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Diretoria do CM Formiga

MENSAGEM DO PRESIDENTEEDITORIAL
Louvado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo

irmãos vicentinos!

Caminhamos para o fim de nossa gestão. Este é últi-
mo ano que estarei à frete do Conselho Metropolitano
de Formiga, na condição de presidente. Muitos obstá-
culos encontramos no caminho, mas ao passo que nos
deparávamos com eles, também encontrávamos ‘mãos
amigas’ dispostas a ajudar-nos a vencer todos os desafi-
os.

Assim deve ser em todas as hierarquias da Socieda-
de de São Vicente de Paulo (SSVP): Conferências e Con-
selhos. Os vicentinos devem se ajudar mutuamente.
Deixemos de lado a vaidade e os interesses pessoais e,
nunca nos esqueçamos que, acima de tudo, somos um
grupo de amigos.

Nesta edição do Jornal ComunicAÇÃO Vicentina,
gostaria de lhes convidar a refletir um pouco sobre os
últimos acontecimentos no mundo. Epidemias e catás-
trofes naturais que desolam a humanidade e que de-
vem nos chamar a atenção para uma ação eficaz, colo-
cando nossa vocação a serviço do outro. Podem pare-
cer distantes de nossa realidade esses acontecimentos
recentes, mas é necessário perceber diante deles o
quanto nossa ajuda, dentro das Conferências, faz toda
diferença nas vidas das pessoas. Tudo isso nos convida
para um despertar e uma tomada de decisão que nos
movimentam ao trabalho e desenvolvimento de proje-
tos que auxiliem os mais necessitados.

Diante disso, vemos o porquê é necessário e impres-
cindível o cuidado e ajuda para com os Pobres, pois se-
rão eles quem mais sentirão os efeitos catastróficos e
castigadores desses desastres e epidemias. Desse
modo, acredito ser importante ao vicentino, para um
trabalho coerente, sempre se abastecer da Espirituali-
dade Vicentina, meditando também as temáticas pro-
postas pela Igreja: qual está sendo a nossa atitude di-
ante dos acontecimentos do século e quais seriam nos-
sas ações para amenizar as dores do mundo que estão
perto de nós? Faz-se necessário, também, voltar nosso
olhar com atenção às raízes e história da nossa Socie-
dade de São Vicente de Paulo, buscando inspiração e
renovação para, assim, conseguirmos alcançar uma
ação efetiva e promissora no serviço aos Pobres.

Nosso jornal busca sempre aproximar cada leitor,
cada confrade e consócia, cada Unidade Vicentina a se
inspirar, seja por textos de reflexão e espiritualidade;
seja por conteúdos que contam a vida e superação de
obstáculos; e na divulgação, dando visibilidade a cada
um que promove um bom projeto, com o intuito de ins-
pirar você a inovar e ser criativo no serviço aos Pobres
dentro e fora de nosso Conselho Metropolitano. O valor
é saber que estamos fazendo algo e que deixamos de
cruzar nossos braços para agir em prol do Evangelho
de Jesus.

Espero que cada leitura, matéria ou entrevista apre-
sentada seja, para você, fonte de informação, formação
e inspiração nessa e em muitas edições preparadas por
nós. Boa leitura e que se divirtam e se renovem com o
conteúdo.

Vinício Carvalho Reis Souza
Diretor de Comunicação do Conselho Metropo-

litano de Formiga.

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

Não fale mal do seu (a) colega de Conferência ou
Conselho. Em vez disso, converse com ele (a) e perce-
bam como, juntos, vocês podem resolver determinado
problema, contribuindo para uma SSVP cada vez mais
efetiva no serviço aos Pobres.

Tenhamos misericórdia para os que padecem com a
fome, no entanto, tenhamos misericórdia também com
o nosso amigo de SSVP. Dizia Antônio Frederico Oza-
nam: “Minha felicidade consiste em expandir na alma
de um amigo o que penso e sinto, as fantasias da mi-
nha imaginação e os sonhos do meu espírito”.

Concluo, felicitando as Mulheres pelo Dia dedicado
a elas e desejando a todos uma santa Páscoa.

