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MENSAGEM DO PRESIDENTEEDITORIAL

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

Chegamos ao meio do ano. Pode pare-
cer clichê, mas é verdade: como o tempo
tem passado rápido! E nesta correria da
vida, será que temos dedicado boas horas
de nossos dias à causa dos Pobres? Fica
aí uma reflexão!

Também aproveito para levantar um ou-
tro questionamento? Será que temos dedi-
cado parte do nosso tempo para a devo-
ção ao bem-aventurado Antonio Frederico
Ozanam, fundador da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP)? Pedimos com fé
e aguardamos a intercessão dele?

Nós, vicentinos do mundo todo, sonha-
mos com o dia quando Ozanam será ofici-
almente reconhecido pela Igreja como um
santo. É claro que para a gente, ele já é!
No entanto, a ratificação do Vaticano será
um coroamento da nossa convicção de
servi-lo por meio da assistência aos Pobres.
Mas não basta querer a canonização. Pre-
cisamos rezar para que ela aconteça e con-
fiar no poder intercessor de Ozanam.

Só o fato de ter criado uma instituição a
serviço da caridade há quase dois séculos
e que continua ativa já é motivo para acre-
ditarmos que o nosso fundador intercede
por cada um de nós, para que não esmore-
çamos diante das dificuldades e sigamos
firmes na missão, fazendo da SSVP uma
importante ‘rede de caridade’ a rodear todo
o mundo.
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Queridos irmãos e irmãs,
Louvado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

Eu gostaria de abordar nesta edi-
ção o tema CARIDADE. Meus esti-
mados irmãos, tenho certeza que esta
palavra é muito comum entre nós,
pois costumamos praticá-la para com
os Pobres. No entanto, gostaria de re-
fleti-la sob outro ângulo – o da CARI-
DADE para uns com outros dentro
da própria Sociedade de São Vicente
de Paulo.

Não podemos permitir de forma
alguma que a vaidade, o egoísmo e a
falta de CARIDADE MÚTUA façam
com que nos distanciemos do espíri-
to primitivo de nossos fundadores.
Fomos criados por um grupo de ami-
gos e assim devemos permanecer. As
nossas Conferências e Conselhos de-
vem ser lugares de diálogo, respeito
e principalmente amizade. Pois se as-
sim não for, não seremos uma con-
fraria, mas uma guerra de mesqui-
nharias; um lugar onde o cuidado
com o Pobre não é o primordial.

Há um trecho de uma carta escri-
ta pelo confrade Ozanam do qual gos-
to muito:

“Que Deus nos preserve somente
de duas espécies de homens que fa-
zem perder as batalhas: os covardes
e os traidores. Tudo quanto me di-
zes de tua sociedade arqueológica e
de teus esforços para despertar teus
concidadãos da letargia, interessa-
me profundamente. Continua a pra-
ticar o bem possível, à espera do bem
desejável” (Antonio Frederico Oza-
nam, 1845).

Que trabalhemos sempre com éti-
ca, transparência e respeito aos Po-
bres. Que trabalhemos sempre foca-
dos em acertar no serviço de assis-
tência e promoção dos Pobres. Ago-
ra, se um dia a gente errar, que sai-
bamos reconhecer, perdoar e reco-
meçar. Que a correção fraterna seja
sempre usada em nosso meio, para
que aprendamos com os erros e, não,
que eles sejam causa de humilhação
e desrespeito dentro das fileiras vi-
centinas. Reforço a frase de Ozanam:
“Continua a praticar o bem possível,
à espera do bem desejável”.
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Anderson Camilo de Morais é um exemplo para todos os vicentinos. Em situação

de desespero, ele confia no poder intercessor do principal fundador da SSVP.

Demonstrações de fé assim são importantes neste momento quando a

comprovação de um milagre pode elevar Ozanam à condição de santo

Confrade atribui graça alcançada
à intercessão de Ozanam

O bem-aventuradoAn-
tonio Frederico Ozanam é
um ícone na vida do confra-
de Anderson Camilo de
Morais (43), membro da
Conferência São Judas Ta-
deu, em Bom Sucesso
(MG), área do Conselho
Metropolitano de Formiga.
Além de ter fundado a Soci-
edade de São Vicente de
Paulo (SSVP), Ozanam teve
no ano passado um papel
decisivo na vida de Ander-
son. Prestes a perder o
emprego, o vicentino rezou,
pedindo a intercessão do
beato. A prece dele foi al-
cançada no mesmo dia.

Anderson é vicentino há
mais de uma década. No
ano passado, ele corria o

risco de ficar desemprega-
do. O confrade trabalha com
reciclagem de materiais e
precisava de uma máquina
que custa R$3 mil para dar
sequência às atividades. No
entanto, não tinha o dinhei-
ro. Estava desesperado,
porque é da profissão que
ele tira o sustento da famí-
lia.

