
1Junho/julho/agosto 2019 Jornal ComunicAÇÃO Vicentina



2 Junho/julho/agosto 2019Jornal ComunicAÇÃO Vicentina

E
xp

ed
ie

nt
e

Órgão de divulgação do Conselho Metropolitano de Formiga
Rua Dr. Teixeira Soares, 132 – Centro – Formiga (MG)
Cep: 35570-000 – Tel: 37-3321-4023; Publicação trimestral

Jornalista responsável:
Tatielle Oliveira – 15441/MG
Contato: jornalismocmformiga@gmail.com

Colaboradoras:
Brunelly Leal e Clésia Pires

Diagramação:
Roni Silva - Diagramador e Design
Contato: 37 9 9953-8130
Email: ronisilva8824@gmail.com

Presidente: Geraldo Pinto
Vice-presidente: Antônio Lopes Nunes
Segundo vice-presidente: Devanir Duque
Tesoureiro: Marco Antônio Lacerda
Segundo tesoureiro: Osvaldo Lopes
Secretário: Celso José Alves
Coordenador da Comissão de Jovens: Michel de Paula Silva
Coordenador de Conferências de Crianças e Adolescentes (CCA’s): Sérgio Teixeira Borges
Coordenador da Escola de Capacitação Antonio Frederico Ozanam (Ecafo): Arnaldo Baia Lobato

Coordenador do Departamento de Comunicação (Decom): Vinício Carvalho Reis Souza
Coordenador do Departamento de Normatização e Orientação (Denor): Edson Luiz Lopes
Toledo

CONSELHO FISCAL
José Libério Rodrigues da Costa
Jarbas Teixeira Borges
José Mário de Medeiros 

Diretoria do CM Formiga

MENSAGEM DO PRESIDENTEEDITORIAL

Louvado Seja
Nosso Senhor
Jesus Cristo!

Iniciamos junho fazendo a
Consagração ao Sagrado Coração
de Jesus. Este gesto mostra a uni-
dade dos vicentinos aos preceitos
cristãos de amor ao próximo e de
fé inabalável.

Não me custa lembrar a histó-
ria do Sagrado Coração de Jesus.
De acordo com a Igreja, o próprio
Jesus teria aparecido a Santa
Margarida Maria Alacoque (frei-
ra da Ordem da Visitação), no dia
27 de dezembro de 1673. Na oca-
sião, o ‘Filho de Deus’ pediu à
Irmã que divulgasse a devoção ao
Sagrado Coração. Aos que confi-
arem nele, bem como comunga-
rem nas primeiras sextas-feiras

Viva, viva, viva a juventude vicen-
tina! Como é bonito este grito de guer-
ra cantado quando há um aglomerado
de jovens da Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) ao ritmo de ‘Socieda-
de Alternativa’, de Raul Seixas. A gente
chega a se arrepiar!

É que a juventude vicentina repre-
senta a alegria do serviço, a certeza de
que nossa instituição não vai se acabar,
e de que os jovens se transformarão em
adultos que praticam a caridade e se
preocupam com o próximo.

A um mês de celebrar o Dia Inter-
nacional do Jovem Vicentino, quisemos
que este fosse o tema da atual edição
do jornal ComunicAÇÃO Vicentina.

Precisamos valorizar e incentivar a
participação dos jovens em nosso meio.
Não podemos diminuí-los à condição de
futuro da SSVP; pelo contrário, como
nos ensina o Papa Francisco, os jovens
são o “agora de Deus”.

Francisco tem mostrado como a ju-
ventude é importante dentro das comu-
nidades e o discurso dele deve encora-
jar todos os jovens membros da Socie-
dade de São Vicente de Paulo. “Queri-
dos jovens: se queremos que nossa vida
tenha realmente sentido e plenitude,
digo a cada um e a cada uma de vo-
cês: “bote fé” e a vida terá um sabor
novo, terá uma bússola que indica a
direção; “bote esperança” e todos os
seus dias serão iluminados e o seu ho-
rizonte já não será escuro, mas lumi-
noso; “bote amor” e a sua existência
será como uma casa construída sobre
a rocha, o seu caminho será alegre,
porque encontrará muitos amigos que
caminham com você”. 

Boa leitura!

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

do mês, estariam redimidos dos pe-
cados e com a promessa de entra-
rem no Reino dos Céus.