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

O Conselho

Metropolitano de

Formiga realizou

visitas regulamentares

aos Conselhos

Centrais de Abaeté

(dia 29 de fevereiro)

e de Lagoa da Prata

(7 de março).

VISITAS

Tatielle
Nota
Ponto de exclamação: !

Tatielle
Nota
I: maiúscula

Tatielle
Nota
acrescente um 'a': faz toda a diferença

Tatielle
Nota
Eles: E com inicial maiúscula

Tatielle
Nota
troque 'a se' por: e a

Tatielle
Nota
tire o ponto final

Tatielle
Nota
acrescente um 'o' antes de: último



3Março/abril/maio 2020 Jornal ComunicAÇÃO Vicentina

Marta Miranda dos San-
tos (62) está a um passo de
migrar da condição de AS-
SISTIDA para a de PROMO-
VIDA. Ela recebe acompa-
nhamento da Conferência
São Francisco de Assis, na
área do Conselho Central de
Arcos, e acaba de ganhar
um carrinho e demais equi-
pamentos para trabalhar
como ambulante, vendendo
quitutes.

O pequeno negócio do
ramo alimentício é financi-
ado com recursos do Con-
selho Nacional do Brasil da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (CNB/SSVP), por
meio dos Projetos Sociais.
Esta iniciativa destina doa-
ções em dinheiro para a im-
plementação de ações com
foco na Mudança Sistêmica
(promoção social).

O projeto ‘Delícias do
Bem’, na área do Conselho
Central de Arcos, custou
cerca de R$2 mil.

ENTREGA. Os mem-
bros da Conferência São
Francisco de Assis fizeram
o repasse dos equipamen-
tos à assistida na noite do
último dia 5 de março.

Marta foi surpreendida
quando um triciclo tuk-tuk
de anúncios desceu a rua
dela. Dentro dele, com mi-
crofone, um confrade pedia
que a assistida saísse de
casa. Quando Marta assim
fez, deparou-se com os
membros da Conferência
que transportavam o carri-
nho. A assistida chorou
muito.

“O apoio que não tive
das pessoas que têm o mes-
mo sangue que o meu, eu
recebi dos vicentinos”

Assistida da SSVP ganha equipamentos para iniciar pequeno negócio

Carrinho da esperança

A conta de energia da
Vila Vicentina Carlos de
Almeida Sobrinho, em
Cana Verde (MG), caiu de
R$1.8 mil para cem reais.
Como tal feito aconteceu?
A diretoria da Obra Uni-
da, que é vinculada ao
Conselho Central de
Campo Belo e Metropoli-
tano de Formiga, implan-
tou o sistema de abaste-
cimento por energia solar
fotovoltaica. A medida
tem resultado em uma
economia de 94.5%.

A energia fotovoltaica
é gerada pelo sol. O mé-
todo, além de econômico,
é ecologicamente correto,
porque é uma energia lim-
pa. “O dinheiro que deixa-

remos de gastar com a
energia, nós poderemos
usá-lo para outros fins,
sempre pensando na me-
lhoria de nossa Vila. Em
meio aos desafios com a
falta de recursos, esta é
uma medida que encontra-
mos para diminuir os cus-
tos”, conta o confrade Car-
los Magno Isidoro, presi-
dente da Obra.

O projeto custou R$53
mil. Como a instituição não
tinha o dinheiro, recorreu
a empréstimo em uma co-
operativa. O valor será
pago em 36 parcelas de
R$1.820, ou seja, pratica-
mente o que se pagava na
conta de luz, com o adendo
de que, após a quitação do

empréstimo, o gasto com
energia estará praticamen-
te zerado.

O confrade Carlos con-
ta que a energia é mais que
suficiente para abastecer a
Vila e que todo o processo
de instalação foi feito visan-
do a segurança dos idosos
institucionalizados.

As placas para a capta-
ção de energia têm garan-
tia de 25 anos, e os demais
equipamentos de 5 anos.
“Estamos muito satisfeitos
com o resultado”, finaliza o
presidente da Obra.  