Acontecia em Bom Su-
cesso uma novena dedica-
da a Ozanam. O confrade
Anderson decidiu partici-
par. No sexto dia, o vicenti-
no pediu a intercessão do
principal fundador da SSVP
para que o problema da vida
dele fosse resolvido. Che-
gando em casa, teve a gra-
ta surpresa: um amigo com-

O confrade Anderson é da

área do CM Formiga

Os dias 1º e 2 de feve-
reiro de 1926 têm um signi-
ficado importante para os
vicentinos. Acontecia o pri-
meiro milagre reconhecido
pela Santa Sé como de in-
tercessão de Antonio Fre-
derico Ozanam. Graças ao
fato ocorrido há 92 anos,
Ozanam se tornou um
bem-aventurado da Igreja
Católica. Agora, a compro-
vação de um segundo mi-
lagre o elevará a santo.

A cura milagrosa de
1926 aconteceu no Brasil.
No dia 1º de fevereiro, o ga-
roto Fernando Ottoni (na
época com 18 meses) apre-
sentou quadro grave de dif-
teria, na cidade de Nova
Friburgo (RJ). O médico

prou o equipamento para
que Anderson continuasse
a trabalhar.

“Pedi a Ozanam que
intercedesse por mim a
Deus, para que eu não fi-
casse desempregado, pois
sou pai de família e preci-
so trabalhar. Coloquei toda
minha fé e confiança nele
e sei que foi Ozanam quem
me atendeu.Minha graça
foi imediata” – afirma An-
derson

A situação do confrade
hoje está tranquila. Ele con-
tinua trabalhando como re-
ciclador, profissão esta que
o enche de orgulho porque,
além de dar condições dig-

nas à família, permite que
ele reutilize materiais que
seriam descartados.

Anderson recomenda
que os vicentinos não per-
cam a fé e a confiança no
poder intercessor do princi-
pal fundador da SSVP.

“Confiem e busquem a
intercessão de Frederico
Ozanam;saibam esperar a
graça.Se você rezar com
fé, sua graça chega. Oza-
nam ouve nossos pedidos
e nos ajuda a caminhar
para Deus” – aconselha.

que o atendera não acredi-
tava que ele pudesse se re-
cuperar; estava consciente
que voltaria no dia seguinte
para assinar o atestado de
óbito do menino. Quando
soube da situação do neto, o
avô, confrade Christiano
Benedito Otoni, se colocou
de joelhos e rezou, pedindo
a intercessão de Ozanam
pela cura de Fernando. Ime-
diatamente, o menino con-
seguiu beber um pouco de
café e foi dormir.

Já no dia 2 de fevereiro,
quando o médico retorna à
casa da família para assinar
o atestado de óbito do me-
nino, o encontra bem e sau-
dável. Um milagre! A doen-
ça tinha uma taxa de 62% de

óbitos na época; para com-
plicar a situação, Fernando
tomou o soro antidiftérico
(medicamento usado para o
tratamento) de forma tar-
dia e malconservado.

Durante a investigação
pelo Tribunal Eclesiástico,
três médicos muito experi-
entes foram ouvidos e cons-
tataram a cura miraculosa.
Em 22 de agosto de 1997, o
papa João Paulo II confir-
mou o milagre, presidindo
a solenidade de beatificação
de Ozanam, em Paris.

O miraculado Fernando
Otoni morreu em 2004, víti-
ma de um Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) isquêmi-
co. Se estivesse vivo, teria
94 anos. Ele foi engenheiro.

Não participou da Socieda-
de de São Vicente de Paulo,
mas tinha em casa uma
imagem de Ozanam e era
muito caridoso, segundo
testemunho do filho, o mé-
dico Pio Otoni.

Resta neste momento
aos vicentinos continuarem
rezando para que um outro
milagre, como o que acome-
teu Fernando Otoni, possa
ser realizado. Assim, em
breve, Ozanam não será
mais um bem-aventurado
da Igreja. Ele se tornará um
santo!

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo jornal Comuni-
cAÇÃO Vicentina

O primeiro milagre é brasileiro

O miraculado Fernando Otoni, que morreu em 2004

Para que Ozanam se tor-
ne santo, mais um milagre
comprovado precisa credita-
do a ele. Atualmente, quatro
casos de curas atribuídas ao
principal fundador da SSVP
estão sob investigação. Dois
deles são de brasileiros.
Mais detalhes não podem
ser divulgados, porque o
processo corre em segredo
no Vaticano

Enquanto Ozanam não é
declarado oficialmente san-
to, cabe aos vicentinos bra-

sileiros rezarem, aconselha
o presidente-geral da SSVP,
confrade Renato Lima, em
entrevista publicada na re-
vista Boletim Brasileiro. “Os
confrades e consócias do
Brasil podem ajudar o Con-
selho Geral Internacional
nessa campanha. Basta que
sejamos, de verdade, devo-
tos de Ozanam, colocando-
o em nossas orações, nossos
pedidos, nossas necessida-
des e nossas angústias. Só
se formos fiéis devotos de

Em encontro com o Papa,

confrade Renato Lima

intensifica pedido pela

canonização de Ozanam

SÓ UM MILAGRE
Ozanam é que conseguire-
mos alcançar as graças por
novos milagres”.