Pois bem, durante o Ato de
Consagração, nós rezamos: “Nós
Vos consagramos, de modo espe-
cial, os Pobres que visitamos e
constituem, para nós, outra famí-
lia adotiva que Vós nos doastes”.
São palavras fortes e muito boni-
tas a inspirarem a nossa caminha-
da de caridade. Mas será que ver-
dadeiramente tratamos os Pobres
como parentes queridos? Ou sim-
plesmente entregamos-Lhes a
cesta básica ‘vapt vupt’ (ou seja,
fazemos uma visita bem rápida) e
ainda por cima nem perguntamos

como estão, o que esperam do fu-
turo ou o que podemos fazer para
ajudá-Los a mudarem de vida?
É assim que visitamos nossos pa-
rentes?

Por isso, nesta reflexão, eu
faço um pedido especial: deem
atenção às visitas aos Pobres.
Elas são o centro do nosso traba-
lho. É quando temos a oportuni-
dade de servir a Cristo que se faz
presente em cada irmão assisti-
do.

Vá até a casa do Pobre com
tempo, disposição de ouvir e de
coração aberto. Tenho certeza
que, após a visita, seu coração vai
transbordar amor e gratidão.

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

O confrade Celso Al-
ves (primeiro secretário
do Conselho Metropolita-
no de Formiga) e a secre-
tária executiva Clésia Pi-
res representaram o Con-
selho Metropolitano de
Formiga no I Encontro
Nacional de Secretários
da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP), no

Secretários do CM participam
de formação nacional

Rio de Janeiro (RJ).
Foi uma rica oportuni-

dade de aprendizados e
partilha de técnicas para o
bom trabalho desempe-
nhado junto às Secretari-
as das Unidades Vicenti-
nas. “O nosso trabalho é
feito com muito carinho e
as técnicas veem para au-
mentar os resultados. Via-

jamos para o RJ com o co-
ração aberto ao novo e vol-
tamos com uma bagagem
muito rica de aprendiza-
dos”, afirma Clésia Pires.

O confrade Celso lem-
bra que todos os conheci-
mentos adquiridos serão
“repassados a quem se in-
teressar” na área do Me-
tropolitano de Formiga.
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Seis asilos vicentinos da área do Conselho Metropolitano de Formiga conseguem

firmar Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
BOA NOTÍCIA. Insti-

tuições de Longa Perma-
nência (ILPI), popular-
mente conhecidas como
asilos, poderão ter recur-
sos para investir em áre-
as que mais precisarem
para oferecer mais quali-
dade de vida para os ido-
sos abrigados nestas ins-
tituições. Seis delas vincu-
ladas ao Conselho Metro-
politano de Formiga da So-
ciedade de São Vicente de
Paulo (SSVP) consegui-
ram fazer um Termo de
Fomento com a Secretaria
de Estado de Governo de
Minas Gerais. São elas:
Doce Lar Vicentino Moe-
mense, Obra Unida de São
Gotardo, Lar São Vicente
de Paulo de Passos, Asilo
José Moraes de Oliveira,
Lar São Vicente de Paulo

Cerca de R$300 mil podem
ajudar lares da SSVP

de Alpinópolis e Lar São
Vicente de Paulo de Pra-
tápolis.

Termo de Fomento é o
instrumento criado pela Lei
Federal nº 13.019/2014, tam-
bém conhecida como Mar-
co Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil,
por meio do qual serão for-

Doce Lar Vicentino Moemense R$45.000,00

Obra Unida de São Gotardo R$60.000,00

Lar São Vicente de Paulo de Passos R$50.000,00

Asilo José Moraes de Oliveira R$33.923,36

Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis R$60.000,00

Lar São Vicente de Paulo de Pratápolis R$35.000,00

malizadas as parcerias es-
tabelecidas pela adminis-
tração pública com organi-
zações para a consecução
de finalidades de interesse
público e recíproco, que en-
volvam a transparência de
recursos financeiros. Em
outras linhas, significa que
“um deputado designou de-

terminada quantia para
aquela instituição”, sinteti-
za a consócia Luciene Sou-
za, assistente social do Con-
selho Metropolitano de For-
miga.