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

PERSPECTIVA.
Marta começa nas

próximas semanas a

vender quitutes nas

ruas de Arcos

Lar vicentino economiza cerca de 95% com energia elétrica

A Vila Vicentina Carlos de Almeida Sobrinho fica em Cana Verde

Marta começou a ser
assistida pela SSVP há 2
anos. A mãe tinha acabado
de morrer. Estava desem-
pregada e com muitas dí-
vidas. Desesperada, rela-
tou as dificuldades para
uma amiga, que a aconse-
lhou pedir ajuda aos mem-
bros da SSVP. “Desde que
os vicentinos chegaram, a
minha vida mudou para
muito melhor. Eles não tra-
zem apenas a cesta, mas

trazem a esperança de que
minha vida vai ser me-
lhor”.

Antes de ganhar os
equipamentos, Marta fez
cursos na área de culinária
e está apta a tocar o próprio
negócio.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

IDEALIZAÇÃO.
A Conferência São Francisco de Assis é a responsável pelo Projeto Social ‘Delícias do Bem’

POSSIBILIDADES.
O carrinho pode ser usado para a venda de produtos feitos na

chapa, churrasquinho, cachorro-quente e frituras em geral

SURPRESA.
Marta se emociona ao ver todos os equipamentos que

ganhou para começar a trabalhar
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CONSELHOS GRÁTIS
Fotos de idosos toma-

ram conta da internet em
janeiro passado. As ima-
gens mostravam os vovôs e
vovós do Lar São Francis-
co de Assis, em Formiga
(MG), segurando plaqui-
nhas. Mas, desta vez, eles
não pediam nada. Apenas
davam conselhos às novas
gerações.

O projeto ‘Qual o conse-
lho você deixa para as pes-
soas’ foi desenvolvido pelo
fotógrafo formiguense Kel-
vin Marden, de 24 anos.

Ele foi até o Lar São
Francisco de Assis, Obra
Unida da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP), e
em contato com idosos, viu
que eles tinham muito a
ensinar. Perguntou quais
conselhos dariam às novas
gerações, escreveu as res-
postas em uma folha de pa-
pel e fotografou os idosos
segurando-a.

As imagens foram di-
vulgadas nas redes sociais.
A iniciativa teve tanto su-
cesso que jornais como ‘O

   Ino   Ino   Ino   Ino   Inovvvvvadoradoradoradorador. . . . . Projeto desenvolvido em Lar da SSVP de Formiga valoriza a

experiência dos vovôs e vovós institucionalizados

O mentor da iniciativa é o fotógrafo Kelvin Marden

Existe uma normati-
zação dentro da SSVP, ex-
posta na Circular 04 (de
novembro do ano passa-
do), que proíbe a veicula-
ção de fotos de idosos, in-
clusive, segurando as tra-
dicionais lousas, em que
fazem pedidos de presen-
tes de Natal. No entanto,
o projeto do fotógrafo for-
miguense não infringe à

Tempo’ e ‘Últimas Notíci-
as’ fizeram publicações
alusivas.

Vendo que os vovôs e
vovós tinham ainda mais a
contribuir, Kelvin pediu que
internautas fizessem per-
guntas a eles. As respostas
foram gravadas e estão nos
Stories do Instagram do fo-
tógrafo: @kelvinmarden

SEM PROMOÇÃO
O mentor da iniciativa

diz que nunca buscou pro-
moção pessoal. “Eu não
quero me promover, não
quero promover o Lar; eu
quero promover é cada ido-
so. Levar os idosos para
fora sem tirá-los do Lar e,
assim, incentivar a atuação
de novos voluntários”.

Com o Trabalho, Kelvin
descreve o que aprendeu.
“A gente deve viver com in-
tensidade, sem maldade, e
valorizar o que e quem você
tem. A esperança dos ido-
sos é Deus e precisamos
também ter esta esperan-
ça”.

determinação, pois, não há
nenhum objetivo comerci-
al, solicitação de donativos
e não viola a intimidade dos
idosos. Pelo contrário, só
reforça o protagonismo de-
les.

Tatielle Oliveira
Jornalista reponsável

pelo ComunicAÇÃO Vi-
centina

DENTRO DAS NORMAS
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•

Os confrades e consó-
cias da área do Conselho
Metropolitano de Formiga
contam, desde o último
dia 23 de janeiro, com
novo veículo de formação
e informação. O Expresso
Vicentino é um jornal on-
line, divulgado toda quin-
ta-feira.