É importante frisar que
é considerado um milagre a
cura misteriosa de alguma
doença sem a explicação da
Medicina, portanto, o caso
do vicentino de Bom Suces-
so é tido como uma graça.



4 Junho/julho/agosto de 2018Jornal ComunicAÇÃO Vicentina

Durante encontro re-
alizado no final de maio,
o padre Pedro Felisberto
Ferreira representou o
Conselho Metropolitano
de Formiga no evento que
reuniu os assessores Es-
pirituais de Unidades Vi-
centinas do país, na cida-
de do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo padre Pedro,
foi uma importante opor-
tunidade de aprender
mais sobre o papel do as-
sessor Espiritual dentro
Sociedade de São Vicen-
te de Paulo (SSVP). Ele
deve conduzir os confra-
des e as consócias no ca-
minho da espiritualidade
sem interferir na tomada
de decisões, já que não é
membro efetivo da dire-
toria.

O assessor do CM

Hoje vamos falar de
uma espiritualidade que
nos leva àdisciplina do
coração.

Como viver essa espi-
ritualidade?

Para viver essa espi-
ritualidade, precisamos
começar a ver Deus em
nosso coração. Primeiro,
precisamos saber que a
oração interior é uma
atenção cuidadosa Àque-
le que mora no centro de
nosso ser. Por meio da
oração, despertamo-nos
para Deus dentro de nós.
Com a prática, permiti-
mos que Deus entre em
nossa pulsação e respira-
ção, em nossos pensa-
mentos e emoções, em
nossa audição, visão, tato
e paladar, e em todas as
membranas do nosso
corpo. Estando desper-
tos para Deus em nós,
conseguimos ver cada
vez mais Deus no mun-
do 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 ora-
ção nos ajuda a estar na
presença de Deus e, con-
tudo, ajuda a vencer nos-
sos medos: nossos me-
dos e ansiedade; nossa
culpa e vergonha; nossa
ambição e ira; nossas ale-
grias, sucessos, aspira-

Formiga disse ter adora-
do a formação conduzida
pela Irmã Carolina Mu-
reb (Filha da Caridade-
FC), sobre a biografia de
Santa Luísa de Marillac,
amiga de Vicente de Pau-
lo.

Ele ainda também ou-
viu o convite do presiden-
te nacional da SSVP, con-
frade Cristian Reis da
Luz, conclamando a to-
dos os assessores que au-
xiliam no processo de es-
tudo da Regra - principal
documento dos vicenti-
nos no país (confira ma-
téria sobre o assunto na
próxima página) .  

ções e esperanças; nossas
reflexões, sonhos e diva-
gações mentais; e, sobre-
tudo nossa família, amigos
e inimigos – em suma,
tudo o que nos caracteri-
za. 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, é claro, incluem
o corpo físico. De fato, o
“coração” não é puramen-
te um órgão espiritual,
mas aquele lugar secreto
dentro de nós onde o nos-
so espírito, alma e corpo
reúnem-se em uma unida-
de do ser. Portanto, não
existe um coração espiri-
tual desagregado. Somos

chamados para amar
Deus e ao próximo com
todo o nosso coração,
alma, entendimento e for-
ça (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 sentimos
relativamente à vontade e
que julgamos evocar uma
resposta positiva. É claro
que a disciplina do cora-
ção requer alguma dire-
ção para nos permitir a
superação de medos, o
aprofundamento da nossa
fé e a maior percepção de
quem Deus é para nós.

Na hora da morte, as Missas que tiveres participado se-
rão a tua maior consolação. Um dos fins da Santa Missa é
alcançar para ti o perdão dos teus pecados. Em cada Santa
Missa, podes diminuir a pena temporal devida aos teus peca-
dos, pena essa que será diminuída na proporção do teu fer-
vor.

Participando com devoção da Santa Missa, prestas a
maior das honrarias à santa humanidade de Jesus Cristo. Ele
se compadece de muitas das tuas negligências e omissões.
Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais,
porém, te arrependes; preserva-te de muitos perigos e des-
graças que te abateriam. Diminui o império de satanás sobre
ti mesmo. Sufraga as almas do purgatório da melhor maneira
possível. Uma só missa a que houveres assistido em vida,
será mais salutar que muitas a que os outros assistirão por ti
depois da morte. Será ratificada no céu a bênção que do sa-
cerdote recebes na Santa Missa.

A Missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que
te abateriam. Toda Missa diminui o teu purgatório. Toda Mis-
sa alcança-te um grau de glória maior no céu. Na Missa, rece-
bes a bênção do sacerdote, a qual Nosso Senhor ratifica no
céu. És abençoado em teus negócios e interesses pessoais.
Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa
Missa; e o que mais vale é que nos dá ainda o que nem
sequer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessá-
rio. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da Missa,
que zelo não teríamos em assisti-la. A Missa é o sol da Igreja.
Depois de conheceres tantas vantagens, ainda deixarás de
participar da Santa Missa? (Fonte: revista Boletim Brasileiro)Fonte: revista Boletim Brasileiro)Fonte: revista Boletim Brasileiro)Fonte: revista Boletim Brasileiro)Fonte: revista Boletim Brasileiro)

Publicação feita a pedido do confrade Geraldo MagelaPublicação feita a pedido do confrade Geraldo MagelaPublicação feita a pedido do confrade Geraldo MagelaPublicação feita a pedido do confrade Geraldo MagelaPublicação feita a pedido do confrade Geraldo Magela
de Souza, membro da Conferência Santo Antônio, na áreade Souza, membro da Conferência Santo Antônio, na áreade Souza, membro da Conferência Santo Antônio, na áreade Souza, membro da Conferência Santo Antônio, na áreade Souza, membro da Conferência Santo Antônio, na área
do Conselho Central de Santo Antônio do Montedo Conselho Central de Santo Antônio do Montedo Conselho Central de Santo Antônio do Montedo Conselho Central de Santo Antônio do Montedo Conselho Central de Santo Antônio do Monte

TTTTTrecho do diário de Santa Faustinarecho do diário de Santa Faustinarecho do diário de Santa Faustinarecho do diário de Santa Faustinarecho do diário de Santa Faustina
Um dia, vi duas estradas:Uma estrada larga, atapetada

de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários
prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançan-
do e divertindo-se - estavam chegando ao fim, sem se aperce-
berem disso. E, no final dessa estrada, havia um enorme pre-
cipício, ou seja, o abismo do Inferno. Essas almas caíam às
cegas na voragem desse abismo; à medida que iam chegan-
do, assim tombavam. E seu número era tão grande que não
era possível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes
uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de
pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos
e sofrendo dores diversas. Uns tropeçaram e caíam por cima
dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no
final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos
os tipos de felicidade e aí entravam todas essas almas. Já no
primeiro momento, esqueciam de seus sofrimentos.

Publicação feita a pedido do confrade José FranciscoPublicação feita a pedido do confrade José FranciscoPublicação feita a pedido do confrade José FranciscoPublicação feita a pedido do confrade José FranciscoPublicação feita a pedido do confrade José Francisco
Dias, membro da Conferência Santo Antônio, na área doDias, membro da Conferência Santo Antônio, na área doDias, membro da Conferência Santo Antônio, na área doDias, membro da Conferência Santo Antônio, na área doDias, membro da Conferência Santo Antônio, na área do
Conselho Central de Santo Antônio do MonteConselho Central de Santo Antônio do MonteConselho Central de Santo Antônio do MonteConselho Central de Santo Antônio do MonteConselho Central de Santo Antônio do Monte

SUGESTÃO DE LEITURA ESPIRITUAL
(O texto desta sessão deve ser lido durante reuniões de Conferências e Conselhos)

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 Pedro Felis-
berto Ferreira

Assessor Espiritual
do Conselho Metropo-

litano de Formiga

CRÉDITO: TCRÉDITO: TCRÉDITO: TCRÉDITO: TCRÉDITO: Tatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira

Oração e disciplina do coração

Padre Pedro Felisberto ouve explanações
sobre o papel do assessor Espiritual

Na foto, ao lado direito

da bandeira, padre

Pedro é o primeiro

O valor infinito da Santa
Missa, dizia Santo Agostinho
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Se você é da área do
Conselho Metropolitano de
Formiga da Sociedade de
São Vicente de Paulo e não
concorda com algum artigo
da Regra – principal docu-
mento dos vicentinos – che-
gou a hora de opinar e su-
gerir alterações.

O Metropolitano vai re-
ceber e analisar todas as su-
gestões que forem remeti-
das a ele. As que tiverem
fundamentação legal e con-

Jumelage é um termo
usado para designar ‘aju-
da fraterna’, ou seja,
quando uma Unidade Vi-
centina faz algum tipo de
doação para outra em si-
tuação de mais necessida-
de. O Conselho Metropo-
litano de Formiga da So-
ciedade de São Vicente de
Paulo (SSVP) vai praticar
a jumelage em favor de
um lar vicentino que fun-
ciona em União dos Pal-
mares, Alagoas.

Na última reunião do
Conselho Metropolitano
foi aprovada por unanimi-
dade a doação de R$400

DOMINGO, 20 DE
MAIO DE 2018. Uma data
que ficará marcada na me-
mória dos vicentinos de Ar-
cos, Iguatama e Japaraíba.
Na sede social da Socieda-
de de São Vicente de Paulo
(SSVP) em Arcos aconte-
ceu o I Encontro Vicentino,
evento promovido para ce-
lebrar Pentecostes e os 25
anos de instituição do Con-
selho Central local.