As Obras Unidas da
área do CM Formiga conse-
guiram o Termo de Fomen-
to porque tinham deputa-

dos estaduais que conheci-
am os trabalhos delas e en-
tendiam as necessidades
das mesmas. Segundo a
assistente social, o dinhei-
ro pode ser usado na aqui-
sição de bens permanentes
(a exemplo de camas, ca-
deira de roda, cadeira de
banho), alimentos, bem

como na compra de veícu-
los, construção ou reforma
de prédios.

Todo o dinheiro recebi-
do precisa ser aplicado na-
quele fim ao qual foi solici-
tado e a entidade beneficia-
da precisa prestar contas
de cada centavo a ela desti-
nado.

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

O Lar São Vicente de Paulo de Passos é um dos contemplados com o Termo de Fomento

VEJA O VALOR QUE CADA OBRA

UNIDA VAI RECEBER:

Eventos vicentinos em junho, julho e agosto

8 de junho
Reunião do
CM Formiga

18 de junho
Visita ao Conselho
Central de Formiga

28 a 30 de
junho

Encontro Nacional de
CCA, em Osasco (SP)

4 de julho
Dia do Jovem

Vicentino

13 de julho
Reunião do CM

Formiga

26 a 28 de
julho

Encontro de Jovens
do CM Formiga

27 de julho
Visita ao Conselho

Central de Luz

31 de agosto
Visita ao Conselho
Central de Santo

Antônio do Monte

2 a 4 de
agosto

Encontro de CCA do
CM Formiga

2 a 4 de
agosto

Plenária nacional
em BH

10 de agosto
Reunião do CM

Formiga

12 a 14 de
julho

Encontro Nacional
da Juventude

A partir do segundo
semestre, os deputados
começam a receber os
presidentes das organiza-
ções sem fins lucrativos.
Portanto, se você está na
diretoria de uma Obra
Unida Vicentina, a consó-
cia Luciene Sousa reco-
menda que procure um
parlamentar e peça a aju-
da dele. Mais Unidades
podem ser contempladas
e os recursos estarão dis-

NOVO TERMO
DE FOMENTO

poníveis para uso no iní-
cio de 2020.

Tanto deputados esta-
duais quanto federais po-
dem fazer o repasse, no
entanto, a assistente soci-
al informa que o processo
via deputados estaduais é
mais rápido e fácil.

Tatielle Oliveira
Jornalista respon-

sável pelo ComunicA-
ÇÃO Vicentina

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO
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Jovens e SSVP:
quem ‘shippa’?

CARIDADE - ALEGRIA -
SERVIÇO - AMOR -

DISPONIBILIDADE -
SERVIDÃO - ZELO -

HUMILDADE - SIMPLICIDADE
- COMPAIXÃO - CARINHO -

FRATERNIDADE

O verbo ‘shippar’, do inglês relationship, virou uma
febre entre os jovens na internet. Ele geralmente é
usado quando os internautas querem unir um casal,
ato normalmente representado por uma hashtag e a
fusão dos nomes de quem se deseja juntar. Por exem-
plo: Frederico e Amélie = #FreAme Dentro da Soci-
edade de São Vicente de Paulo (SSVP), há jovens que
são completamente apaixonados pela instituição.
Praticam a caridade de forma despretensiosa, assu-
mem encargos, estão sempre disponíveis... Então,
pode-se dizer que eles também merecem ser ‘shi-
ppados’ com a entidade, pois vivem um caso de amor
com ela. Não há hashtag mais propícia para identifi-
cá-los que #juventudevicentina

Na área do Conselho Metropolitano de Formiga
há jovens vicentinos muito atuantes. Eles seguem
os exemplos de Antônio Frederico Ozanam, princi-
pal fundador da SSVP, lutando contra a fome e em
pela promoção social das famílias assistidas.

O trabalho da juventude é extremamente impor-
tante, pois representa a continuação da Sociedade
de São Vicente de Paulo, bem como a divulgação nas
comunidades dos valores cristãos, tais como o amor
ao próximo, a amizade e a fraternidade.

O confrade Anderson Ferreira coordena os tra-
balhos da juventude na Região I da SSVP. Isso
significa que ele é responsável por animar, acom-
panhar e motivar os jovens dos Conselhos Me-
tropolitanos de Formiga, Montes Claros, Diaman-
tina, Belo Horizonte, Contagem e Divinópolis.