Nele, o leitor encontra-
rá as principais notícias

Expresso Vicentino
é o novo veículo
de comunicação

do Conselho
Metropolitano

de Formiga
da SSVP na região e em
nível nacional, descritas
de formas simples e bre-
ve, para que todos tenham
acesso às informações.

O Expresso Vicentino
é compartilhado nos gru-
pos dos Conselhos Cen-
trais da área, disponibili-
zado na página do Conse-
lho Metropolitano de For-
miga no Facebook e no

site www.ssvpcmformiga.
org.br

O projeto nasce de um
desejo do Departamento
de Comunicação (Decom)
de democratizar a infor-
mação vicentina.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Tatielle
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A secretaria executiva
do Conselho Metropolitano
de Formiga da Sociedade de
São Vicente de Paulo
(SSVP) encaminhou no
dia18 de março os boletos
da Contribuição da Solida-
riedade para todos os Con-
selhos Centrais da área.

Os boletos devem ser
quitados até o dia 30 de abril
pelos presidentes de Con-
selhos Particulares.

CONTRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE

A Contribuição da Soli-
dariedade é uma doação
pessoal feita pelos confra-
des e consócias no início de

cada ano. As Conferências
repassam o dinheiro para
os Conselhos Particulares,
que o destinam ao CNB por
meio dos boletos.

Os recursos da Contri-
buição da Solidariedade, de
acordo com a Regra, artigo
8, inciso VII, são destinados
às atividades das Conferên-
cias mais carentes do país,
que têm dificuldades em
socorrer os Pobres.

O boleto tem valor mí-
nimo de R$10. Pode ser
paga qualquer quantia
igual ou maior a ele. Aque-
les que não forem quitados,
acarretarão uma taxa de
R$10.

Jovens da área do Con-
selho Central de Formiga
(MG) proporcionaram um
momento muito emocio-
nante para D. Luzia Cândi-
da da Silva. Ela pôde come-

morar os 114 anos de idade
participando da Santa Mis-
sa na Matriz São Sebastião.

D. Luzia mora há 30
anos no Lar São Francisco
de Assis.

Uma ação inédita da
gestão do Lar Pousada dos
Berto permitiu que os ido-
sos avaliassem os serviços,
projetos e organização da
entidade.

Por meio de um questi-
onário com 38 perguntas, os
moradores expressaram
avaliações importantes
para a sequência dos traba-
lhos de gestão que vem sen-
do implementados.

Para maior isenção, par-
te dos questionários foram
aplicados pelo estagiário
Mateus Soares acompa-
nhado pela psicóloga Luci-
ana Rita. O idoso teve a op-
ção de responder ou não as
perguntas.

OS DADOS REVELARAM
INFORMAÇÕES
RELEVANTES: 95% DELES
SE SENTEM SEGUROS NA
INSTITUIÇÃO

Caminhadas, ginástica,
dança e recreação são as
atividades preferidas deles.

Para 98% dos residentes
que responderam o Lar
está melhor hoje do que
quando ele chegou.

Para 40% o quarto é o
lugar preferido para perma-
necer sendo que 30% prefe-
re a sala de entrada.

O confrade Jarbas Tei-
xeira Borges é oficialmen-
te o novo presidente do
Conselho Central de Arcos
da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP).
Ele, demais membros da
diretoria e o conselho fis-
cal foram empossados na
manhã de 8 de fevereiro,
em solenidade no plenário
do Núcleo de Assistência
Integrada (NAI).

A posse foi dada pelo
confrade Geraldo Pinto,
presidente do Conselho
Metropolitano de Formiga.
Também estava presente
o confrade Orlando Gon-
çalves, vice-presidente do
Conselho Nacional do Bra-
sil (CNB) para a Região I.

A cerimônia começou
com a despedida do con-
frade Osvaldo Lopes, ex-
presidente. Ele agradeceu
o apoio de todos os vicen-
tinos.