O encontro foi organiza-
do pela diretoria da Unida-
de Vicentina, em especial
pela secretária Imaculada
Neves e as funcionárias
Luciana Custódio e Eliza
Teixeira. Reuniu mais de
200 confrades e consócias
que contaram com uma
programação especial, com
formação, dinâmicas, San-
ta Missa e a visita do bispo
da Diocese de Luz, Dom
José Aristeu, que disse pa-
lavras de carinho e incenti-
vo aos vicentinos.

O presidente do Conse-
lho Metropolitano de Formi-

ga, confrade Geraldo Pinto,
também se fez presente. Na
oportunidade, salientou a
importância do trabalho da
Conferência que a célula
fundamental para a exis-
tência da SSVP, e é o cami-
nho direto de assistência

aos Pobres.
 

MENSAGENS
Por meio de vídeos, os

confrades Renato Lima de
Oliveira (presidente inter-
nacional da SSVP) e Cristi-
an Reis da Luz (presidente

Ação beneficiará idosos asilados

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

CM Formiga
ajudará lar

vicentino alagoano
pelo período de seis meses
ao Lar Casa dos Pobres. O
dinheiro será usado para
pagar um fisioterapeuta
para os idosos asilados.
Outros Conselhos Metro-
politanos do país também
têm ajudado.

De acordo com o pre-
sidente do CM Formiga,
confrade Geraldo Pinto, é
um dever vicentino contri-
buir com as Unidades Vi-
centinas que precisam,
afinal, todas elas formam
uma ‘família’ e, como tal,
se uma precisa de ajuda,
a outra não pode ficar in-
diferente.

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Tem alguma sugestão de
alteração na Regra?

O estudo para a alteração da Regra no Brasil já começou

Assunto: ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Artigo n.º ___________ Parágrafo: ___________ Inciso: ___________ Item: ___________ Página da Regra: ___________

_________________________________________________________________________________________________________

Sugestão de mudança:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Sugestão de destaque da nova redação:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Autor: _________________________________________________________________________

Ao formular uma sugestão de modificação de textos no

atual regulamento, o confrade ou a consócia deverá citar o

artigo, o parágrafo ou inciso, o assunto e a página da Regra

editada em 2015, e escrever a sugestão elaborando uma nova

redação e colocando em destaque a mudança sugerida

Texto original (Regra da SSVP edição 2015)

tribuírem de forma efetiva
na melhoria da redação do
documento serão enviadas
ao Conselho Nacional do
Brasil (CNB).

Quem quiser fazer su-
gestões deve criar um for-
mulário com as informa-
ções a seguir e encaminhá-
lo ao seguinte endereço de
e - m a i l :
cmfssvp@yahoo.com.br O
prazo é até o próximo dia 31
de julho.

FORMULÁRIO PARA O

REGISTRO DE SUGESTÃO

Evento promovido pelo Central de Arcos é um sucesso

Arcos reúne mais de 200
vicentinos nesse Pentecostes

nacional) enviaram mensa-
gens aos vicentinos da área
do Conselho Central de Ar-
cos.

“Parabéns por esse en-
contro com um tema tão
importante, que é a ‘carida-
de organizada’”, disse Re-

nato. Ele lembrou ainda
que são formadas duas re-
des dentro da SSVP: a da
caridade e a que une os vi-
centinos pela causa dos Po-
bres.

Cristian também co-
mentou sobre a rede de ca-

ridade. “Muito obrigado
por vocês contribuírem
com o sonho de Ozanam de
rodear o mundo em uma
rede de caridade. Sendo or-
ganizados, faremos um tra-
balho mais efetivo pelos
Pobres”.

 
CAUSA VICENTINA

Durante a Missa, o pa-
dre Paulo César Rodrigues
enalteceu que os vicentinos
são responsáveis por tornar
a sociedade mais fraterna e
justa. Ele lembrou ainda
que São Vicente, além de
trabalhar pelos Pobres,
sempre cuidou da Igreja,
formando seminários,
como também cuidou de
leigos. “Ele foi um homem
iluminado pelo Espírito
Santo”, mencionou padre
Paulo, em alusão à Festa de
Pentecostes.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo jornal Comuni-
cAÇÃO Vicentina
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Presentes à reunião or-
dinária do Conselho Metro-
politano de Formiga, os vi-
centinos puderam acompa-
nhar as nomeações na ma-
nhã do último dia 12 de
maio. O confrade Michel de
Paula Silva será o novo co-
ordenador de Jovens do CM
e o confrade Devanir Du-
que o segundo vice-presi-

Na cidade de Campo
Belo (MG), o colégio Dom
Cabral fez doação de leite lon-
ga vida para a Sociedade de
São Vicente de Paulo (SSVP).

O presidente do Conse-
lho Central de Campo Belo,
confrade Reginaldo Rodri-
gues Viana, informou que
as doações recebidas serão
repassadas para as Vilas Vi-

Os vicentinos de Lagoa
da Prata realizaram no dia
29 de abril homenagem a
Frederico Ozanam: uma as-
sembleia regulamentar em
comemoração ao fundador
da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo.

