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MENSAGEM DO PRESIDENTE

LOUVADO
SEJA NOSSO
SENHOR JESUS
CRISTO!

Aos vicentinos da área do
Conselho Metropolitano de Formiga,

Chegamos à edição número 28 do ComunicAÇÃO Vicentina. Quanta alegria! Nosso
jornal se sagra como veículo oficial de comunicação, informação e formação do Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).
E qual é o nosso diferencial? Este periódico é feito de vicentinos para vicentinos,
portanto, além de trabalharmos com muito
amor, entendemos a linguagem dos nossos
irmãos e entendemos também quais são os
conteúdos que eles precisam ficar por dentro.
Lembramos que o jornal só tem sentido
se ele for lido, discutido e compartilhado, afinal, ele não é um monte de papel, mas um
rico material para ser utilizado por nossas
Conferências e Conselhos.
Queremos que ele esteja cada vez melhor, por isso, contamos com sua colaboração, enviando comentários, dicas e sugestões
ao
e-mail:
jornalismocmformiga@gmail.com
De forma especial, pediria que lesse com
muito carinho a reportagem sobre as reuniões vicentinas. Os nossos encontros não podem acontecer de forma mecanizada e sem
propósito, afinal, é neles que discutimos sobre o que temos de mais valioso: Jesus que
se faz presente nos Pobres que assistimos.
Também gostaria que tivessem uma
atenção na reportagem sobre a Quaresma
e a Campanha da Fraternidade, afinal, ninguém melhor que os vicentinos para conhecerem os problemas que devem ser solucionados por meio das Políticas Públicas.
Boa leitura!

Vinício Carvalho Reis Souza
Diretor de Comunicação do CM Formiga

Uma das definições da palavra celeiro é ‘adjetivo para regiões com grande produtividade de grãos’. No meio vicentino, as reuniões de Conferências
e Conselhos também são verdadeiros
‘celeiros’, lugares propícios às discussões sobre o bem-estar dos Pobres; lugares onde a amizade e o respeito imperam, afinal, acima de tudo, somos um
grupo de amigos que trabalham juntos,
servindo aos nossos ‘Mestres e Senhores’.
Assusta-me ver vicentinos afastando das nossas Unidades ou se esquivando de assumir encargos em diretorias

sob as mais diversificadas justificativas,
principalmente, falta de tempo. É fato que
a vida requer de nós muitos compromissos na vida pessoal, profissional e familiar, no entanto, quando dissemos ‘Sim’ à
SSVP, no ato de proclamação enquanto
confrades e consócias, assumimos o compromisso de servir esta instituição de forma integral. Por isso, precisamos organizar melhor o nosso tempo, porque os Pobres precisam dele – seja na entrega da
cesta básica, seja pensando em ações de
Mudança Sistêmica (promoção social),
seja rezando por Eles ou seja assumindo
de forma responsável as diretorias de nos-

sas Conferências, Conselhos e Obras
Unidas, afinal, todas estas Unidades
existem pelo único motivo de estar a serviço dos Pobres.
Encorajo-vos a continuarem a dizer
‘Sim’ todas as vezes que fores chamado
(a) a alguma atividade da SSVP. Não tenha preguiça! Não desanime! Ao final,
tenho certeza, verás a recompensa que
recai a todos que servem a Jesus presente nos Pobres.

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga
FOTO: DIVULGAÇÃO

Conferência recebe
segunda via da
Carta de Agregação
A Conferência Santa Terezinha está em júbilo por
ter conseguido a segunda via da Carta de Agregação,
que já está em mãos dos confrades e consócias.
A Unidade Vicentina fica na área do Conselho Central de Campo Belo.

Entrega do documento

Conferência Nossa
Senhora do Rosário está
sob nova direção

FOTO: DIVULGAÇÃO

Que alegria! O confrade Antonio Frederico Ozanam e os
amigos deles, fundadores da Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP), devem estar bem felizes com o comprometimento dos vicentinos da Conferência Nossa Senhora do Rosário, em Santo Antônio do Monte, área do Conselho Metropolitano de Formiga.
Garantindo a continuação das atividades da Unidade, houve eleição e posse da nova diretoria, que assume o comproA Conferência funciona em Santo Antônio do Monte
misso de lutar em defesa da causa dos Pobres.