Em seguida, os mem-
bros da diretoria leram o
termo de compromisso e

assinaram a ata de posse.
Presente à reunião, o

padre Paulo Rodrigues,
que continua na função de
assessor Espiritual, aben-
çoou os vicentinos empos-
sados. Ele ainda enalteceu
o trabalho desenvolvido
pela SSVP, de forma espe-
cial o Caixa Dom Belchior,
que ajuda financeiramen-
te seminaristas de baixa
renda. Revelou que, na
época do seminário, foi bol-
sista deste programa vi-
centino.

Boletos da Contribuição da
Solidariedade já foram
enviados aos Centrais

Vicentinos levam idosa
centenária à Missa

98% dos residentes tam-
bém aprovam a limpeza e
organização da casa lar.  

Em relação a alimenta-
ção, o almoço é refeição pre-
ferida. 

As visitas de familiares
também chamam a aten-
ção, 80% afirmaram que
gostariam da presença
mais efetiva dos familiares
e 10% responderam que a
visita que os familiares fa-
zem é suficiente. 

Uma outra curiosidade
foi demonstrada na pesqui-
sa.

Ao serem perguntados
sobre qual seria o maior
sonho, pelo menos 8 idosos
disseram que gostariam de
ganhar na Mega-Sena.

Já para alguns, a maior
vontade era poder viver na
convivência de familiares.

No questionário ainda
foi inserido um campo para
que os residentes pudes-
sem dar sugestões e
opinões sobre os projetos. 

Todo o material será
avaliado pela diretoria e
equipe técnica para conti-
nuar realizando melhori-
as.

  
Fonte: Ronaldo Ri-

beiro, Arcos Notícias

Idosos avaliam
qualidade dos serviços

oferecidos no Lar
Pousada dos Berto

O que era para ser entre-
tenimento, integração e
motivação vicentina, pode
virar um grupo organizado
de esporte e caridade. O
Conselho Central de Lagoa
da Prata promoveu no últi-

mo dia 16 de março um pas-
seio ciclístico. O evento deu
tão certo que o presidente da
Unidade Vicentina, confrade
Lidomar Santos, sonha com
a possibilidade de que acon-
teça frequentemente. 

 
 

Posse é dada à diretoria do Conselho Central de Arcos

JUNTAMENTE COM O CONFRADE JARBAS, FORAM
EMPOSSADOS: 
Vice-presidente:Vice-presidente:Vice-presidente:Vice-presidente:Vice-presidente: Imaculada Conceição Neves

TTTTTesoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro: Cleumo José de Sousa

2° T2° T2° T2° T2° Tesoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro:esoureiro: Pedro Geomar Costa

Secretária: Secretária: Secretária: Secretária: Secretária: Fernanda Moreira Camargo

2ª Secretário:2ª Secretário:2ª Secretário:2ª Secretário:2ª Secretário: Ana Paula Moreira Camargo

Coordenador de CJ:Coordenador de CJ:Coordenador de CJ:Coordenador de CJ:Coordenador de CJ: João Victor Costa Cardoso

Coordenador de CCA:Coordenador de CCA:Coordenador de CCA:Coordenador de CCA:Coordenador de CCA: Geovana da Silva Cunha

Coord. Caixa Dom Belchior:Coord. Caixa Dom Belchior:Coord. Caixa Dom Belchior:Coord. Caixa Dom Belchior:Coord. Caixa Dom Belchior: Ademar Aureliano Medeiros

Coord. ECAFO:Coord. ECAFO:Coord. ECAFO:Coord. ECAFO:Coord. ECAFO: Maria da Penha Costa Miranda

Assessor Espiritual:Assessor Espiritual:Assessor Espiritual:Assessor Espiritual:Assessor Espiritual: Padre Paulo César Rodrigues

Decom:Decom:Decom:Decom:Decom: Thalia Ester de Souza

Conselho Fiscal Conselho Fiscal TConselho Fiscal Conselho Fiscal TConselho Fiscal Conselho Fiscal TConselho Fiscal Conselho Fiscal TConselho Fiscal Conselho Fiscal Titular:itular:itular:itular:itular: Terezinha

D’Assunção Teixeira, Adaide Veloso de Assis e José Francis-

co de Souza

Conselho Fiscal Suplente:Conselho Fiscal Suplente:Conselho Fiscal Suplente:Conselho Fiscal Suplente:Conselho Fiscal Suplente: Camilo Lelis da Silva, Edmar José

Silva e Geraldo Cesário do Nascimento

SSVP na área do CM Formiga pode ter grupo de ciclismo

“Agradeço a todos pela participação. Não
esperava que fôssemos gostar tanto assim.