O dia de comemoração
começou com a participa-
ção dos vicentinos na mis-

No dia 28 de abril de
2018, às 14 horas, na capela
da Obra Unida de Morada
Nova de Minas, o Conselho
Central São José de Abae-
té deu posse para a nova
diretoria e conselho fiscal
daquela Obra.

A cerimônia teve início
com as orações iniciais, logo
após foi feita a leitura espi-
ritual e, em seguida, foi mi-
nistrado um módulo da Es-
cola de Capacitação Anto-
nio Frederico Ozanam
(Ecafo) para diretorias de
Obras Unidas.

Seguida à formação, o
confrade presidente do
Conselho Central, André,
empossou os novos mem-
bros da diretoria e conselho
fiscal, que ficaram assim
constituídos:

 

No último dia 22 de
maio, data dedicada à San-
ta Rita de Cássia – interces-
sora das causas impossí-
veis – a Conferência jovem
que tem o mesmo nome da
santa, em Formiga (MG), se
reuniu para a oração do ter-
ço.

Após a reza, os mem-
bros venderam caldos. A

Diversificados eventos
marcaram as comemora-
ções pelos 185 anos de his-
tória da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP) no
Brasil, na área do Conselho
Central de Abaeté.

O encerramento das

A reunião aconteceu

em Formiga

Durante reunião, nomeações são feitas
dente. Na ocasião, o confra-
de Carlos Alberto Campos
também aceitou o convite
de representar o ‘Metropo-
litano’ no estudo de altera-
ção da Regra.

Obra Unida de Morada Nova
tem diretoria empossada

DIRETORIA DA OBRA UNIDA:

- Dorivaldo Alves da Silva
(presidente);
- Roney Márcio Alves da Sil-
va (vice-presidente);
- Aline Lucas Pereira (1ª se-
cretária);
- Maria Helena de Oliveira
Campos (2ª secretária);

- José Campos de Oliveira
(1° tesoureiro);
- Patrick Rafael Álvares da
Silva (2° tesoureiro).
 
Conselho Fiscal
Titulares:
- José Miguel Batista Perei-
ra;

- Renato Gonçalves Morato;
- Maraíza Aparecida de Oli-
veira Muniz;
 
SUPLENTES:
- Ana Messias Dias Ferrei-
ra Araújo;
- KiviaNatany da Silva Reis;
- Neide Aparecida de Moura.

renda será para as famíli-
as assistidas pela Socieda-
de de São Vicente de Pau-
lo (SSVP) na área do Con-
selho Particular São Cami-
lo.

A Conferência em Formiga

tem o nome da santa

Crédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: Tatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira
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Jovens vicentinos homenageiam Santa Rita

Com o apoio do Conselho
Metropolitano de Formiga,
que cedeu um ônibus, os jo-
vens da área puderam parti-
cipar da 48ª Romaria Nacio-
nal dos Vicentinos ao Santu-
ário de Nossa Senhora Apa-
recida, em março passado

Foi uma boa oportuni-
dade para eles aprenderem
sobre o tema ‘Na rede de
caridade, servir nossos
Mestres e Senhores’, refle-
tirem sobre todas as formas
de pobrezas que acometem
os assistidos, bem como se
divertirem com os shows do
Ministério Adoração e Vida
e grupo Art e Louvor.

É também na Romaria
Nacional que os confrades
e as consócias fazem a re-
novação do compromisso
vicentino, afirmando que

estarão sempre a serviço
dos Pobres.

O evento é composto
por seis atividades: a Via-

Juventude do CM vai à Romaria Nacional
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Membros jovens da área do CM Formiga

sacra ao Morro do Cruzei-
ro, Terço das Conferências
de Crianças e Adolescen-
tes, Workshop dos Projetos

Sociais, Festival Cultural de
Ozanam, Festa Regula-
mentar de Ozanam e a San-
ta Missa de encerramento.

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

festividades ocorreu com a
Missa das Cinco Intenções
e uma exibição do filme so-
bre a história de São Vicen-
te de Paulo!

Houve a participação
expressiva dos vicentinos
associados ao Conselho.

Evento promovido por vicentinos de Abaeté

Abaeté promove
atividades pelo

aniversário da SSVP

Crédito:Arnaldo LobatoCrédito:Arnaldo LobatoCrédito:Arnaldo LobatoCrédito:Arnaldo LobatoCrédito:Arnaldo Lobato

Caminhada com a imagem de Ozanam

Assembleia em
honra a Beato

Frederico Ozanam
sa na Paróquia São Carlos
Borromeu e, na sequên-
cia, foi feita uma caminha-
da com a imagem de Fre-
derico Ozanam até a sede
do Conselho Central,
onde aconteceu a Assem-
bleia.

Texto: confrade Lin-
domar

Alunos do Colégio Dom Cabral

Estudantes doam
leite para a SSVP

centinas vinculadas ao Cen-
tral e às Conferências vi-
centinas locais.

Em nome dos vicenti-
nos e dos assistidos, o con-
frade Reginaldo agradeceu
aos padres Cruzios, direto-
res, professores, alunos e
funcionários do colégio
Dom Cabral pela funda-
mental doação.