Diretoria do CM Formiga
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Metropolitano terá participações
importantes na Romaria Nacional
O maior evento vicentino do mundo contará com duas
apresentações de vicentinos da área do Conselho Central de Arcos
Os vicentinos do Brasil
todo terão a oportunidade
de ver como são talentosos
os confrades e consócias da
área do Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). Dois grupos da
área vão se apresentar nos
palcos do maior evento da
SSVP do mundo, a Romaria

Nacional, que acontece nos
próximos dias 5, 6 e 7 de
abril, na cidade de Aparecida (SP).
A primeira exibição
será no sábado (6), a partir
das 14h, no Centro de
Eventos ‘Padre Vítor Coelho de Almeida’. O grupo
Marillac vai cantar a música ‘Mãe, vem abençoar’

durante o Show de Talentos das Conferências de
Crianças e Adolescentes
(CCAs). Este evento também contará com a participação da consócia Laura
Kaori, uma das integrantes
da edição deste ano do The
Voice Kids, programa exibido pela rede Globo.
A segunda exibição de

GRUPO MARILLAC
O grupo Marillac é formado por Elisa Ribeiro
Gonçalves (14), Lívia Maria
da Silva Souza (15) e José
Artur Malta (15). A fundadora é a consócia Imaculada Conceição Neves. Ela o
criou em janeiro deste ano
para se apresentar na Romaria, no entanto, a sintonia entre os membros foi
tanta, que eles continuarão
animando eventos vicentinos na região, garante Imaculada.
A consócia anuncia o
que os romeiros vicentinos
podem esperar da apresentação do grupo Marillac.
“Será alegre e cheia de devoção a Nossa Senhora
Aparecida. Na música, pedimos bênçãos para todos”.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O grupo Marillac prepara uma apresentação inesquecível

BANDA OZANAM
Romaria e Banda Ozanam estão intimamente ligadas. O grupo foi criado há
3 anos, justamente com o
propósito de se apresentar
no Festival Cultural de Ozanam. Os músicos participaram de uma seletiva e foram classificados. Desde
então, não parou as atividades. Anima eventos vicentinos principalmente na
área do Conselho Metropo-

litano de Formiga.
A oportunidade de subir
novamente ao palco do Festival Cultural de Ozanam,
neste ano de 2019, vem coroar um momento muito
importante para o grupo,
que trabalha na gravação
do primeiro CD, formado
por músicas autorais e, na
maioria, vicentinas. “Vamos
fazer um show bem animado, em que o público vai po-

artistas da área do CM Formiga também será no sábado, só que à noite. A partir das 19h30, a Banda Ozanam sobe ao palco do Festival Cultural de Ozanam,
também no Centro de
Eventos.
Os dois grupos são da
área do Conselho Central
de Arcos.

a
Silva
Crédito: Alcilene Silv

A Romaria de 2019 abre as celebrações dos 50 anos da
peregrinação vicentina a Aparecida (SP)

“Estamos chegando com muita alegria/Pedindo
as bênçãos da Virgem Maria/Bênçãos para nós e
nossas famílias/Pedindo abençoe nossas
romarias. Nossos assistidos queremos lembrar,
Mestres e senhores,/Vem abençoar Mãe
Aparecida, só viemos te louvar/Em sua Santa
morada queremos rezar/Todos vicentinos estão
ao seu lado/É grande o nosso amor, por teu Filho
amado/Cantamos a ti e a Jesus adorado/
Abençoe, abençoe, esse povo animado./
Pedimos, oh, Mãe, pela nossa sociedade/Que
possamos servir com fidelidade/Estarmos aqui é
uma felicidade/ Servir os Pobres e oprimidos é
tra da
nossa vontade./Abençoe, abençoe” – le
letra
música ‘Mãe, vvem
em abençoar’, de aut
oria da
autoria
consócia Imaculada Ne
ue será
Nevves, e q
que
apresentada pelo grupo Marillac
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 49ª ROMARIA NACIONAL DOS
VICENTINOS AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

der refletir muito sobre o
nosso trabalho de serviço e
amor aos Pobres”, afirma
Carlos Eduardo Rodrigues,
contrabaixista.
A Banda Ozanam é ainda formada por João Victor
Cardoso (vocalista), Gabriel Leal (guitarrista), Rafael
Leal (baterista), João Vítor
Teixeira (violão) e Carlos
Eduardo Coutinho (guitarrista).
FOTO: DIVULGAÇÃO