Segundo ele, a juventude do CM Formiga é
“uma potência dentro da Região I”, descreve. Isso
porque, segundo o vicentino, há uma alta con-
centração de Conferências formadas por jovens
e estes realizam um trabalho muito bom. Para
que o ‘bom’ se transforme em ‘excelente’, Ander-
son acredita que só falta os jovens realizarem um
trabalho mais integrado dentro do CM, não atu-
ando apenas nas Conferências. “Aproveitem
muito todo esse potencial de juventude que exis-
te no CM Formiga. Utilizem sua força, animação
e juventude em favor de nossos Mestres e Se-
nhores, os Pobres”, aconselha.

POTENCIAL

Crédito: DivulgaçãoCrédito: DivulgaçãoCrédito: DivulgaçãoCrédito: DivulgaçãoCrédito: Divulgação
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O responsável por co-
ordenar e animar os jo-
vens dentro da área do
Conselho Metropolitano
de Formiga é o confrade
Michel de Paula. Ele é
uma liderança que está
sempre próxima dos Con-
selhos Centrais para que
a chama da caridade nun-

O mundo inteiro cele-
bra em 4 de julho o Dia In-
ternacional do Jovem Vi-
centino. A data foi instituí-
da pelo Conselho Geral em
2017. A escolha do dia se
justifica porque também

“Ser um jovem vicen-
tino é uma missão
maravilhosa em mi-
nha vida. É uma sen-
sação única. Somen-
te quem realmente
faz parte da SSVP
consegue sentir. É
também uma missão
difícil e de responsa-
bilidade, porque eu
sei que nós somos o
futuro da SSVP e que
precisamos sempre
estar unidos para so-
marmos força nessa
grande rede de cari-
dade. A Sociedade de
São Vicente de Pau-
lo é uma das paixões
na minha vida. Eu
sinto um amor muito
grande em poder aju-
dar os internos do Lar
São Vicente e tam-
bém ajudar as pessoas necessitadas. Dentro da entidade,
eu tenho um grande crescimento em minha vida, em que
ganho muitos aprendizados, dentre eles, o de ser cada vez
mais humilde”

- Alice dos Reis Garcia, 19 anos. Membro da Confe-

rência São Sebastião, em São João Batista do Glória

(Central de Passos)

“Tenhamos como foco
Deus e Ozanam”

ca se apague nos corações
da juventude que está a
serviço da SSVP.

O confrade se diz mui-
to grato pela oportunidade
de trabalhar e conviver
com jovens tão compro-
metidos com a causa.
“Cada um deles colabora
com a evangelização em

rede, porque à medida em
que trabalham, espalham
o ideal de São Vicente e
Ozanam; um ideal que
nasceu em Paris e está
hoje no interior, em nossa
Minas Gerais”.

Aos jovens, Michel
também faz uma reco-
mendação. “Continuem,

“Por meio da SSVP, eu
exerço meu papel de
católica, praticando a
caridade. O jovem vi-
centino tem um olhar
diferente. Diferente no
sentido de antes de
olhar para nós mes-
mos, olhar para o ou-
tro. E esse olhar para
o outro faz com que
voltemos para nós,
para ser melhores,
para servir nossos
‘Mestres’. Nós, juven-
tude vicentina, precisa-
mos, a exemplo de
São Vicente e Ozanam, ser santos; ser aquilo que Deus
quer para nós. Sendo santos, conseguiremos salvar nos-
sos assistidos, não salvar apenas com bens materiais, mas
contribuir na salvação das almas deles

Ana Letícia da Silva, 21 anos. Membro da Conferência

São Francisco de Assis, em São Gotardo (área do

Conselho Central de Luz)

“Entrei na Conferência
pelos meus pais que
eram vicentinos e me
apaixonei pela causa.
A SSVP representa a
continuidade da mi-
nha família, pois só
quem participa é que
sabe o quanto é bom
ser vicentino. Ter um
coração vicentino é
muito gratificante;
essa prática de ajudar
ao próximo é uma ex-
periência sem igual. A
alegria de ver no ros-
to do próximo a grati-
dão nos proporciona
um desejo de fazer sempre mais”