Devemos fazer um próximo em abril e, depois,
vamos estudar em ter um grupo vicentino de

ciclismo”, planeja Lindomar.

ARCOS

LAGOA DA PRATA

FORMIGA

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

Falar de Páscoa é sim-

ples e muito gostoso, prin-

cipalmente quando esta-

mos com a família ou com

os amigos. Mas como

posso vivenciá-la?

Vejo que é uma pergun-

ta que devemos fazer

constantemente, não so-

mente nesta época mara-

vilhosa quando Cristo se

manifesta entre nós como

o ressuscitado, aquele

que morreu por cada um

de nós e ressuscitou para

mostrar que a vida é res-

surreição, que a vida é ale-

gria em Deus.

Mas, para viver e cele-

brar este tempo pascal,

precisa primeiro viver um

tempo de preparação; e

este tempo é chamado de

Quaresma. Tempo de re-

conciliação, de conversão

pessoal e comunitária.

Porque a Quaresma é tem-

po de preparação para a

Páscoa.

O itinerário fundamen-

tal para todo cristão é o

da conversão, da oração

e da solidariedade para

com o próximo. A oração

é o melhor meio para ori-

entar cada um de nós a vi-

ver sua vocação fundamen-

tal à santidade.  

Segundo padre Luís Re-

nato Carvalho de Oliveira, no

Retiro Quaresmal, “ “ “ “ “busca-

se fazer uma experiência da

presença amorosa de Deus

na vida cotidiana, experi-

mentar como toda ela está

habitada, envolvida e dina-

mizada pelo amor de Deus.

Dessa experiência, deverá

brotar em nós, como res-

posta ao amor de Deus, o

desejo e a prática de um re-

lacionamento pessoal e

amoroso com Ele em todos

os momentos e situações

de nossa vida”.

Ele também ressalta

que as pessoas que condu-

zem com empenho a expe-

riência têm notado cresci-

mento em sua vida de fé,

de oração, na convivência

familiar e comunitária, no

trabalho pastoral/evangeli-

zador e no desejo de apro-

fundar sempre mais sua in-

timidade com Deus.

Portanto, Páscoa é es-

tar pronto para o outro, para

aquele que precisa de mim,

não só com palavras, mas

com gestos, gestos estes

de ajuda aos mais necessi-

tado (espiritual ou material).

Ajudar é mostrar a bondade

de Deus, mostrar que Cris-

to vive em mim, vive em

nós.

Chocolates, festas...

Qual o sentido de tudo se

eu não consigo viver, não

consigo ressuscitar para

uma vida mais feliz? Não

podemos nos alienar, pen-

sando que este momento

de Páscoa é apenas em um

dia (domingo), não posso

entregar “ovos de chocola-

te” para alguém sem, pri-

meiramente, dizer sobre o

significado real de toda a

celebração. Não posso me

enganar pensando que este

momento de festividade co-

meça hoje e termina hoje.

Não, isso não é Páscoa, e

nem mesmo celebração da

Páscoa, se não ensinarmos

e esclarecermos o sentido

dessa desta festa cristã.

Porém, a Páscoa é uma

dedicação plena, é uma sa-

tisfação de fazer tudo com

amor em todos os momen-

tos. Cristo ressuscitou não

apenas em um momento,

Ele ressuscitou para sem-

pre. A comemoração deve

ser para sempre também.

Viver Cristo ressuscitado

todos os dias não é fácil,

mas sem um exercício de

caridade, de penitência e de

O atual secretário-exe-
cutivo de Campanhas da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB),
padre Patriky Samuel Ba-
tista, já foi auxiliado pela
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP), por meio
do ‘Caixa Dom Belchior’,
programa do Conselho Me-
tropolitano de Formiga que
contribuiu mensalmente
com os seminaristas de bai-
xa renda.

