria do Conselho

Central de Abaeté
soureira), Amábile (secre-
tária), Ricardo (segundo
tesoureiro), Ivone (segunda
secretária), Auxiliadora
(coordenadora da Comis-
são de Jovens), Joanita (co-
ordenadora das Conferênci-
as de Crianças e Adolescen-
tes e Ecafo) e padre Paulo
(assessor Espiritual).

O coordenador da Co-
missão de Jovens do ‘Me-
tropolitano’, confrade Her-
bert Santos, também se fez
presente.

A posse foi dada pelo confrade Carlos Alberto Campos,
presidente do CM
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Existe uma música na
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) cujo refrão
é assim: “Juventude, vicen-
tina, mudando as estrutu-
ras. Quero gritar para o
mundo inteiro ouvir: sou vi-
centino sim, e nunca vou

COMPROMETIDA COM OS POBRES E DISPOSTA À FORMAÇÃO:

deixar de ser”. E foi justa-
mente isto o que se viu nos
dias 18, 19 e 20 de novem-
bro passado, na área do
Conselho Metropolitano de
Formiga (MG): um grupo
de jovens comprometido na
promoção social dos Pobres

e orgulhoso por pertencer
à SSVP.

Cerca de 80 jovens par-
ticiparam do IV Encontro
da Comissão de Jovens do
CM, realizado no Caic, em
Formiga. Os inscritos eram
confrades e consócias dos

Conselhos Centrais vincu-
lados. Todos participaram
com empenho das ativida-
des, que incluíam forma-
ção sobre o ano temático
‘Um olhar de caridade’,
orações e planejamento/
avaliações dos trabalhos

desenvolvidos.
O Conselho Nacional do

Brasil (CNB) esteve repre-
sentado pelo confrade Da-
vid Alves (coordenador de
Jovens da Região I) e a con-
sócia Nadielle Marques (co-
ordenadora de Jovens para

a Região V). Também par-
ticipou a consócia Gláucia
Luiza de Souza Mamédio,
da área do Conselho Cen-
tral de Vitória (ES).

O coordenador de Jo-
vens do CM Formiga é o
confrade Herbert Santos.

ESTA É A JUVENTUDE DO CM FORMIGA

Fotos: TFotos: TFotos: TFotos: TFotos: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira

Jovens dos Conselhos Centrais da área do Conselho Metropolitano de Formiga durante o Encontro
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Chega ao fim 2016. Durante todo o
ano, o jornal ComunicAÇÃO

Vicentina contou a história da SSVP
na área do Conselho Metropolitano
de Formiga. Que venha 2017: cheio
de esperança, alegria e motivação

aos confrades e consócias para
nunca se esquecerem que o projeto

Mudança de Estruturas é o único
caminho para a justiça social.

Queremos ainda contar
muitos casos de famílias que

venceram a pobreza.

RETROSPECTIVA

GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...

mas se diverte

Esse caso do Zé Tiú ouvi no
Salão de barbeiro de papai. Eu,
com meus 15 anos de idade, no
mês de dezembro de 1960, a
convite de meu irmão Joãozinho
– que já era confrade – partici-
pei de minha primeira reunião na
Conferência de São Francisco,
localizada no salão do então
velho Asilo da SSVP de Passos.

O presidente era o confra-
de José Borges e, para mim, na-
quela reunião, tudo era novida-
de. Oração inicial, leitura da ata,
comentários diversos sobre as
visitas aos socorridos: “Encon-
trei o ‘Sô João’ todo sujo, aca-
mado, cabeludo, parecendo es-
tar com piolho. Providenciei para
ele um banho, chamei o barbei-
ro que se mostrou pronto a ir co-

A porcada do ‘Zé Tiú’
migo. Passei em casa, peguei
uma troca de roupa, deixei ‘Sô
João’ de banho tomado, barba
feita, cabelo raspado e roupa lim-
pa. Garanto que piolho ele não
tem mais”. Em, seguida: “Quem
visitou dona Diolinda?” – pergun-
ta o presidente. “Eu fui lá!”, res-
pondeu um. “Tá tudo em ordem,
levei a pomada e o remédio para
a tosse”. Outro falou: “Estive no
posto de saúde, peguei os com-
primidos do ‘Sô Lino’, e o Dou-
tor Emílio disse para ele não dei-
xar de tomar todos os dias sopa
de fubá com costela de vaca. É
isso que vai ajudar a curar sua
tuberculose”... E assim todos fo-
ram fazendo seus depoimentos
e prestando contas de suas ta-
refas vicentinas semanais.

Mas voltando ao caso do iní-
cio do texto, fascinado ficava eu
a ouvir os diversos assuntos da-
queles que todas as tardes fre-
quentavam o salão de papai. E
o‘ZéTiú’ era um deles. Ele tinha
problemas auditivos e era só
chegar ao Salão que arrancava
boas gargalhadas dos fregue-
ses.  Por gostar de conversar so-
bre suas porcadas (grande
quantidade de porcos que tinha),
e por não entender o rumo da
prosa, todo assunto seu termi-
nava em situações pitorescas,
provocando muito riso.Alto, ma-
gro, calça enfiada por dentro da
perneira, chapéu de palha, voz
rouca, já beirando uns 60 anos.
Ao chegar ao salão, amarrava
sua égua no toco do seu sítio,

trazia de cada lado enganchado
pelo arreio dois canudos de
bambu, frangos, ovos empalha-
dos, queijos... e a freguesia se
ajuntava e, em pouco tempo,
estava livre da mercadoria e
guardando as patacas e as no-
tas de merréis no lenço amarra-
do por um nó. Fazia sua fezinha
e a toda hora perguntavaao Zé
Cambista se já tinha saído o re-
sultado do jogo do bicho. No
mais, seu assunto, sem escutar
nada, era de suas porcadas, e o
pessoal se divertia com suas
prosas. Lá numa tarde, e essa
eu presenciei e dei muitas risa-
das, estava ‘Zé Tiú’ de cócoras,
pitando seu cigarro de palha e
nisso chega um compadre seu.
Cumprimenta a todos e dirige a

prosa ao Zé, querendo saber de
sua família. E o Zé achando que
o compadre estava querendo
saber de sua porcada, prosse-
guiu o diálogo: “Vamos levando
como Deus quer!”. “E o seu pes-
soal, Zé, como vai?” “Fechei
tudo no chiqueiro pra não sair fu-
çando a horta dos vizinhos e
dando amolação!”. “E a coma-
dre Luzia melhorou?”. “Essa, ca-
pei ela na semana passada e bo-
tei ela na ceva, tá engordando
que tá uma beleza!”. “E a minha
afilhada?”. “Essa é de primeira,
compadre, não vendo não, vai
dar muitas crias!”. “E a sua filha
Maria, já ganhou nenê?”. “Essa
não capei não, tá meio erada,
mas pode ser que ainda dê mais
uma cria”...  E o pessoal  quase

morria de rir, e a prosa continua-
va boa como sempre!

Confrade Sebastião Wen-

ceslau Borges

Conferência São

Francisco de Assis, de

Passos – MG
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