Naiane de Rezende Oliveira, 16 anos. Membro da

Conferência São João Paulo II, em Santana do

Jacaré (área do Conselho Central de Campo Belo)

perseverem... Que tenha-
mos como foco Deus
(nossa luz e nossa espe-
rança) e Ozanam (que
sempre venceu apesar
dos percalços). Pela luz
do Espírito Santo, Oza-
nam conseguiu ter uma
inspiração de ajuda ao
próximo. Vamos continu-

4 de julho: Dia do Jovem Vicentino
recorda-se em 4 de julho a
memória litúrgica do bem-
aventurado confrade Pe-
dro Jorge Frassati, consi-
derado pelo papa João Pau-
lo II como um modelo para
a juventude que ama a Je-

sus e aos Pobres.
No Brasil, de forma es-

pecial neste ano, todo o di-
nheiro arrecadado duran-
te as reuniões de Conferên-
cias e Conselhos, entre 1º
e 7 de julho, vão para a ‘Co-

leta Especial para a Ju-
ventude da SSVP’. Ele vai
ajudar a custear o III Fó-
rum Nacional da Juventu-
de, em 2020. O evento é o
maior encontro de jovens
vicentinos do mundo.

A idealização da Comis-
são de Jovens (CJ) foi a par-
tir da realização da Assem-
bleia Pan-Americana, entre
25 a 29 de janeiro de 1966,
em São Paulo (SP). O tema
foi uma das pautas do en-
contro. Cerca de dois meses
depois, em 14 de março,
aconteceu a primeira reu-
nião do Comitê responsável

...que a juventude vicentina
começou a se organizar em

Comissões há 53 anos?
pelos jovens paulistas. Mais
tarde, esses Comitês juve-
nis iniciados em São Paulo
se tornaram as Comissões
de Jovens.

A CJ veio para retomar
a SSVP ao espírito primiti-
vo, já que a instituição foi
fundada por jovens, no en-
tanto, com o passar do tem-
po, acabou tornando-se

uma associação de adultos.
Hoje, pessoas de todas as
idades são convidadas a
participar da ‘Sociedade’,
criada por Antonio Frederi-
co Ozanam, e colocada sob
a proteção de São Vicente
de Paulo.

Cabe à Comissão de Jo-
vens o papel de recrutar
membros, animar os traba-

lhos dentro das Unidades
Vicentinas, além de incen-
tivar as potencialidades da
juventude no serviço aos
Pobres.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Não importa se seu estilo é usar calças
jeans escura, clara ou rasgada...

...o importante é que você use
seu estilo para vicentinar

Encontro de Jovens ‘Vicentinos de Calças Jeans’

DIAS:DIAS:DIAS:DIAS:DIAS: 26, 27 e 28 de julho / LOCLOCLOCLOCLOCAL: AL: AL: AL: AL: Centro de Formação em Piumhi
Participe. Mais informações: cmfssvp@yahoo.com.br
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SUGESTÃO DE
LEITURA ESPIRITUAL

(O texto desta sessão deve ser lido durante reuniões

de Conferências e Conselhos)

Vamos falar de uma
espiritualidade que nos
leva à disciplina do cora-
ção.

Como viver essa es-
piritualidade?

Para vivê-la, precisa-
mos começar a ver
Deus em nosso Cora-
ção. Primeiro, precisa-
mos saber que a oração
interior é uma atenção
cuidadosa Àquele que
mora no centro de nos-
so ser. Por meio da ora-
ção, despertamo-nos
para Deus dentro de
nós. Com a prática, per-
mitimos que Deus entre
em nossa pulsação e
respiração, em nossos
pensamentos e emo-
ções, em nossa audição,
visão, tato e paladar, e
em todas as membranas
do nosso corpo. Estando
despertos para Deus em
nós, conseguimos ver
cada vez mais Deus no
mundo à nossa volta.

A disciplina do cora-
ção nos conscientiza de
que rezar não é apenas
ouvir o coração, mas ou-
vir com o coração. A
oração nos ajuda a estar
na presença de Deus e,
contudo, ajuda a vencer
nossos medos: ansieda-
de; nossa culpa e vergo-
nha; nossa ambição e
ira; nossas alegrias, su-
cessos, aspirações e es-
peranças; nossas refle-
xões, sonhos e divaga-
ções mentais; e, sobre-
tudo nossa família, ami-
gos e inimigos – em
suma, tudo o que nos ca-
racteriza. Com tudo isso,
temos de ouvir a voz de
Deus e permitir que
Deus nos fale em todos
os recantos do nosso ser.

