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MENSAGEM DO PRESIDENTEEDITORIAL
Louvado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!

Ética vem do grego ethos, que significa ‘modo de ser’
– ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no
seu meio social, primando pela felicidade coletiva.

Recorro-me ao pensador Aristóteles para definir a
palavra ‘felicidade’. Segundo ele, ser feliz não é obter
bens, mas ter uma vida virtuosa, baseada no pensamento
pelo bem coletivo e justo.

Desta forma, os confrades e consócias escolheram a
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) como o ca-
minho em direção à felicidade. A entidade é formada por
leigos católicos, que dão testemunho de fé, por meio da
prática da caridade e promoção social.

Para que aja dentro dos princípios éticos, primando
pelo bem comum, o vicentino deve tratar com respeito

Em meio a tantas tribulações e agitações do nosso dia a
dia, somos chamados a lançar nosso olhar com cuidado e
carinho, dedicando um pouco de si a quem precisa de nós –
nossa missão cristã e vicentina: os Pobres – nas ações de
nossas Conferências Vicentinas. Lanço uma pergunta aqui:
será que estamos tendo verdadeiramente o compromisso
com a missão da SSVP?

Participar de reuniões e encontros, realizar algumas es-
porádicas visitas aos Pobres talvez, para muitos, esteja de
bom tamanho. Mas se olharmos criticamente essas postu-
ras rasas, veremos que não estamos honrando o compro-
misso de Ozanam e seus companheiros, de dignificar e ele-
var o Pobre no exercício da Caridade ensinada por Jesus.
Conhecer a fundo as organizações, orientações e formações
da nossa querida SSVP, respeitando as hierarquias, atuando
efetivamente desde as bases como um vicentino autêntico,
já é um ótimo começo para a mudança de um todo. Precisa-
mos ir além da mesmice de que muitos vivem que não bus-
cam conhecer profunda e inteiramente nossa estrutura de
trabalho. Faz-se necessário nos adaptarmos ao trabalho em
conjunto, adquirindo conhecimento mínimo dos departa-
mentos e Unidades Vicentinas, no estudo das regras, orien-
tações e diretrizes de trabalho da SSVP, promovendo a Mu-
dança de Estrutura dentro de nossas Conferências e nos
atualizando para que assim possamos entender o que real-
mente é a necessidade do Pobre que tanto sofre. Assim, po-
deremos com propriedade e com certa delicadeza, enten-
der sua realidade em questão e ajudar com toda sensibilida-
de de Jesus naquilo que Ele realmente precisa.

No compromisso vicentino verdadeiro, encontramos
algo que impede de realizar na vida do Pobre o que quere-
mos para Ele, pois olhamos e ouvimos o que Ele mesmo
quer e sonha pra si, sem inferir ou impor nada à sua vonta-
de natural: sem manipular ou oprimir seu livre arbítrio.

Nesta edição, do nosso canal de informação e conheci-
mento, esperamos que você: irmão e irmã, confrade e con-
sócia, possa despertar a chama verdadeira do compromis-
so vicentino e sair da inércia e do comodismo, do famoso
“estar de corpo presente”, e dar a você a oportunidade de
ver além das cascas e estereótipos, permitindo-se mais: no
estudo, na doação e no abraço à nossa missão vicentina de
servir “Nossos Mestres e Senhores”, com abertura, despren-
didos de todos os preconceitos e amarras. Escolhemos con-
teúdos que sejam os guias e, talvez, os primeiros para a cons-
trução da sua identidade vicentina autêntica, e que talvez
possa assim proporcionar o nascer de vicentinos e vicenti-
nas que façam história na vivência profunda e no compro-
misso vicentino da Rede Universal de Caridade. Deixo essa
dica: arrisque-se mais, leia mais, informe-se mais e que seja
você a mudança e ação que você tanto espera! Boa leitura.

Confrade Vinício Carvalho Reis Souza
Diretor de Comunicação do Conselho Metropolita-

no de Formiga

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

os colegas, os voluntários e os colaboradores, além de
conferir especial atenção aos pacientes internos e ex-
ternos, assistidos, seus familiares e acompanhantes, tra-
tando-os com humanismo, dedicação, gentileza e com-
preensão.

O Novo Código de Conduta Ética do Vicentino e da
Administração da SSVP vem para nortear a postura dos
membros, embora, presuma-se que todo cristão já te-
nha uma postura dentro dos bons preceitos evangéli-
cos.

Estude o documento e nunca se esqueça: a falta de
ética dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo aten-
ta contra os Pobres; se os Pobres representam Jesus,
então, a falta de ética atenta contra o próprio Deus.

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

O Compromisso Vicentino

PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIPAÇÃO.AÇÃO.AÇÃO.AÇÃO.AÇÃO. O Conselho Metropolitano de Formiga esteve representado na reunião
regional de lideranças da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realizada no último
sábado (7), em Brumadinho (MG), na área do Conselho Metropolitano de Contagem.

Da esq. p/ dir.: confrade Sérgio Teixeira Borges (coordenador de Conferências de Crianças e Adolescentes-CCA), confrade
Arnaldo Lobato (coordenador da Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam-Ecafo), confrade Geraldo Pinto (presidente)
e confrade Marco Antônio de Melo Lima (assessor Jurídico).
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Entrou em vigor no úl-
timo dia 3 de agosto o novo
Código de Conduta Ética
do Vicentino e da Adminis-
tração da Sociedade de
São Vicente de Paulo
(SSVP). A entidade já ti-
nha o documento, mas ele
foi reformulado.

Segundo o novo texto,
Ética pode ser entendida
como o “ideal de condu-
ta humana, desenvolvi-
do em conjunto com o
processo civilizatório,
que orienta cada ser hu-
mano sobre o que é bom
e correto, e o que deve-
ria assumir, orientado a

É DEVER DO VICENTINO
Fazer a visita semanal aos Pobres, participar das

reuniões e demais atividades vicentinas - Ter pontu-
alidade com as obrigações - Zelar pela unidade e
fraternidade - O cumprimento dos encargos assumi-
dos - O consentimento com as decisões emanadas
da hierarquia - O questionamento das orientações
contrárias aos seus princípios e valores - A obediên-
cia ao Conselho Nacional do Brasil - O reconheci-
mento dos erros cometidos e a comunicação imedi-
ata deles ao superior hierárquico

DA CONDUTA DOS GESTORES
Estimular a manifestação de ideias, quando ali-

nhadas com o objetivo da SSVP e os propósitos da
Unidade Vicentina - Reconhecer os méritos relativos
aos trabalhos desenvolvidos - Agir com cortesia, res-
peitando as diferenças individuais - Mostrar-se aber-
to a solucionar as dúvidas que lhe sejam apresenta-
das - Procurar dirimir e pacificar eventuais conflitos -
Divulgar as informações que sejam relevantes para
o bom desempenho dos empregados

EM RELAÇÃO AOS ASSISTIDOS
Aos assistidos deve ser conferida especial aten-

ção, bem como a familiares e acompanhantes, tra-
tando-os com respeito em todas as dimensões - - - - - O
vicentino deve oferecer uma assistência saudável
aos Pobres, visando a promoção social deles - - - - - Para
garantir o bem-estar dos assistidos, o vicentino deve
manter um ambiente agradável e harmônico nas
Obras Unidas- - - - - Assistidos da SSVP devem sempre
obter respostas às solicitações, ainda que negati-
vas, em prazo adequado e de forma eficiente

NO AMBIENTE DE TRABALHO, OS ASSOCIADOS,

DOCUMENTO APONTA DIREÇÃO A SER
SEGUIDA PELOS VICENTINOS BRASILEROS

A postura correta que se espera de um membro da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
está delineada no Novo Código de Conduta Ética do Vicentino e da Administração da SSVP

OPINIÃO. “Não
precisaríamos de um
Código de Ética se todos
os vicentinos agissem
com amor, zelo e cuidado
dentro da SSVP. Como
temos membros que
descumprem estes
preceitos, o documento
vai orientar sobre como
agir” – confrade Geraldo
Pinto, presidente do
Conselho Metropolitano
de Formiga

sua vida em relação a
seus semelhantes e vi-
sando o bem comum”.

A equipe de jornalismo
do ComunicAÇÃO Vicen-
tina compilou a seguir as
principais diretrizes do
documento. O descumpri-
mento dele será avaliado
pela Comissão de Ética e,
nos casos mais extremos,
pode culminar na expul-
são do membro.

A íntegra do Código de
Conduta Ética do Vicenti-
no e da Administração da
SSVP está disponível no
site www.ssvpcmformiga.
org.br

EMPREGADOS, VOLUNTÁRIOS, TERCEIRIZADOS,
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
DEVEM

Agir com cortesia, respeitando as diferenças indi-
viduais - Reconhecer os méritos relativos aos traba-
lhos desenvolvidos pelos colegas - Não prejudicar a
reputação de colegas por meio de julgamentos pre-
conceituosos, falso testemunho, informações não fun-
damentadas - Não buscar troca de favores que pos-
sam dar origem a qualquer tipo de compromisso ou
obrigação pessoal - Auxiliar os colegas no desempe-
nho de sua atuação profissional

NA CONDUTA PESSOAL E PROFISSIONAL
Porta-se com discrição, zelando pelo sigilo e tran-

quilidade dos assistidos - Seguir rigorosamente as re-
gras determinadas para a sua função atinente ao ves-
tuário, aparência pessoal e utilização de equipamen-
tos de proteção individual, se forem necessários - Man-
ter a conduta de maneira a não afetar, sob qualquer
forma, seu desempenho profissional, o dos colegas e
o objetivo da organização

SOBRE PRECONCEITOS E INTIMIDAÇÕES
A SSVP é uma organização promotora da diversi-

dade humana, apartidária, e que não admite nenhu-
ma espécie de preconceito racial, filosófico ou políti-
co, ou qualquer outra espécie de discriminação

NÃO SE PODE
Utilizar as instalações, equipamentos ou outros

bens da SSVP para fins particulares ou promoção de
atividades ou manifestações de natureza política ou
corporativista - Utilizar tempo que, contratualmente,
deveria ser dedicado à Unidade Vicentina, para fins
particulares - Usar ou permitir por terceiros o uso de

tecnologias, metodologias e outras informações de
propriedade das Unidades Vicentinas, a elas licenci-
adas ou por elas desenvolvidas - Estabelecer ou man-
ter relação de sociedade formal ou informal com for-
necedores - Utilizar-se de encargo, função ou infor-
mações privilegiadas para a obtenção de vantagens
pessoais ou para terceiros

BRINDES E GRATIFICAÇÕES
Associados, empregados, voluntários, terceiriza-

dos e prestadores de serviços das Unidades Vicen-
tinas são proibidos de aceitar, dar, oferecer ou pro-
meter, em benefício próprio, quaisquer tipos de brin-
des ou gratificações de qualquer pessoa ou empre-
sa

DA ESCOLHA DE BENS E SERVIÇOS
A contratação de fornecedores deverá se basear

em critérios técnicos, profissionais e éticos - A Uni-
dade Vicentina, ao adquirir produto e serviço, deve-
rá consultar três fornecedores, optando pelo que me-
lhor atende aos critérios de sua procura, mediante à
apresentação de justificativa

DAS ATIVIDADES POLÍTICAS E CORPORATIVAS
Em respeito à natureza apartidária da SSVP, os

associados e empregados são proibidos de realizar
quaisquer atividades ou manifestações de natureza
política ou corporativista durante seu horário de tra-
balho, bem como de utilizar suas dependências, ma-
teriais, equipamentos e outros bens para atividades
dessa natureza

TTTTTatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vi-Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vi-Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vi-Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vi-Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vi-
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Compilado de diretrizes do Código de Ética
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Jovens e SSVP:
quem ‘shippa’?

Existe uma fábula muito conhecida que enfo-
ca em seu conteúdo questões relacionadas à des-
coberta de seu potencial. Alguns de vocês devem
conhecer a história: “milho de pipoca que não
passa pelo fogo continua a ser milho para sem-
pre”. Assim acontece com a gente. 

As grandes transformações acontecem quan-
do passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo
fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas
de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só
que elas não percebem e acham que seu jeito de
ser é o melhor jeito. Mas, de repente, vem o fogo.
O fogo é quando a vida nos lança numa situação
que nunca imaginamos: a dor. Pode ser fogo de
fora: perder um amor, perder um filho, o pai, a
mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser
fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, depres-
são ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há
sempre o recurso do remédio: apagar o fogo! Sem
fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibili-
dade da grande transformação também.

Imagino que o pobre grão de milho, fechado
dentro da panela, lá dentro cada vez mais quen-
te, pensa que sua hora chegou: vai morrer. Den-
tro de sua casca dura, fechada em si mesmo, ele
não pode imaginar um destino diferente para si.
Não pode imaginar a transformação que está
sendo preparada para ele. O grão não imagina
aquilo de que ele é capaz. Aí, sem aviso prévio,
pelo poder do fogo, a grande transformação acon-
tece: BUM! E ele aparece como uma outra coisa
completamente diferente, uma pipoca, algo que
ele mesmo nunca havia sonhado. Bom, mas ain-

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

A Parábola dos Talen-
tos (Mt 25, 14-30) me inco-
moda muito... Deixa-me
com uma “dor de consciên-
cia” muito forte!

Reconheço que não re-
cebi nem cinco, nem dois
talentos, pois não tenho o
dom de escrever por mim
mesmo, nem falar “pala-
vras minhas”.

Mas tenho o receio de
que no dia da “prestação de
contas”, eu serei questiona-
do da seguinte forma:

“Tudo bem, senhor Ra-
fael, que você não recebeu
o dom de escrever por si
mesmo, nem falar “pala-
vras suas”, mas você  re-
cebeu muitos ensinamen-
tos! Você  tinha revistas, li-
vros, apostilas e tantos ou-
tros materiais que recebeu
de graça, sem nenhum es-
forço seu! Você não tinha

computador e celular?!?!
Então, por que você não uti-
lizou o “e-mail” e o “whatsa-
pp” para REtransmitir tan-
tos  ensinamentos que rece-
beu?!?!?!”.

E ainda:
“Em vez de ‘passar pra

frente’ esses ensinamentos,
você – com medo de incomo-
dar as pessoas – preferiu dei-
xá-los ‘engavetados’!  Você,
Rafael, fez como aquele em-
pregado que, ao receber ape-
nas um talento, foi ‘enterrá-
lo’!  E agora, senhor Rafa-
el?!?!?!?!  Agora, não há mais
nada a ser feito...”.

Queridos confrades e
consócias, é por isso que, de
vez em quando, a gente inco-
moda vocês ao repassar al-
guns ensinamentos que, em
nosso ponto de vista, muito
nos ajudam em nossa subli-
me missão de “servir e evan-

Reflexão sobre a ‘Parábola dos
Talentos’ na formação vicentina

gelizar aos Pobres”.
E, caso você diga: “já es-

tou cansado(a) de conhecer
estes ensinamentos”, pode-
mos nos lembrar que “os
Romanos diziam que os bons
ensinamentos devem ser re-
petidos para que fiquem bem
gravados!” (ensinamento
transmitido pelo confrade
Hélio Pinheiro, por meio do
“Boletim Brasileiro”).

E penso que poderíamos
acrescentar: [...] e que, com
a graça de Deus e nosso es-
forço, possamos colocá-los
em prática.

Que o Divino Espírito
Santo continue nos ilumi-
nando em nossa sublime
missão!

Confrade Rafael José de
Barros

Conselho Central de Pas-
sos

A fábula do Grão de Milho

da temos o piruá, que é o milho de pipoca que se
recusa a estourar. São como aquelas pessoas que,
por mais que o fogo esquente, se recusam a mu-
dar. Elas acham que não pode existir coisa mais
maravilhosa do que o jeito delas serem. A presun-
ção e o medo são a dura casca do milho que não
estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que
ficarão duras a vida inteira. Não vão se transfor-
mar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar
alegria para ninguém. (Rubem Alves) 

Desta forma somos nós. Muitas vezes, não te-
mos a coragem de enfrentar os riscos, os obstácu-
los e o fogo, com medo de nos darmos mal, de nos

queimarmos. Observe ao seu redor, deve existir
algum piruá que teve medo de enfrentar o des-
conhecido. 

É muito importante que enfrentemos todas
as nossas dificuldades, e alguns obstáculos que
parecem impossíveis de serem quebrados, pois
só dessa forma podemos saber realmente se so-
mos bons ou não. Costumo dizer que, o que seria
dos nossos acertos se não fossem os nossos er-
ros. Um homem que não consegue enfrentar os
seus próprios conflitos não é digno de crescer.
Portanto, o melhor caminho para começar uma
grande caminhada é vencendo você mesmo. Te-
nha certeza, se vencer a si mesmo, os outros ad-
versários serão apenas mais um para ser venci-
do.

Se você está passando algo nesta semana que
tem tirado seu sono e lhe provocado esta pergun-
ta dos porquês, pense que, esse desgaste não
resolverá seu problema, mas lhe trará mais tris-
teza do que você já tem. E à luz do texto do Ru-
bem Alves, deixamos para seu coração a simples
sabedoria de que algumas provações na nossa
vida nos trazem mudanças e nos fazem mais for-
tes. No entanto, viva a vida com leveza para que
as dificuldades não os façam desanimar no ca-
minho que precisa ainda percorrer até encontrar
o seu objetivo.

Padre Pedro Felisberto Ferreira
Assessor Espiritual do Conselho Metro-

politano de Formiga
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Para trabalhar com o
público infantojuvenil da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP), os coorde-
nadores de Conferências de
Crianças e Adolescentes
(CCAs) precisam estar ca-
pacitados. A eles, a coorde-
nação de CCA do Conselho
Metropolitano de Formiga
ofereceu formação em
agosto passado, na Casa de
Cursilho, na cidade de For-
miga.

De sexta a domingo, os
vicentinos tiveram uma
programação intensa de
capacitações, oficinas, espi-
ritualidade e partilha de
experiências.

A temática do 5º Encon-

A Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP) foi
fundada por jovens, portan-
to, nada mais justo que eles
tenham presença efetiva
dentro da instituição. Para
discutir sobre como recrutar
a juventude e mantê-la enga-
jada dentro da ‘Sociedade’,
assim como eram os funda-
dores, a Comissão de Jovens
do Conselho Metropolitano
de Formiga promoveu, no fi-
nal de julho, um encontro de
formação e revigoramento
para lideranças juvenis vi-
centinas. O evento aconte-
ceu em Piumhi.

A programação teve for-
mação, espiritualidade, mo-
mentos de descontração e
o ápice se deu com o lança-
mento do projeto ‘100% Co-
missão de Jovens’. Esta é

O confrade Jonas Wenceslau de Sou-
za (presidente do Conselho Central de
Formiga) empossou ontem (16) a nova
diretoria do Lar São Francisco de Assis,
que fica em Formiga.

A NOVA DIRETORIA É FORMADA PELO:

Presidente:
Carlos Henrique Silva
Vice-presidente:
Edgar Ferreira da Cunha
2° vice-presidente:
Valdivino José Alves
1° tesoureiro:
Ronaldo Francisco da Silva
2° tesoureira: Luana Maria Silva
1° secretária: Ana Paula Miranda
2° secretário: Sérgio Luiz Muniz

 
Já o Conselho Fiscal tem como titu-

tro de Coordenadores de
Conferências de Crianças e
Adolescentes do Conselho
Metropolitano de Formiga
foi ‘Reconhecendo Nossos
Mestres e Senhores’, em
uma perspectiva de mos-
trar a importância das cri-
anças e adolescentes na
luta diária vicentina em
combate à pobreza.

Participaram cerca de
40 vicentinos, representan-
do Conselhos Centrais da
área. Ainda de acordo com
a programação, os partici-
pantes foram motivados a
implantarem CCAs em to-
dos os Conselhos Particula-
res da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

atendendo a uma meta na-
cional.

Para o confrade Sérgio
Teixeira Borges, a mensa-
gem que fica é que o traba-
lho das Conferências de
Crianças e Adolescentes
precisa ser cada vez mais
valorizado. “As CCAs são
essenciais para a SSVP, sen-
do o presente e o futuro da
instituição. Percebemos
que elas já reforçam as
Conferências dentro do
Metropolitano”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Vicentinos recebem formação
no 5º Encontro de CCA

Meta definida em encontro é de jovens
em todos os Particulares do CM

uma proposta nacional que
será adotada no CM Formi-
ga.

Quem explica o projeto
é o confrade Michel de Pau-
la, coordenador de Jovens
do Metropolitano. “Nós

queremos que em todos os
70 Conselhos Particulares
de nossa área exista a pre-
sença da Comissão de Jo-
vens. Mas não queremos
jovens apenas para compo-
rem diretoria. Queremos

jovens atuantes, engajados
e dispostos a lutarem por
uma SSVP cada vez mais
eficiente no combate às
causas da pobreza”.

A Comissão de Jovens
do CM estará ao lado dos

Centrais, acompanhando e
motivando os trabalhos.

ENCONTRO.  A for-
mação, que reuniu cerca de
70 pessoas, foi promovida
sob o tema ‘Vicentinos de
Calça Jeans’, uma propos-

ta de mostrar que indiferen-
te de estilo, todos os jovens
devem usar os dons oferta-
dos por Deus para trabalha-
rem pelos Pobres.

É importante frisar que
jovens, crianças, adolescen-
tes e adultos devem ‘dar as
mãos’ nesta empreitada.
“Precisamos rejuvenescer
a SSVP. Não só no sentido
de trazer jovens, mas trazer
todas as pessoas que pos-
sam contribuir com o revi-
goramento de nossa insti-
tuição”, defende o confrade
Carlos Eduardo Rodrigues,
um dos formadores do en-
contro.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Lar Vicentino de Formiga tem diretoria empossada
lares: José Reis da Silva, Sérgio Luiz
de Moraes e Joelson Bambirra.

A DIRETORIA TAMBÉM NOMEOU
MAIS VICENTINOS PARA ATUAREM
NA DIREÇÃO DO LAR. SÃO ELES:

Equipe de Sindicância: Sebas-
tião de Paula da Silva e Marcos Qui-
rino da Silva

Equipe de festas e eventos: Nil-
son Bernardes e Marina de Fátima
Oliveira Bernardes

Trabalhos voluntários: a advo-
gada Mariana Teles Rezende, a psi-
cóloga Glaucia Lopes Silva As-
sumpção e o técnico em segurança
do Trabalho Alisson Deusdete de
Oliveira Bernardes.

A nova diretora cumprirá man-
dato até julho de 2021.

Crédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: Tatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira
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Um casal estava moran-
do em casa de madeira im-
provisada na copa de uma
árvore; sem lugar para se
abrigar, avó e neta dormiam
no Terminal Rodoviário. São
situações como estas, ocor-
ridas em Arcos, às quais os
membros da Sociedade de
São Vicente de Paulo
(SSVP) estão acostumados
a se deparar. “Infelizmente,
a fome ainda assola a vida
de muitas famílias. A cidade
se destaca pelo crescimen-
to exponencial das indústri-
as, no entanto, há muitas
pessoas que não conseguem
vaga no mercado de traba-
lho por falta de capacitação
e, sem dinheiro, não têm
como comprar o ‘pão nosso
de cada dia’”, afirma o pre-
sidente da SSVP local, Os-
valdo Lopes.

Todas as semanas, os
vicentinos doam, em média,
50 cestas básicas a famílias
carentes da cidade. Elas são
acompanhadas pela institui-
ção que fornece assessoria
técnica especializada, além

Oficialmente empossada
a diretoria do Conselho Cen-
tral São Carlos Barromeu, em
Lagoa da Prata, na área do
Conselho Metropolitano de
Formiga.

A posse foi dada pelo con-
frade Antônio Lopes, vice-

O trabalho desenvolvido
pelos Pobres pela Conferên-
cia São Francisco de Assis,
em Campo Belo (MG), tem
agora uma nova liderança

As notícias envolvendo
pessoas feridas ou mortas
em acidentes com cerol no
Estado de Minas Gerais
motivaram a Conferência
de Crianças e Adolescentes
São Rafael Arcanjo, na área
do Conselho Central de Ar-
cos e Metropolitano de For-
miga, a gravarem um vídeo,
onde falam dos riscos des-
ta prática criminosa.

O maior pronto-socorro

Caridade aliada à práti-
ca esportiva tem como re-
sultado o sucesso. Em La-
goa da Prata, área do Con-
selho Metropolitano de For-
miga, esta fórmula é adota-
da pela quarta edição. Acon-
teceu nesse domingo (4) o
Trilhão dos Charreteiros,
no Recinto de festas da Pa-
róquia São Sebastião.

O evento reuniu 752 ci-
clistas que puderam fazer
dois percursos: de 50km
e 35 km. Toda a renda obti-
da foi destinada ao Lar São

No dia 29 de junho, foi
empossada a nova diretoria
do Lar Vicentino Chico Nor-
berto, na Cidade de Perdões
(MG), área dos Conselhos

Responsáveis por regis-
trar a história da Socieda-
de de São Vicente de Paulo
(SSVP), os (as) secretários
(as) de Unidades Vicenti-
nas são indispensáveis den-
tro da entidade.

Para que desempenhem

A união entre a Socieda-
de de São Vicente de Paulo
(SSVP) e o Tiro de Guerra
04030 garantirá alimentação
básica para as famílias assis-
tidas pela SSVP na área Con-
selho Central de Formiga.

Vicentinos e reservistas
percorreram as ruas da ci-
dade, onde recolheram ali-

População garante comida para famílias
carentes de Arcos por cerca de 3 meses

Solidariedade não deixará que itens básicos, a exemplo de arroz e
feijão, faltem para cerca de 160 pessoas que residem no município

de cursos de qualificação
profissional, focados na pro-
moção humana.

Os itens da cesta são
comprados com recursos da
própria SSVP e, na maioria

das vezes, adquiridos por
meio de doações. No primei-
ro final de semana deste
mês, por exemplo, aconte-
ceu o Dia Vicentino de Com-
bate à Fome. Os membros
saíram às ruas e ficaram nas
portas de supermercados,
pedindo o apoio da popula-
ção.

Em resposta ao gesto, a
comunidade arcoense rea-
giu com muita generosida-
de. Foram doadas cerca de
3 toneladas de produtos.
“Em meio à crise que o país
enfrenta, a gente vê que as
pessoas, mesmo nos mo-
mentos difíceis, não perdem
a caridade com o irmão que
sofre. A todos que nos aju-
daram, o meu muito obriga-
do. Graças a vocês, não vão
faltar arroz e feijão nas me-
sas das famílias carentes de
Arcos por um bom tempo”,
agradece Osvaldo.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Diretoria do Central de
Lagoa da Prata é empossada

presidente do Metropolitano.
O CM também esteve repre-
sentado pelo confrade Arnal-
do Lobato (coordenador da
Escola de Capacitação Antô-
nio Frederico Ozanam-Ecafo)
e o confrade Michel de Paula
(coordenador de Jovens)

Eleição define novo
presidente de Conferência

em Campo Belo
vicentina à frente.

O confrade Cléber Fer-
nandes da Silva acaba de
ser eleito o presidente da
Unidade.

Conferência faz campanha
contra o uso do cerol

do estado, no Hospital João
XXIII, já atendeu, só neste
ano, 23 vítimas de cerol.

Mais de 700
ciclistas participam
de evento vicentino

Vicente de Paulo de Lagoa
da Prata.

O presidente do Conse-
lho Central, confrade Lin-
domar Santos, está muito
satisfeito com o resultado
do evento e com a atuação
dos vicentinos pela realiza-
ção do Trilhão. “Foi um
comprometimento muito
grande de todos os confra-
des e consócias e, com ele,
obtivemos um resultado ex-
traordinário. Foi tudo mui-
to organizado e a cada ano
que passa fica melhor”.

mentos não perecíveis em
16 de junho, no Dia Vicenti-
no de Combate à Fome.

A Sociedade de São Vi-
cente de Paulo agradece a
população de Formiga
pela ajuda.

A arrecadação contou
com a contribuição da Co-
missão de Jovens.

Vicentinos têm apoio
do Tiro de Guerra na
luta contra a fome

Confrade José Maurício
Lasmar assume diretoria

de Lar em Perdões
Central de Campo Belo e
Metropolitano de Formiga
(MG).

O novo presidente é o con-
frade José Maurício Lasmar.

CP oferece capacitação
para secretários (as)

bem os trabalhos, tais como
a elaboração de atas, o Con-
selho Particular de Candei-
as (MG), na área do Conse-
lho Central de Campo Belo,
promoveu um curso de ca-
pacitação aos vicentinos em
cargos nas secretarias.

ARTE: RONI SILARTE: RONI SILARTE: RONI SILARTE: RONI SILARTE: RONI SILVVVVVAAAAA
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Seja na quantidade de
público ou na qualidade das
formações, o III Encontro
de Jovens do Conselho Cen-
tral de Passos, que fica na
área do Conselho Metropo-
litano de Formiga, foi um
sucesso. O evento ocorreu
no final do mês passado.

Encontro de Jovens em
Passos é um sucesso

O Metropolitano esteve
representado pelo confrade
Michel de Paula, coordena-
dor de Jovens.

Estes eventos têm como
objetivo capacitar a juventu-
de para os trabalhos desen-
volvidos em favor dos Po-
bres, além de motivá-los a

seguirem dentro da SSVP,
que é uma instituição leiga
a serviço do Evangelho de
Cristo prestado a todas as
pessoas que sofrem por fal-
ta de comida, saúde, edu-
cação, enfim, que vivem às
margens da sociedade.

Participaram cerca de 80

jovens, representando nove
Conselhos Particulares.

Um dos destaques ocor-
reu ao final, quando idosos
do asilo de São Gotardo fi-
zeram uma surpresa aos vi-
centinos, exibindo placas
com palavras de motivação
aos trabalhos deles.

A seguir, confira reflexão
vicentina sobre a postura

dos membros da Sociedade
de São Vicente de Paulo

(SSVP) em relação ao
sete pecados capitais:

Não precisa gastar
nem R$1. Para se comuni-
car com os idosos morado-
res do Lar Bem-viver Divi-
na Vieira, em Iguatama, é
necessário um aparelho
celular e boa vontade para
ouvir histórias antigas que
são muito importantes para
os vovôs e vovós institucio-
nalizados.

A diretoria e funcionári-
os do Lar criaram o projeto
ZAP ZAP DO BEM. A inici-
ativa é bem simples. Basta
fazer uma chamada de ví-
deo para os idosos, que eles
atendem com muita ale-
gria. “A maior necessidade

GULA:  
enquanto uns comem
demais, outros comem
de menos
Usemos a temperança
em nossa vida enquan-
to cristãos vicentinos
 

AVAREZA:  
apego excessivo ao di-
nheiro
Enquanto vicentinos,
não podemos ficar tão
apegados aos bens ma-
teriais. Precisamos des-
pojarmo-nos deles para
uma vivência efetiva e fraterna em comunidade
 

LUXÚRIA:  
apego aos prazeres carnais
Nada pode causar mais satis-
fação na vida de um vicentino
do que a visita semanal aos
Pobres
 

IRA:  
raiva descontrolada
Não tenhamos ódio em
nossos corações. Trate-
mos amigos vicentinos
de Conferências e assis-
tidos com muito amor
 

INVEJA:  
não queira para si o que
é do outro
Tudo o que possui é bên-
ção de Deus. Agradeça
sempre!
 

PREGUIÇA:  
falta de empenho
A pobreza no Brasil só
cresce. Tem muita gen-
te precisando de você.
Trabalhe com esmero
em favor dos vulneráveis sociais
 

ORGULHO OU
VAIDADE: 
soberba

Dentro da SSVP não tem espaço para pessoas
vaidosas. Somos todos iguais e servimos por amor
aos Pobres e, não, por nos julgarmos melhores que
os outros

 
Tatielle Oliveira

Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Lar vicentino cria método inovador
para encurtar distâncias

de nossos internos é a de
visita. É a saudade. Isso, in-
felizmente, a gente não con-

segue atender. Com o tele-
fone, é possível ligar para
os idosos via aplicativo

WhatsApp, o que acaba
amenizando um pouquinho
a saudade deles”.

O ZAP ZAP DO BEM
está disponível não só para
familiares, como para toda
a comunidade. As conver-
sas são monitoradas pela
equipe do Lar, garantindo a
segurança dos idosos.

As ligações devem ser
feitas para os números (37)
9 9121-2669 ou (37) 9 9778-
1105, de 9 às 11 e 14 às 18h.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Na SSVP não
há lugar para os

Pecados Capitais
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GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...

mas se diverte

Antes das piadas,
um pequeno resumo
de como nasceu a nos-
sa querida Sociedade
de São Vicente de Pau-
lo, desse vicentino pro-
clamado há 59 anos,
e que já passou por
todos os encargos de
uma Conferência: al-
guns jovens estudan-
tes católicos eram in-
sultados por colegas
ateus, que lhes diziam:
“Vocês vivem do pas-
sado! Onde estão os
frutos produzidos pelo
Cristianismo de vo-
cês?”. Depois de refle-
tirem sobre o assunto,
concluíram que os
ateus tinham razão.
Afinal, fé que não pro-
duz frutos é morta.

A partir daí, esses

Piada é sempre piada
jovens, liderados por An-
tônio Frederico Ozanam,
decidiram: “vamos aos
pobres!”. E iniciaram o
trabalho de visita às fa-
mílias carentes, levando
assistência material, es-
piritual, e participando
de reuniões semanais
para tratar desses as-
suntos. Colocando o
Evangelho em prática:
servir a Jesus Cristo na
pessoa dos Pobres. A
SSVP foi colocada sob
o patrocínio de São Vi-
cente de Paulo. Nasceu
em abril de 1833, na ci-
dade de Paris, na Fran-
ça.

Rapidamente, o nú-
mero de participantes
aumentava, fazendo-se
necessária a divisão em
grupos, chamados de

“Conferências”, que fo-
ram se multiplicando.
Em pouco tempo, saiu
do território francês, es-
tando, hoje, presente
em 150 territórios naci-
onais.

No Brasil, a Socieda-
de de São Vicente de

Paulo iniciou suas ativi-
dades com a fundação
da Conferência de São
José, no Rio de Janeiro,
no dia 04 de agosto de
1872...

Agora, as gargalha-
das do texto de hoje são
sobre piadas que sem-

pre estou escutando por
essas esquinas da vida,
de pessoas amigas, e
transcrevo essas a meu
estilo:

Uma de sograUma de sograUma de sograUma de sograUma de sogra: o su-
jeito chega ao veteriná-
rio com um cachorro
pastor alemão e pede:
“Doutor, por favor, corte
o rabo desse cachorro
bem rente”. Eu não pos-
so fazer isso, disse o ve-
terinário. Ele é um pas-
tor alemão. O dono do
cachorro responde: “Ou
o senhor corta ou eu
mesmo corto”. Intriga-
do, o veterinário pergun-
ta por que ele quer fa-
zer isso. O dono do ca-
chorro responde: “É que
minha sogra está che-
gando de viagem e eu

CRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃOCRÉDITO: ILUSTRAÇÃO

não quero nenhuma
manifestação de ale-
gria lá em minha
casa!”.

De portugaDe portugaDe portugaDe portugaDe portuga: Mano-
el e Maria passeavam
namorando, quando
uma gaivota bombar-
deia a cabeça do Ma-
noel. Ele pede então a
Maria: Querida, podes
arrajaire um pedacinho
de papel higiênico? E
a amorosa Maria fala:
É tarde demais Mano-
el, meu amor... Olha
só onde estár a gaivo-
ta!

Confrade SebastiãoConfrade SebastiãoConfrade SebastiãoConfrade SebastiãoConfrade Sebastião
WWWWWenceslau Borgesenceslau Borgesenceslau Borgesenceslau Borgesenceslau Borges

Conselho Central deConselho Central deConselho Central deConselho Central deConselho Central de
Passos (MG)Passos (MG)Passos (MG)Passos (MG)Passos (MG)