A Banda Ozanam comemora o lançamento do primeiro CD

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo jornal ComunicAÇÃO Vicentina
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Que, ao final da reunião, possamos dizer: “valeu a pena deixar nossos familiares, deixar
nosso descanso, deixar outro trabalho, ou outra atividade na Igreja para participar
desta reunião, porque houve decisões que irão beneficiar os nossos assistidos”
Crédito: TTatielle
atielle Oliveira

Reunião da Conferência Santo Expedito, na área do Conselho Central de Arcos
Em um mês de quatro
semanas, os membros da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) participam
ao menos de quatro reuniões da Conferência onde
trabalham pelos Pobres. Se
o (a) vicentino (a) tiver encargos em Conselhos, o número de encontros pode
subir para até nove, caso o
confrade e/ou a consócia
também frequente as atividades dos Conselhos Particular, Central, Metropolitano, Nacional e Obra Unida.
Supondo que cada uma delas demore duas horas, são
18h mensais dedicadas às
reuniões vicentinas, quase
um dia inteiro. É muito tempo empreendido e, por isso,
não pode ser desperdiçado.

As reuniões na SSVP
são extremamente importantes, porque na instituição, as decisões partem do
colegiado, ou seja, do grupo. No entanto, para que
sejam produtivos, esses
encontros devem ser objetivos, fundamentados na
espiritualidade vicentina e
jamais cansativos e enfadonhos, afinal, se forem desinteressantes, podem causar
repulsa por parte dos membros e, consequentemente,
desmotivá-los de participar
da SSVP.
Uma boa dica é relembrar os primórdios da instituição. A SSVP foi fundada
por um grupo de amigos
que, como tal, se reuniam
para tratar das questões

dos Pobres. Não há quem
não goste de estar ao lado
de um amigo, portanto, é
preciso ver no irmão de
Conferência e Conselho um
amigo fiel, que está ao seu
lado para servir a Jesus que
se faz presente no rosto de
cada assistido da entidade.
Entre amigos pode haver divergência, é claro!
Porém, as questões pendentes precisam ser resolvidas com respeito, carinho
e sem delongas. Não é tratar dos assuntos da SSVP
com pressa, mas não dedicar mais que o tempo mínimo suficiente para solucioná-los. Este ensinamento
vem de um dos maiores
empresários magnatas do
mundo: Steve Jobs (1955-

2011), fundador da Apple.
Ele abominava as reuniões
longas, porque as considerava improdutivas.
Embora a empresa de
Jobs fosse de tecnologia,
presava as reuniões presenciais objetivas. “Há uma
tentação, em nossa era conectada, a achar que todas
as ideias podem ser desenvolvidas por e-mail ou
iChat”, disse ele ao Harvard Business Review.
“Isso é uma loucura. Criatividade vem de encontros
espontâneos, de discussões
aleatórias. Você se encontra
com alguém, pergunta o
que ele está fazendo, diz
‘uau!’ e logo vocês estão cozinhando todo o tipo de ideias”.

FLOW
Flow, em português Fluxo, é um termo da Psicologia proposto por Mihaly Csikszentmihalyi, que designa
o momento quando uma
pessoa está totalmente envolvida em uma atividade.
Isso é extremamente importante dentro de reuniões.
Quando for participar de
uma, deixe seus problemas
do lado de fora e viva aquele
momento intensamente. O
tempo que estiver reunido
com os outros irmãos vicentinos, que seja por 1 ou 2h,
não pode ser atrapalhado
por ruídos externos de outras preocupações.
Os confrades e consócias devem estar ali cons-

cientes da missão de “servir e evangelizar os Pobres” e, para tal, necessitam de organização, a começar pela pauta e o início da reunião no horário
determinado.
As atividades vicentinas
sempre começam com orações, no entanto, elas não
podem ser feitas de modo
mecânico. Utilizando o conceito do flow, os vicentinos
precisam estar concentrados naquele momento, invocando as luzes do Espírito Santo, afinal, eles estão
reunidos por causa dos
‘Mestres e Senhores’, os
Pobres. Conversas paralelas jamais podem atrapalhar esse momento.