Todos os recantos do
nosso ser incluem o cor-
po físico. De fato, o “Co-
ração” não é puramente
um órgão espiritual, mas
aquele lugar secreto den-
tro de nós onde o nosso
espírito, alma e corpo se
reúnem em uma unidade
do ser. Portanto, não exis-
te um coração espiritual
desagregado. Somos cha-
mados para amar Deus e
ao próximo com todo o
nosso coração, alma, en-
tendimento e força (Lc 10,
27).

É muito difícil fazer
isso, já que somos tão me-
drosos e inseguros. Es-
condemo-nos de Deus e
dos outros. Tendemos a
apresentar a Deus e aos
outros somente as partes
com as quais nos senti-
mos relativamente à von-
tade e que julgamos evo-
car uma resposta positi-
va. É claro que a discipli-

Missa celebra aniversário
de Conferência

Missa em Ação de Graças pelos
40 anos de fundação da Conferên-
cia São Sebastião dos Davis, em

Campo Belo/MG, área do Conselho
Metropolitano de Formiga.

Empossada a diretoria da
Vila Vicentina de Cristais
No dia 25 de maio, tomou posse a dire-

toria da Vila Vicentina de Cristais, vincu-
lada ao Conselho Central de Campo Belo,

área Conselho Metropolitano de Formiga.
O novo presidente é o Confrade João Bos-
co Reis.

Os usuários do aplicati-
vo Instagram contam ago-
ra com um perfil vicentino
abastecido de conteúdos
por uma jovem da área do
Conselho Metropolitano.

A mentora da iniciativa
é a consócia Geovana da
Silva Cunha, de 19 anos,
membro da Conferência
São Miguel Arcanjo, na área
do Conselho Central de Ar-
cos. Ela é vicentina há 3
anos e meio e criou recen-
temente o perfil ‘Anjos de
Calças Jeans’.

Geovana diz que se sen-
tiu motivada a iniciar os tra-
balhos ao conhecer outros
Instagrans também com
conteúdos vicentinos. “Foi
uma forma que encontrei
de divulgar mais nosso tra-
balho vicentino, na intenção
de chamar a atenção das
pessoas e também ser uma
forma de recrutamento”,
conta.

O perfil inicia as ativida-

des já com cerca de 200 se-
guidores. No entanto, mais
que números, a jovem está
preocupada é com o impac-
to que as publicações de-
vem causar. “Eu quero cha-

Consócia cria
Instagram vicentino na

área do CM Formiga

mar a atenção das pessoas,
recrutar, mostrar verdadei-
ramente o que sinto pela
causa e como sou muito fe-
liz na condição de vicenti-
na”.

FALTA FOTO
GEOVANA

Oração e disciplina do coração

na do coração requer al-
guma direção para nos
permitir a superação de
medos, o aprofunda-
mento da nossa fé e a
maior percepção de
quem Deus é para nós.

Deixo aqui algumas
perguntas para refletir
interiormente: como é a
sua vida de oração?
Como você está abrindo
espaço na sua vida para
Deus se pronunciar?

Texto extraído do li-
vro, Direção Espiritual –
Sabedoria para o cami-
nho da fé. Editora vozes,
2ª Edição – Henri Nou-
wen, Michael J. Chris-
tensen e Rebecca J.
Laird

Padre Padre Pedro
Felisberto Ferreira
Assessor Espiritu-

al do Conselho Metro-
politano de Formiga

Padre Pedro
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Crianças escrevem sobre
‘Respeito e Compromisso’

dentro da SSVP

A Comissão de Jovens
do Conselho Metropolitano
de Formiga participou do 7º
Acampamento Vicentino do
Conselho Metropolitano de
Divinópolis, realizado nos
dias 18 e 19 de maio, na sede
do Conselho Central de Itaú-
na. O tema foi: “Se você não
for vicentinar, eu vou”.

Ainda no domingo (19), os
jovens marcaram presença
no II Encontro de Vicentinos
do Conselho Central de Ar-
cos, sob o tema ‘Servir a
Deus na pessoa do Pobre”.

Como forma de mostrar a
presença e atuação, a direto-
ria do Conselho Metropolitano
de Formiga esteve em abril
passado na área do Conselho
Central de Bom Sucesso.