7Junho/julho/agosto de 2018 Jornal ComunicAÇÃO Vicentina

São 15h na Casa de Re-
pouso Bem-viver ‘Divina
Vieira’, em Iguatama (MG).
Os idosos não estão em ca-
mas e muito menos ociosos.
Pelo contrário, um grupo
canta músicas antigas em
frente a uma enorme TV
instalada no refeitório. Du-
rante todo o dia, o equipa-
mento fica ligado e a trilha
sonora é decidida pelos 26
idosos que moram no local.
Esta é uma das iniciativas
implementadas pela direto-
ria da instituição com o foco
de oferecer bem-estar e
qualidade de vida aos inter-
nos. “Nós fazemos projetos
simples, nada muito caro,
mas que dão muitos resul-
tados. Priorizamos ativida-
des que façam nossos ido-
sos se sentirem úteis e feli-
zes dentro de nossa institui-
ção, valorizando cada um
deles”, explica o confrade
Daniel Luiz Vieira, presi-
dente da instituição.

Como a individualidade
dos internos é respeitada, a
diretoria e funcionários
também encontraram uma
forma criativa para, por
exemplo, definir copos.
Cada interno tem o seu. O
copo vem acompanhado
com uma tag(uma espécie

de plaquinha) com o nome
e bolinhas coloridas. Cada
cor tem um significado:
uma indica paciente diabé-

Lar vicentino de Iguatama quer oferecer
BEM-ESTAR e QUALIDADE DE VIDA aos internos

O presidente Daniel abraça Catõe, o interno que dá nome ao Centro de Convivência
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tico, outra hipertenso e as-
sim por diante. A medida
facilita muito o trabalho dos
funcionários, que servem

Se os idosos asilados
têm dificuldades de ir ao
circo, o circo vai até eles.
Entre o final de abril e iní-
cio de maio, os palhaços
Mercúrio e Motorzinho
percorreram Instituições
de Longa Permanência
(ILPIs) da área do Conse-
lho Metropolitano de For-
miga, levando alegria aos
moradores.

O projeto é encabeça-
do pelo artista circense
Marcelo Carlos Castillo
(50), um argentino que
mora no Brasil há 14 anos.

Ele criou a ‘Caravana da
Alegria’ que leva a arte do
circo para o interior de Mi-
nas Gerais. Marcelo, o pa-
lhaço Mercúrio como é
mais conhecido, disse que
ficou encantado com a re-
gião. “Nós ficamos tão fe-
lizes pela chance de nos
apresentarmos, principal-
mente aos idosos dos lares
de Lagoa da Prata e Bom
Despacho. Eles tiveram
uma interação tão boa co-
nosco. Foi incrível”.

A Caravana da Alegria
é financiada por uma em-

os alimentos de acordo com
o que o idoso pode ingerir.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Mas o que mais tem
causado alegria entre os
idosos asilados é a inaugu-
ração de um Centro de Con-

vivência, ocorrida no último
dia 26 de maio. São cerca de
180 metros de construção
de um salão com banheiros
e cozinha. A proposta é em-
prestar o espaço para a co-
munidade e, assim, integrá-
la com os moradores do Lar,
que poderão ter contato
com mais pessoas. “Graças
a Deus, hoje, nossas contas
estão equilibradas. O que
nossos idosos mais preci-
sam neste momento é de
carinho e atenção; de se-
rem ouvidos e de convive-
rem”, comenta Daniel.

O Centro de Convivên-
cia ‘Marco Antônio de Car-
valho’ – ‘Catõe’ –também
abrigará aos domingos o
tradicional forró que acon-
tece no Lar, envolvendo os
idosos e a comunidade. O
nome faz homenagem a um
dos internos entusiasta do
evento.

“Os idosos não sabem
o motivo de estar aqui,
mas nós sabemos o nosso:
fazer eles felizes”, conclui
Luciano Geraldo Andrade,
funcionário do Lar.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

presa do Estado. Além da
apresentação em asilos,
eles fizeram shows em es-
paços públicos e oferece-
ram ainda oficinas de cir-
co para a comunidade.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Dupla de palhaços diverte idosos asilados na área do CM Formiga
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Palhaços Motorzinho

e Mercúrio
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GARGALHADAS

VICENTINAS Porque a gente trabalha...

mas se diverte

No vão da tábua
Eu, menino, 11 anos

de idade, concluí o curso
primário em 1957, e fui
aprender o ofício de sapa-
teiro. Num dia logo cedo,
entrou na sapataria um
senhor: era o confrade
João Cortez Granero, en-
tregando um pequeno re-
cibo e pegando de cada
um dos funcionários um
donativo para os Pobres
da SSVP. Ao ver que eu o
observava atento, este
senhor me perguntou o
nome, anotou e disse:
“Guarda uma notinha,
que no mês que vem vou
trazer o seu recibo. Assim,
você vai ajudar os Pobres
de São Vicente!”. Esse
pequeno gesto de atenção
do confrade para minha
pessoa, ainda menino, va-
leu muito na minha cami-
nhada nesse apostolado
vicentino de mais de 57
anos.

Mas vamos ao caso de
hoje: a cidade ficava em
festa cada vez que chega-
va um circo por aqui. Fo-
ram muitas as vezes que
fiquei empoleirado nas ar-
quibancadas de madeiras
de circos montados em
nossa cidade de Passos.

Na época, os circos de
touradas eram muito
comuns,com famosos tou-
reiros. E lá num certo dia,
surgiu a notícia que esses
toureiros iam tourear um
bravo boi, muito temido.

Era um boi grande, preto,
com uma cruz branca na
testa, chamado de Formado.

Cercado de muita ex-
pectativa, finalmente che-
gou o dia quando aqueles
toureiros teriam a chance
de, frente a frente, tentar
tourear e dominar o famo-
so boi. A noite foi uma lou-
cura, tamanha multidão, o
circo ficou repleto. O boi foi
anunciado, entrou na arena
escavando o chão cheio de
palha de arroz, bufando,
com os olhos injetados de
fúria e ódio, avançou com
toda força, como um fura-
cão rumo à plateia, chocan-
do com a cerca da arena. A

Oh Mãe Aparecida,
Venho pedir o vosso amor!
Para pedir o vosso Filho
Que é o nosso Salvador.
Dê saúde, e alegria
A esse povo encantador.

Cantando com muito amor
No programa sertanejo,
O Cléber fala ao Brasil,
É um bom apresentador.
Os artistas sertanejos
Cantando e encantando com fé e louvor.

Mãe Maria! Mãe Aparecida...
Ilumine nossa vida,
Nossa família também.
Pede ao filho Jesus,
Paz e muito talento
Para os artistas da música
E também a toda gente.

Que o Espírito de Deus
Sopre o nosso coração,
Lavando nosso pecado,
Com o talento da vocação.
Na TV Aparecida,
Saudades do Pe. Vitor de Almeida.

Que ofereceu a sua vida
À Mãe Aparecida,
Para a glória do Senhor,
Com bondade, fé e amor!
Que a música seja fonte,
A converter os pecadores.

Que a água não falte,
Na sede de ninguém.
Seja pobre ou rico!
Músicos,cristãos,
Políticos, ateus...
Com abundância, oh mãe querida.

Vendo a imitação
Do Tostão da Acordeom,
Dos costumes regionais,
Dos gaúchos, mineiros e outros.
Sanfoneiros e violeiros...
No Aparecida Sertanejo
De todos os brasileiros.

Poema retirado do livro:
Padre Santo, a Vida do Servo de Deus Padre Li-

bério, História e Fé! pág. 43
Publicado em 2018 por João Batista Silva

Confrade João Batista Silva é presidente do
Conselho Particular Sagrado Coração de Jesus, na
área do Conselho Central de Bom Despacho (MG)

luz apagou com a batida. Os
toureiros foram os primei-
ros a sumirdo picadeiro. O
povo desesperou num cor-
re-corre, num tumulto ge-
ral.

Conta-se que nessa noi-
te, um fazendeiro muito
rico, conhecido na cidade,
foi ao circo. Usava calças
muito largas e, ao sentar na
arquibancada, a tábua esta-
va rachada.Com o peso das
pessoas, foi se abrindo ao
meio e o badalo desse se-
nhor desceu no vão da tá-
bua devido sua calça larga
e ele nem percebeu. Na
hora do estouro do boi, o
povo levanta e o buraco da

madeira fecha, e o badalo
do homem fica preso no
meio da tábua.

- “Vamos sentar gente,
o boi é manso!” – ficou gri-
tando esse senhor, na es-
perança de que as pesso-
as assentassem, a madei-
ra pudesse se abrir para
que ele fosse liberado da
mordida da tábua!

De circos que passa-
ram por Passos, muitos ca-
sos e histórias deles ainda
temos para contar!

Confrade Sebastião
Venceslau Borges

Conferência São
Francisco, em Passos

Poema escrito pelo confrade João Batista Silva

Mãe Aparecida

O confrade Sebastião
Venceslau Borges, autor da
coluna ‘Gargalhadas Vicen-
tinas, é o autor do livro Fé-
rias na Roça. A obra abor-
da com certo humor o jeito
particular de ser de quem
viveu na roça nos anos 40 e
50, explorando uma série de
situações, revelando simpli-
cidade e inocência dos per-
sonagens.

As histórias narradas
são frutos da vivência do
autor quando menino. E
embora tenha algo de ima-
ginação, no geral são base-
adas em fatos reais vividos
em seu tempo de infância.

O livro foi lançado dia
9 de maio de 2018, no an-
fiteatro da Casa da Cultu-
ra de Passos, dentro da
Programação das festivi-
dades de comemoração
dos 160 anos da cidade!

Confrade Sebastião Borges lança livro

O confrade exibe o livro lançado recentemente
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