Esta matéria continua na próxima página
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Confira 11 dicas elencadas pelo confrade Helio Pinheiro
– um estudioso e entendedor dos trabalhos vicentinos –
de como as reuniões vicentinas podem ser
melhores aproveitadas:
1) Quem dirige deve estar atento a algum visitante, seja representante de Conselho ou não, para convidá-lo para um lugar de destaque junto à mesa de direção, antes
de se iniciar a reunião.
2) Após as orações regulamentares, um verso e refrão do hino a São Vicente de
Paulo sempre anima a reunião.
3) A leitura espiritual não seja muito longa. Bem-feita, com o leitor de pé e com um
tema atual.
4) O secretário, ao efetuar a leitura da ata, inicie assentado, e quando fizer a saudação Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo (sempre no cabeçalho) da ata, ponha-se
de pé.
5) À chamada, os confrades, consócias e visitantes respondam de pé e com alegria,
como por exemplo, Viva Jesus, Graças a Deus. Nunca com a expressão, por exemplo:
Presente!
6) O tesoureiro apresente o estado do caixa de pé, discriminando a receita e despesa da reunião anterior.
7) O presidente, de pé, agradece a presença do visitante com muita alegria. Pede
que todos fiquem de pé para um cântico de boas-vindas.
8) As notícias dos trabalhos realizados sejam organizadas e objetivas.
9) Durante a palavra franca, após a manifestação de membros, o visitante deva ser
convidado, também, a falar.
10) A coleta deva ser efetuada de pé, enquanto se canta verso e refrão de um hino,
como por exemplo, a Ozanam.
11) As orações finais devam ser conduzidas pelo visitante. No manual da Regra
existem várias que estão ali para ser rezadas. A cada semana uma. Um abraço no
visitante pelos membros da Conferência ao final é prova de amizade.

Observação: A ordem cronológica da reunião aqui mencionada está prevista em o
ROTEIRO BÁSICO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONFERÊNCIAS, nas páginas
229/230, da Regra.

Confrade Helio Pinheiro é membro da Comissão de Ética do Conselho Nacional do Brasil

Metropolitano já tem
a Regra de 2015

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo jornal ComunicAÇÃO Vicentina

Foto: Divulgação

EM CLIMA
DE FOLIA

ATIELLE OLIVEIRA
CRÉDITO: TTA

A edição mais recente da Regra, a de
2015, já está disponível para a venda na
sede do Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). O preço unitário é de R$6.
Pedidos podem ser feitos pelo telefone (37) 3321-4023, e-mail cmfssvp@
yahoo.com.br ou na rua Dr. Teixeira Soares, 132, centro, em Formiga.
A Regra, principal documento dos vicentinos, está em fase de estudo e reformulação, mas o processo deve demorar
mais dois anos. Por isso, é imprescindível que todos os confrades e consócias da
área sigam a versão de 2015.
O documento custa R$6

Na tarde do último dia
2 de março, os moradores
da Lar da Sociedade de
São Vicente de Paulo em
Lagoa da Prata ganharam uma festa de Carnaval.

Festa em Lagoa
da Prata

Vicentinos são preparados para liderar e inspirar pessoas
O Conselho Central
de Arcos, por meio do
Núcleo de Assistência
Integrada (NAI), tem
desenvolvido desde o
ano passado um projeto
para formar lideranças
que possam assumir
com excelência cargos
de diretoria dentro da
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). No
dia 13 de março foi a vez
da doutora Cristiane Romano – considerada uma
das principais especialistas em oratória do
Brasil, com mais de 15
anos de experiência e 15
mil pessoas treinadas –
conduzir uma formação
sobre oratória e lideran-

ça assertiva.
O curso foi ministrado
nas dependências do NAI
para cerca de 20 pessoas,
resultado da parceria entre a Prefeitura de Arcos
e a SSVP. Uma oportunidade em que os participantes puderam aprender sobre técnicas de recr utamento de novos
membros para as Conferências Vicentinas, bem
como de liderar para que
as pessoas se sintam motivadas ao serviço com os
Pobres.

Curso oferecido na área do
Conselho Central de Arcos

ATIELLE
CRÉDITO:
TTA
atielle OLIVEIRA
Oliveira
Crédito:
TTatielle
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Área de atuação do CM Formiga está mapeada
O mapa a seguir é o retrato da
área que abrange os trabalhos
vicentinos do Conselho
Metropolitano de Formiga da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP). Por meio
dele é possível conhecer
as cidades que integram
o Metropolitano, bem
como facilitar a gestão
de estratégias para
melhorarem a
atuação vicentina:

Metropolitano em números
Número de confrades e consócias

Conselho
Metropolitano
de Formiga

3.206
consócias
2.931
confrades

- 6.137
vicentinos
na área

- 44
Obras
Unidas

- 1356
famílias
assistidas
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[QUARESMA]: sucessor de São
Vicente de Paulo faz três pedidos
Foto: Divulgação

O período da Quarema
vem acompanhado de três
atividades que devem ser
colocadas em prática por todos os membros da Família
Vicentina, conforme pedido
do padre Toma• Mavriè. Ele
é o 25º Superior Geral da
Congregação da Missão
(CM), ordem fundada por
São Vicente de Paulo e, por
isso, é considerado o sucessor do santo.
Tomaz Mavriè recomenda para a fase da quarentena: Direção Espiritual, Reconciliação e Partilha de Fé,
em carta divulgada. Segundo ele, os três exercícios devem ajudar os membros da
Família Vicentina – leigos ou
consagrados – a fazerem
uma peregrinação entre os
corações deles até o coração
de Jesus. “Se os dois corações se encontram, se os dois
corações estão cheios dos
mesmos pensamentos e dos
mesmos desejos, todas as
ações que realizarmos, em
qualquer momento da nossa
vida, serão ações santas”.
Em outro trecho, o Superior Geral defende que
quando os corações dos seguidores do Carisma Vicen-

Direção espiritual, Reconciliação e Partilha de Fé são as recomendações de Toma• Mavriè aos vicentinos
tino estão unidos ao coração de Jesus, eles conseguem “alcançar os corações de todos, como evangelizadores mais eficazes
dos Pobres”
DIREÇÃO ESPIRITUAL
Toma• Mavriè aconselha que os membros da Família Vicentina procurem o
acompanhamento de um
Diretor Espiritual. “A Direção Espiritual é muito útil.
É um espaço para conselhos nas dificuldades, de en-

corajamento nos desgostos,
de refúgio nas tentações, de
força nos desalentos”.
RECONCILIAÇÃO
Para viver com plenitude, é preciso praticar o sacramento da Reconciliação,
ou seja, a celebração da misericórdia de Deus para
cada indivíduo. Por isso, a
importância da confissão.
PARTILHA DE FÉ
Por Partilha de Fé, o
Superior Geral recomenda

A Quaresma é um tempo de recolhimento para que
possamos rever a nossa
vida, rever até que ponto a
nossa vida de cristãos corresponde àquilo que Nosso
Senhor nos pede. Ela serve
para analisarmos se estamos verdadeiramente
amando Deus sobre todas
as coisas ou se outras coisas estão dominando o nosso coração. É um tempo de
balanço geral em nossa vida,
de pararmos, silenciarmos e
refletirmos. É bonito como
a Liturgia vai nos levando
até isso por meio das leituras, das Missas de cada dia.
A Liturgia nos conduz a fazermos essa experiência de
rever a vida, de fazer dela
uma vida diferente e poder
entrar no tempo Pascal desejoso de uma vida nova.
Não comer carne nem
chocolate, não tomar refrigerante e não abusar das
mensagens no celular... Mas
do que vale tudo isso, se nos
outros trezentos e vinte e
cinco dias vivemos uma vida
totalmente desregrada? Seria melhor não fazer sacrifício somente na Quaresma,
mas todo o momento que
nos faz bem para o espírito
e a alma.
Vale para colocar Deus

que os vicentinos compartilhem sempre tudo o que
viveram durante a caminhada de servir a Cristo
presente nos Pobres. “A
Partilha de Fé consiste
mais em escutar e meditar
o que Jesus diz pessoalmente a cada um de nós e,
depois, compartilhar com o
grupo, com a comunidade”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Crédito: Divulgação

O que é a Quaresma?
Inicio este tema fazendo algumas perguntas:
como viver bem a Quaresma e quais atitudes devemos adotar para realmente vivermos uma vida Cristã neste tempo quaresmal? E qual é a melhor atitude que o cristão pode ter,
durante esse tempo, para
que, realmente, este período tenha sentido em sua
vida?
Entendemos a Quaresma como um tempo litúrgico que antecipa todo
o período da Semana Santa, da Morte e da Ressurreição de Nosso Senhor,
do mistério Pascal. Então,
é um grande tempo que a
Igreja nos dá para que
possamos preparar o nosso coração, viver verdadeiramente o tempo da Páscoa.
O Tempo Quaresmal é
itinerário fecundo que prepara toda a Igreja para celebração dos mistérios pascais. Celebrar a Páscoa é
caminhar com Jesus e a
comunidade de seus seguidores para Jerusalém. Ao
longo da caminhada, Jesus
vai revelando o seu projeto salvífico de libertar o ser
humano das amarras do
pecado e da morte.

Crédito: Leninha Viana

Padre Pedro Felisberto Ferreira
como o centro da nossa vida.
Achei legal falar das mensagens no celular, porque o
celular ocupa um grande
tempo de nossa vida. Quanto tempo temos demorado
nas redes sociais e quanto
tempo temos nos dedicado
a Deus? Todas as vezes que
botamos freio em alguma realidade, principalmente no
tempo da Quaresma, é para
colocarmos Deus em um
centro. Então, o que nós gostamos de comer não nos domina, o que assistimos não
nos domina, o que ouvimos
não nos domina, porque o
nosso amor está todo para
Deus.
Diz a Palavra de Deus

que “onde está o seu tesouro, ali está o seu coração”
(Mt 6,21). Infelizmente,
muitas vezes, os nossos tesouros estão enterrados
em solos que não são os do
coração de Deus. Então, a
Quaresma é esse tempo
para poder fazer a experiência de colocar o Senhor
como o centro na nossa
vida. Vale a pena! Por este
motivo, temos de recolocar
Deus onde Ele deveria estar na nossa vida.

Padre Pedro Felisberto Ferreira
Assessor Espiritual
do Conselho Metropolitano de Formiga

Fraternidade e
Políticas Públicas
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) definiu como
tema da Campanha da
Fraternidade de 2019: Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema “Serás
libertado pelo direito e
pela justiça’ (Is 1,27).
O texto-base distribuído pela Igreja Católica diz
que o objetivo geral é “estimular a participação em
Políticas Públicas” e “fortalecer a cidadania e o
bem comum, sinais de fraternidade”.
Políticas Públicas são
medidas e programas criados pelos governos e a
sociedade dedicados a garantir o bem-estar da população, por meio de soluções para os mais diferentes problemas, a exemplo
de saúde, educação, moradia, previdência, meio
ambiente etc.

Os vicentinos, enquanto cristãos, devem estar
inseridos nos processos
de elaboração, criação,
implantação e acompanhamento de Políticas Públicas nas diferentes esferas sociais, principalmente naquelas que estejam
relacionadas aos direitos
e dignidades dos Pobres.
“Não ligar para Políticas
Públicas é deixar simplesmente que os outros grupos coloquem lá os seus
interesses, muitas vezes
em favor de grupos que já
são bastante privilegiados”, defende o padre
Márcio Fabri dos Anjos
(Congregação do Santíssimo Redentor – C. Ss. R).

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina
Crédito: Divulgação
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GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...
mas se diverte

“Bendita” ou “Marvada”?
Fazendo minha visita
semanal de vicentino, conheci e fiz amizade com
Dona Helena. Uma senhora idosa, viúva, que
sempre está a falar que
tempo bom era o tempo
antigo. É comum as gerações mais antigas relembrarem as épocas anteriores que deixaram saudades.
Muitas pessoas, na dificuldade de ir a um médico, procuram na Dona
Helena uma ‘benzeção’
para a cura de algum mal,
ou um alívio para uma dor.
Sempre que faço essa visita, peço a ela que faça
suas orações para minha
família e, ela, com muita
fé, acende uma vela e
reza. Eu fico ali sentado,
vendo seus inúmeros quadros de santos em papel,
distribuídos pelas paredes, e observando seu ritual e sua corrente de boa
energia e muita fé. Agora,
vamos às Gargalhadas Vicentinas!

Hoje, o assunto é sobre
a ‘marvada da cachaça’.
Como são chamados os
bêbados: pé-de-cana, gambás, pingaiadas, pinguços,
cachaceiros, pau d’água”...
E essa bebida, em nossa
região, é chamada pelos
seus adeptos: abrideira,
água benta, caninha, cajibrina, água ardente, mé,
água que passarinho não
bebe, matou o guarda, animadeira, quero mais, limpa
goela, dormideira, saideira,
branquinha, birita, cobertor
de pobre, danada, marvada,
engasga gato, fogo, imaculada, martelo, meu consolo,
perigosa, quebra munheca,
remédio, venenosa, xarope
de bebo, amansa sogra... e
o nome mais popular – pinga!
Frases: “Larguei a bebida, só não lembro onde!”.
“Dizem que a bebida mata
lentamente, e daí? Ninguém aqui está com pressa!”. “Algumas vezes eu
bebo água apenas para surpreender meu fígado”. “A
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cachaça é um dos piores
inimigos do homem, mas o
homem que foge do seu inimigo é um covarde”. “A verdadeira bravura está em
chegar em casa bêbado, de
madrugada, todo cheio de
batom, ser recebido pela
mulher com uma vassoura
na mão e ainda ter peito pra
perguntar. ‘Vai varrer ou vai

voar?’”
Piadas: “Um bêbado
entra num bar cambaleando muito, chega pro dono do
bar e o desafia: quer apostar cinquenta reais que eu
mijo no copo sem deixar
cair uma gota no chão? O
dono do bar, rindo, aceita a
aposta. O bêbado mija, mais
fora do copo do que dentro,

e o dono do bar se acabando de rir exclama: Ta vendo que você não consegue,
me passa os cinquenta pra
cá! O bêbado, feliz da vida,
paga com satisfação. O
dono do bar fica intrigado
com sua atitude e pergunta: Você perde cinquenta
reais e ainda fica feliz? O
bêbado responde. É que eu
apostei cento e cinquenta
reais com meus camaradas
do outro lado da rua que eu
mijaria em seu bar todinho
e você ainda daria risadas!”
E sobre ela e seus adeptos ainda se têm muitos fatos, causos, piadas, crendices, mandingas e teorias
para se contar, principalmente desses grotões das
Minas Gerais, o Estado que
mais fabrica esse produto
de qualidade, que já ultrapassou as fronteiras do país
e já conquistou o mercado
estrangeiro.
E para terminar: o bêbado, no ponto do ônibus,
olha para uma mulher e diz:
Você é feia, heim? A mulher

não diz nada. E o bêbado
insiste: Nossa, mas você é
feia demais! A mulher finge que não ouve. E o bêbado torna a dizer: Mas
você é muito feia! A mulher não aguenta e diz: E
você é um bêbado! E ele
responde: É, mas você
nem com muita benzeção
e a reza da Dona Helena
não muda, já eu, amanhã
melhoro...

Sebastião Wenceslau Borges

Conferência São
Francisco – Passos/ MG
Membro fundador
da Associação dos Escritores de Passos e
Região

Diretoria visita Central de Abaeté
CRÉDITO: Divulgação

Em uma proposta de
estar sempre próxima dos
vicentinos da área, a diretoria do Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) realizou, em fevereiro passado, visita regulamentar ao Conselho Central de Abaeté.
A visita foi realizada
pelo presidente, confrade
Geraldo Pinto; o coordenador da Escola de Capacitação Antonio Frederico Ozanam (Ecafo), confrade Arnaldo Lobato; o coordena-

dor de Conferência de Crianças e Adolescentes, Sérgio Teixeira; e o advogado
Marco Antônio de Lima.
As visitas regulamentares são uma oportunidade
de sanar dúvidas, motivar
os vicentinos, bem como
mostrar o espírito de unidade que rege a Sociedade de
São Vicente de Paulo.

Ao centro da mesa das
deliberações, o confrade
Geraldo Pinto (presidente do
Metropolitano)

Duas Conferências de Lagoa
da Prata fazem aniversário
Os vicentinos lagopratenses estão em festa pelos
aniversários das Conferências Imaculada Conceição e
Santo Agostinho. As duas
Unidades ficam na área do
Conselho Central de Lagoa
da Prata e Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP).
Para festejar a data, foi
celebrada uma Santa Missa no último dia 3 de fevereiro, no Centro Catequético da Paróquia São Carlos

Borromeu. Já no dia 7 houve uma confraternização na
sede do Central.
A Conferência Imaculada Conceição completou
41 anos; e a Conferência
Santo Agostinho fez 37
anos.

Festa das Conferências
Imaculada Conceição e
Santo Agostinho
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