O Metropolitano esteve
representado pelo vice-presi-
dente, confrade Antônio Lo-
pes; confrade Arnaldo Loba-
to (coordenador da Escola de
Capacitação Antônio Frede-
rico Ozanam (Ecafo), confra-
de Paulo César (represen-
tante da Comissão de Jo-
vens), confrade Vinício Car-
valho (diretor de Comunica-
ção) e confrade Sérgio Bor-
ges (coordenador de Confe-
rências de Crianças e Adoles-
centes-CCAs).

Os vicentinos de Moe-
ma, na área do Conselho
Central de Lagoa da Prata,
promoveram a oitava edi-
ção da Cavalgada da SSVP.

Cavaleiros e amazonas
saíram do parque de expo-
sições e foram até o Rancho
Wester, onde era servido o
almoço. Quem comprou in-
gresso para o evento ajudou
a Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) e a Asso-
ciação dos Pais e Amigos do
Excepcional (Apae).

A cavalgada foi no últi-
mo dia 5 de maio.

Respeito e compromissoRespeito e compromissoRespeito e compromissoRespeito e compromissoRespeito e compromisso
Para mim o porquê de

termos respeito e compro-
misso é que podem ser im-
portantes em muitas situa-
ções, por exemplo: a pessoa
que tem respeito ela sabe
se colocar no lugar do outro
e a pessoa que tem compro-
misso é uma pessoa que faz
acontecer, que entende seus
direitos e também dos seus
deveres.

Essas duas qualidades
que toda pessoa deve ter,
nem sempre colocamos em prática. Quando nos coloca-
mos a serviço do outro com respeito e compromisso, per-
cebemos que a vida nos retribui sempre.

Mas, se não formos conscientes as portas se fecha-
rão para muitas oportunidades e perderemos momentos
que nos ajudarão a crescer como cidadãos de bem.

E na Sociedade São Vicente de Paulo, aprendemos a
trabalhar em conjunto em prol das pessoas, exercitando
assim, ambas as virtudes.

 
 Autor: Ana Clara Nascimento Silv Autor: Ana Clara Nascimento Silv Autor: Ana Clara Nascimento Silv Autor: Ana Clara Nascimento Silv Autor: Ana Clara Nascimento Silva –Conf. Santaa –Conf. Santaa –Conf. Santaa –Conf. Santaa –Conf. Santa

Luísa de MarillacLuísa de MarillacLuísa de MarillacLuísa de MarillacLuísa de Marillac

Respeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e Compromisso
Nós vicentinos sabemos

que o nosso dever é ajudar
aos mais necessitados, pois
São Vicente de Paulo nos
mostrou a importância desse
ato através de seu exemplo.
Devemos prestar ajuda aos
nossos assistidos, respeitan-
do suas condições financei-
ras, seu credo, seu jeito de
ser e pensar e procurando agir
com responsabilidade e sem
preconceito para com eles.
Devemos ter com nossos assistidos o mesmo respeito e
carinho que temos com os membros de nossa família.

Ir ás reuniões semanalmente, participar efetivamente
delas e visitar os assistidos quando solicitado é um com-
promisso de todo vicentino.

Para ser vicentino, basta “abrir o coração” para aco-
lher o irmão carente de bens espirituais e materiais.

Venha então ser um vicentino você também. Pois ser
vicentino é bom demais!!!

  
Autor: Lucas Camilo Germano –Conf. Santa LuísaAutor: Lucas Camilo Germano –Conf. Santa LuísaAutor: Lucas Camilo Germano –Conf. Santa LuísaAutor: Lucas Camilo Germano –Conf. Santa LuísaAutor: Lucas Camilo Germano –Conf. Santa Luísa

de Marillacde Marillacde Marillacde Marillacde Marillac

Respeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e CompromissoRespeito e Compromisso
Duas palavras que andam jun-

tas onde a ausência de uma, pode
levar a “obra” à imperfeição.

Ajudar aos mais necessitados,
não é uma simples ajuda, é uma
obra que Jesus trouxe, praticou e
repassou aos seus discípulos.

E porque denominar obra? No
dicionário: é uma ação com espe-
ra de uma recompensa, algo feito
por certa pessoa, uma atividade
única; na Bíblia: são ações que Deus fez. Nós somos obras
de Deus.