Em entrevista à revista
Boletim Brasileiro, edição
março/abril de 2020, padre
Patryky revelou que tam-
bém foi vicentino. Ele par-
ticipou da Conferência São
Geraldo Magella, em Piu-
mhi (MG). Desempenhou,
inclusive, as funções de se-
cretário e coordenador de
Comissão de Jovens. “A
história de minha vocação
como padre diocesano está
intimamente ligada à Soci-
edade São Vicente de Pau-
lo. Minha família foi assisti-
da com trabalho, moradia e
presença de inúmeros con-
frades e consócias. Ainda
como adolescente, ajudei

na carpintaria do Aprendi-
zado Frederico Ozanam, e
também no cultivo de hor-
taliças na horta nos fundos
do asilo de Piumhi. Lembro
desse tempo e agradeço a
Deus por tudo! E quando fui
para o Seminário, se não
fosse ajuda do Caixa Dom
Belchior, teria sido ainda

mais difícil os deslocamen-
tos para visitar a família,
auxílio para comprar livros
e cuidar da saúde”.

Aos membros da SSVP,
padre Patryky destina duas
palavras: gratidão e perse-
verança! “Gratidão por con-
tribuírem em minha espiri-
tualidade, vida e vocação; e

Ex-assistido do ‘Caixa Dom Belchior’
conquista cargo importante na CNBB

Padre Patriky entrega o subsídio da Campanha da Fraternidade ao Papa Francisco

A Campanha da Fra-
ternidade de 2020, já sob
a coordenação do padre
Patryky, tem como tema
‘Fraternidade e vida: dom
e compromisso’, e lema
‘Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele’ (Lc 10, 33-34),
com o propósito de incen-
tivar o cuidado com a vida.

O ex-assistido pelo
Caixa Dom Belchior des-
creve como deseja que os
vicentinos possam viver o
tema. “Não tenho dúvidas
de que muitos confrades
e consócias já vivem a CF
2020. No entanto, mesmo
vivendo-a, ainda temos
bem próximos a nossos
Conselhos Particulares e
Conferências uma infini-
tude de gritos e apelos.
Talvez seja preciso redes-

cobrir a motivação e a fon-
te de nossa vocação que
não são os Pobres em si,
mas o desejo de servi-Los.
Talvez, a CF 2020 nos aju-
de a redescobrir com novo
vigor a beleza do serviço
prestado aos Pobres que
não pode ser terceiriza-
do”. Conclui. “Ser vicenti-
no é vocação. Vocação é
chamado, mas também
resposta. Respondemos a
este chamado como Bons
Samaritanos ou como sa-
cerdotes e levitas que até
veem, mas passam ao lar-
go sem descer da monta-
ria para cuidar?”.

Tatielle Oliveira
Jornalista respon-

sável pelo ComunicA-
ÇÃO Vicentina

perseverança para continu-
arem ajudando os vocacio-
nados, mas não só com a
coleta, como também
acompanhando, procuran-
do conhecer os seminaris-
tas e fazê-los conhecer a
beleza do serviço prestado
aos Pobres e com os Po-
bres”, explica.

Campanha da
Fraternidade

O que é a Páscoa? Como vivê-la?
amor, torna-se um fardo di-

fícil de carregar, mas não

impossível.

Meus irmãos e minhas

irmãs em Cristo, vivam ple-

namente a cada momen-

to, lembrando que Jesus

como homem viveu,

amou, sofreu e ressusci-

tou. Nós também pode-

mos viver, sofrer e amar

para ressuscitar no outro

a esperança, a paz, a ale-

gria e, acima de tudo, o

amor.

Ame sem pedir ou es-

perar algo em troca; doe-

se sem medir as consequ-

ências. Cristo teve uma

missão, nós temos uma

missão, pois amar é um

dom, amar é ressuscitar a

Boa Nova em minha vida

e na vida do outro.

Feliz e abençoada Pás-

coa.

Padre Pedro Felisber-Padre Pedro Felisber-Padre Pedro Felisber-Padre Pedro Felisber-Padre Pedro Felisber-

to Ferreirato Ferreirato Ferreirato Ferreirato Ferreira

Assessor EspiritualAssessor EspiritualAssessor EspiritualAssessor EspiritualAssessor Espiritual

do Conselho Metropolita-do Conselho Metropolita-do Conselho Metropolita-do Conselho Metropolita-do Conselho Metropolita-

no de Formigano de Formigano de Formigano de Formigano de Formiga
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Tatielle
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Lacres de latas de alu-
mínio, que iriam para o lixo,
tornaram-se uma impor-
tante moeda. A ONG Eco-
brisa recolhe o material e,
em troca, doa cadeira de
rodas.

Membros da Conferên-
cia Sagrado Coração de Je-

O Lar São Vicente de
Paulo, em Lagoa da Pra-
ta, ofereceu aos internos
institucionalizados uma
atividade de entreteni-
mento. 

Os idosos participaram

Vicentinos de Lagoa
da Prata encontraram
uma maneira interessan-
te de recrutar membros
jovens para a Sociedade
de São Vicente de Paulo
(SSVP). No último dia 1º
de março, eles visitaram
os movimentos Jovens
Unidos pelo Amor de
Cristo (Jupac) e o Encon-
tro de Casais Jovens
(ECJ), onde puderam fa-
lar sobre o Carisma Vi-
centino.

A proposta é desper-
tar entre os participantes
o desejo de também in-
gressarem nas fileiras vi-
centinas.

No último dia 15 de fe-
vereiro, a Escola de Capa-
citação Antônio Frederico
Ozanam (Ecafo) promoveu
uma tarde de formação
para vicentinos do Conse-

LAGOA DA PRATA

PASSOS

Vicentinos trocam
lacres de latas por
cadeira de rodas

sus, na área do Conselho
Central de Passos, junta-
ram lacres e receberam a
cadeira. Ela foi doada ao
Lar São Vicente de Paulo,
no último dia 21 de feverei-
ro.

Os lacres doados são
reciclados pela ONG.

Oficina de Culinária é
ofertada a idosos

moradores de Lar da SSVP
em março de uma Oficina
Culinária, com o objetivo de
incentivar a produtividade
e a interação.

Durante a Oficina, os
idosos confeccionaram o
próprio lanche.

No último dia 28 de de-
zembro, membros da Confe-
rência São Luiz Gonzaga, na
área do Conselho Central de
Abaeté (MG), participaram
da Missa das Cinco Inten-

ABAETÉ

Com o apoio do padre
Paulo César, da Paróquia
Santo Antônio em Arcos,
a Conferência São Bene-
dito foi reativada no últi-

ARCOS

Reativada a Conferência
São Benedito

Conferência São
Luiz Gonzaga

participa de Missa
das Cinco Intenções

ções, rezando pelos:
- falecidos da SSVP
-Santa Igreja 
- O Sumo Pontífice
- A SSVP
- O Brasil

LAGOA DA PRATA

Recrutamento vicentino é feito em
movimentos de jovens

Foi empossada, no dia
12 de fevereiro, a nova dire-
toria da Conferência São
José, na área do Conselho
Central de Lagoa da Prata,
na área do Conselho Metro-
politano de Formiga.

mo dia 4.
A Unidade Viicentina é

vinculada ao Conselho Par-
ticular Santo Agostinho e
funciona no bairro Olaria.

lho Particular São Camilo,
em Formiga (MG).

Em pauta, as reflexões
foram sobre a importância
da assistência às famílias
em situação de pobreza.

LAGOA DA PRATA

A consócia Elvira é a
nova presidente. Junto a
ela, assumem: Alberto (te-
soureiro), Viviane (segunda
tesoureira), Isabel (secretá-
ria) e Maria das Graças (se-
gunda secretária).

O Conselho Central de For-
miga da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP) conta
com mais um membro oficial-
mente proclamado.

O confrade Eli Fernandes,
popularmente conhecido como
Goiás, tornou-se membro efeti-
vo da SSVP, depois de passar
pelo módulo básico da Escola de
Capacitação Antônio Frederico
Ozanam (Ecafo).

Goiás pertence agora à Con-
ferência Santa Cruz, do Conse-
lho Particular São Camilo.

Em Lagoa da Prata,
Conferência São José

tem nova diretoria

FORMIGA

Nova proclamação
vicentina

FORMIGA

Ecafo ministra curso
em Formiga