Ao ajudarmos uma pessoa, receberemos em troca,
forças, gratidão, um sorriso ou abraço humilde, isso mu-
dará nosso dia.

Quem ajuda é ajudado; quem presenteia é presentea-
do, quem respeita é respeitado, então seu compromisso
não será em vão.

Não há maior prova de amor que dedicar sua vida ao
próximo.

  
Autor: Luis Leal –Conf. Santa Luísa de MarillacAutor: Luis Leal –Conf. Santa Luísa de MarillacAutor: Luis Leal –Conf. Santa Luísa de MarillacAutor: Luis Leal –Conf. Santa Luísa de MarillacAutor: Luis Leal –Conf. Santa Luísa de Marillac

Um concurso de reda-
ção feito pelo Conselho
Particular Santo Agosti-
nho, na área do Conselho
Central de Arcos (MG), in-

centivou com que mem-
bros da Conferência de
Crianças e Adolescentes
escrevessem sobre o tema
‘Respeito e Compromisso’.

VEJA AS TRÊS REDAÇÕES PREMIADAS:

Jovens marcam presença em eventos da região

Cavalgada é promovida com renda
para a SSVP e Apae

Com o tema ‘Servir a
Deus na pessoa do Pobre’,
o Conselho Central de Ar-
cos promoveu o II Encon-
tro Vicentino, no dia 19 de
maio.

O evento reuniu confra-
des e consócias na sede da
SSVP local que participa-
ram de um dia de forma-
ções, partilhas e dinâmicas
e a celebração da Santa
Missa.

As duas palestras do dia
foram ministradas pela con-
sócia Tatielle Oliveira (De-
partamento de Comunica-

Diretoria do CM vai até o Central de Bom Sucesso

ção do Metropolitano de
Formiga) e confrade David
Alves (Departamento Mis-
sionário do Conselho Naci-
onal do Brasil), respectiva-
mente, sobre os tema: Lide-
rança Vicentina e Servir a
Deus na pessoa do Pobre.

A diretoria do Conselho
Metropolitano de Formiga
esteve representada pelo
confrade Sérgio Borges (co-
ordenador de Conferência
de Crianças e Adolescen-
tes-CCA) e Michel de Pau-
la (coordenador da Comis-
são de Jovens).

Central de Arcos reúne vicentinos para formação
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GARGALHADAS

VICENTINAS

Porque a gente
trabalha...

mas se diverte

De vez em quando, a nossa Confe-
rência faz a reunião e reza o terço na
residência de um dos confrades ou
consócias. E numa segunda-feira, di-
rigimo-nos para a casa da consócia
Benedita da Silva (nome fictício) para
fazermos a reunião.

Acho que por causa da preocupa-
ção em nos receber bem pela primei-
ra vez na sua casa, a dona Benedita
estava um pouco ansiosa e distraí-
da. A reunião transcorreu normalmen-
te com as orações tradicionais, e as
leituras espiritual e da ata. Deixamos
para fazer a chamada após o terço
porque, às vezes, alguém chegava
atrasado.

Rezamos o terço e, no final, não
sei onde a consócia que estava me-
ditando arrumou tanto santo para a
gente responder ‘Rogai por nós’.

Notei que a dona Benedita já esta-
va um pouco inquieta, na certa ansio-
sa para nos servir o cafezinho. Termi-
nado o terço, a consócia lembrou de
mais um santo e nós: “Rogai por
nós”.

A secretária mais que depressa,
com medo de encompridar mais o ter-
ço, pegou o livro e iniciou a chamada.

Chamou:
- Dona Benedita da Silva!
Ele distraída, respondeu:
-”Rogai por nós”.
Foi uma gargalhada geral!

Consócia Imaculada Neves, mem-
bro da Conferência Santo Antônio, na
área do Conselho Central de Arcos

Rogai por nós
CRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃO

Prestação de contas do CM é
aprovada por unanimidade

Transparência com os
recursos destinados à So-
ciedade de São Vicente de
Paulo (SSVP). Aconteceu
no dia 9 de março a assem-

bleia anual de prestação de
contas do Conselho Metropo-
litano de Formiga, aprovada
por unanimidade e sem res-
salvas.

Esta edição publica de for-
ma especial o relatório de
prestação de contas. Nele,
você poderá acompanhar o ba-
lanço financeiro da instituição:


