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Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

E chegamos ao fim de
mais um ano, tendo a opor-
tunidade de crescer na fé.
Viver o Natal. Momento
quando finalizamos alguns
ciclos, refletimos e analisa-
mos os nossos comporta-
mentos, reacendemos o
fogo da vida, por meio de
celebrações que nos recor-
dam o nascimento de Je-
sus e o ato de amor infini-
to de Deus por nós, e nos
conduz a viver mais inten-
samente o Dom da Carida-
de. Época que temos a pos-
sibilidade de revisitar laços
de amizade, de planejar
nossos passos, de mudar
posturas e pensamentos,
ou pelo menos, de se pen-
sar em mudança.

Para nós, vicentinos e
vicentinas, o Natal deve ter
um tom mais importante,
porque nos recorda a nos-
sa vocação, que consiste
doar a nossa vida ao outro
como um gesto de extrema
Caridade, pois é abrindo as
portas do nosso coração
que conseguimos tocar a
alma dos que sofrem. Du-
rante todo ano, ouvimos as
palavras do Evangelho de
Cristo, as orientações da
Igreja, na pessoa de nos-
sos sacerdotes, bispos e o
Santo Padre, a uma atitu-
de mais intensa de mudan-
ça de postura. E na maio-
ria desses momentos, fa-
zemos uma vista grossa ou
deixamos para depois esse
chamado a se tornar dife-

Natal: momento de verdadeira mudança
para nós, vicentinos e vicentinas!

LOUVADO SEJA NOSSO

SENHOR JESUS CRISTO!
rente do mundo e imitador
do Cristo. A oportunidade de
mudança verdadeira e radi-
cal nos é dada a todo o mo-
mento por meio da palavra e
prática da Caridade Evangé-
lica, tanto com os nossos as-
sistidos que são nossos
Mestres e Senhores, como,
com os confrades e as con-
sócias de nossas Conferên-
cias, e que se pararmos para
pensar bem, são nosso gru-
po de amigos e amigas, que
por meio dos laços da fé, se
unem para praticar o bem
aos desfavorecidos e tam-
bém viverem como uma fa-
mília em Deus. Como toda
família, vamos viver alegrias,
conflitos e dificuldades jun-
tos, pois somos todos iguais
e diferentes ao mesmo tem-
po. Mas, que possamos ter
a consciência de que a ma-
turidade de nossos compor-
tamentos e palavras irá ser
determinante para uma prá-
tica responsável, humaniza-
da, igualitária – que leva em
consideração as diferenças
de cada um, e assim assis-
te o todo – e  que por fim
beneficia a comunidade, com
seu extremo amor que traba-
lha para que todos possam
caminhar com mesmo ritmo
e firmeza no passo, sempre
juntos.

Que nestas comemora-
ções de final de ano, possa-
mos realmente mudar nos-
sa forma de pensar, agir e
amar sem reservas ou recei-
os. Que possamos atender

Aos vicentinos da área do
Conselho Metropolitano

de Formiga,
Quando ingressamos na

SSVP, no ato de proclamação,
assumimos o compromisso de
ser fiéis à causa do Pobre, res-
peitando todos os documentos
pertinentes à instituição no
país. Tais documentos não vi-
sam a burocratização dos pro-
cessos, mas a legitimação das
atividades para que resguar-
dem o respeito uns para com os
outros, adequem os trabalhos à
legislação vigente e preservem
o patrimônio que pertence úni-
ca e exclusivamente aos nossos
‘Mestres e Senhores’. Portanto,
se não quero cumprir a Regra
e demais resoluções e instru-
ções normativas, eu não posso
ser vicentino.

Assusta-me encontrar con-
frades e consócias que desco-
nhecem o nosso Regulamento,
principalmente lideranças vi-
centinas. Todas as diretrizes do
trabalho da SSVP estão na Re-
gra. Portanto, em caso de dúvi-
da sobre qualquer assunto, não
hesite em consultá-la.

Assusta-me mais ainda en-
contrar em nossas fileiras vi-
centinas a falta de amor entre

membros da SSVP. Eles fazem as
visitas aos Pobres, no entanto,
quando retornam para o seio da
Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, não conseguem conviver em
harmonia dentro de Conferênci-
as e Conselhos. Ou seja, a carida-
de é só para o Pobre; mas o meu
irmão de Conferência, eu trato
sem caridade.

Precisamos refletir e mudar
este modo de agir. Somos, acima
de tudo, um grupo de amigos que
lutam juntos pela justiça social,
professam da mesma fé e que ca-
minham de mãos dadas em bus-
ca da santificação pessoal. Assim,
que cultivemos o amor pelos Po-
bres, mas que também cultivemos
o amor uns pelos outros.

Aproveitando o clima de Natal,
lembremo-nos dos três pastores
ao visitarem Jesus na manjedou-
ra. Presenteá-Lo com o pouco que
tinham, mas deram uma linda de-
monstração de AMIZADE.

Que saibamos seguir os exem-
plos dos pastores de Belém, levan-
do o nosso abraço amigo a quem
dele precisar: assistidos, benfeito-
res, colaboradores, prestadores
de serviço e irmãos vicentinos.

os outros em suas neces-
sidades e sermos mais fi-
éis e compromissados com
o projeto da Caridade. Que
nos vejamos mais como ir-
mãos/amigos em nossas
Unidades Vicentinas, e que
possamos nos apoiar, nos
compreender mutuamente,
com sinceridade e sensibi-
lidade.

Esperamos que, nesta
edição, você possa ser mer-
gulhado e conduzido a uma
reflexão profunda da Nos-
sa Missão Vicentina, que é
a Caridade, mas não só
com o Pobre, também com
aquele que trabalha lado a
lado com você, em sua
Conferência ou qualquer
Unidade Vicentina à qual
faça parte. Que os traba-
lhos e reflexões de 2019,
conduzidos sobre a temáti-
ca “Mestres e Senhores”,
que esta sendo proposta
pelo CNB, possam ajudar
a ter uma evolução huma-
na, social, espiritual e pro-
fética da Caridade em uma
realidade que cada vez
mais fica complexa e desa-
fiante a nós. Desejo boas
festas, bons trabalhos. Que
seja um bom momento
para a criação de novos la-
ços e fortificação dos mais
antigos laços de amizade.
Boa leitura!

Vinício CarvVinício CarvVinício CarvVinício CarvVinício Carvalhoalhoalhoalhoalho
Reis SouzaReis SouzaReis SouzaReis SouzaReis Souza

Diretor de Comunica-Diretor de Comunica-Diretor de Comunica-Diretor de Comunica-Diretor de Comunica-
ção do CM Formigação do CM Formigação do CM Formigação do CM Formigação do CM Formiga
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Tertuliano (160 d.C –
220 d.C) foi um dos pionei-
ros escritores a narrar o
cristianismo. Ao observar
os primeiros cristãos, ele
disse: ‘Vede como se
amam’. Isso porque esses
primeiros cristãos preser-
vavam de forma ímpar a
amizade, a solidariedade
e o respeito ao outro,
cumprindo com rigor o
principal ensinamento de
Jesus Cristo: “Dou-vos
um novo mandamento:
amai-vos uns aos outros.
Como eu vos tenho ama-
do, assim também vós de-
veis amar-vos uns aos ou-
tros” (Jo 13, 34). Se Ter-
tuliano tivesse a oportuni-
dade de conhecer uma
Conferência ou Conselho
Vicentino na atualidade,
será que ele se depararia
com um grupo de amigos
unidos pelo afeto, aten-
ção, carinho, companhei-
rismo e lealdade?

Apesar das divergênci-
as que podem surgir no co-
tidiano das Unidades Vi-
centinas, os membros
nunca podem se esquecer
de que é necessário ter
uma relação respeitosa,
afinal, são todos amigos
que lutam juntos pela cau-

Sabe aquela expres-
são ‘amizade colorida’,
encaixa-se bem na histó-
ria do confrade Cláudio
Henrique dos Santos e
da consócia Natália Fra-
zão Duarte, membros da
Conferência Nossa Se-
nhora das Dores, em La-
goa da Prata (MG).

Eles se conheceram
dentro da SSVP, ficaram
amigos e se apaixona-
ram. Namoram há cerca
de 2 anos e meio. “Foi
uma amizade que virou
amor. Ela me completa,
porque está sempre ao
meu lado nos trabalhos
vicentinos e comparti-
lhamos do mesmo ideal
de vida: o amor aos Po-
bres”, declara-se Cláu-
dio.

Tatielle Oliveira
Jornalista respon-

sável pelo ComunicA-
ÇÃO Vicentina

sa dos Pobres.
O Regulamento da

SSVP do Brasil, na página
23, traz uma importante re-
comendação sobre a amiza-
de nas fileiras vicentinas.
“Os vicentinos reúnem-se
como irmãos e irmãs na
presença de Cristo no seio
das Conferências, verdadei-
ras comunidades de fé e
amor, de oração e ação. É
essencial que haja um laço
espiritual e uma amizade
efetiva entre os membros,
bem como uma missão co-
mum ao serviço dos des-
providos e dos marginaliza-
dos. A Sociedade represen-
ta uma só e única comuni-
dade de companheiros vi-
centinos através do mun-
do”.

EM COMUNIDADE
O que diferencia os se-

res humanos dos outros
animais é justamente a ca-
pacidade que os indivíduos
racionais têm de viver em
comunidade, partilhando a
amizade. O próprio Jesus
Cristo impele os cristãos a
terem uma convivência so-
cial, motivando-os à oração
conjunta. “Porque, onde
estiveres dois ou três reu-
nidos em meu nome, ali
estou no meio deles” (Ma-
teus 18:20).

Outras passagens bíbli-
cas elucidam a importân-
cia da vivência em grupo.
O Pentecostes, por exem-
plo, aconteceu em comuni-
dade. Para que pudesse
voltar a enxergar, Paulo

Amigos de fé, irmãos camaradas
O amor aos Pobres une vicentinos que, além
de membros de uma mesma Conferência ou
Conselho, fomentam verdadeiras amizades

precisou entrar na comuni-
dade; tais ensinamentos
vêm mostrar que há graças
que Deus só concede em
comunidade, porque Ele
quer que os cristãos cres-
çam juntos na fé.

Assim aconteceu com
Antonio Frederico Ozanam
(1813-1853). Em vez de pra-
ticar a caridade sozinho, ele
reuniu os melhores amigos
para o trabalho com os Po-
bres, fundando as Confe-
rências de Caridade.

Ozanam dava tanto va-
lor à amizade que, em
suas cartas, sempre usa-
va frases de impacto para
defender o papel de um
amigo. Leia algumas a
seguir:

“Que a gente possa criar mais vínculos com

nossos confrades e consócias no sentido de

construirmos laços de família, porque

queira ou não, nós somos uma família que

luta pela caridade e por uma vivência

humana para os Pobres” – confrade Vinicioconfrade Vinicioconfrade Vinicioconfrade Vinicioconfrade Vinicio

CarCarCarCarCarvvvvvalho, direalho, direalho, direalho, direalho, diretttttor de Comunicação door de Comunicação door de Comunicação door de Comunicação door de Comunicação do

Conselho MeConselho MeConselho MeConselho MeConselho Metrtrtrtrtropolitano de Fopolitano de Fopolitano de Fopolitano de Fopolitano de Formigaormigaormigaormigaormiga

· “A amizade é o vínculo
por excelência para cimen-
tar a caridade”

· “A lembrança de meus
amigos é, para mim, infini-
tamente preciosa”

· “Após grandes emo-
ções, sente-se mais viva-
mente a necessidade de se
encontrar, de conversar e
se entregar às doçuras da
amizade”

· “Sempre muito me im-
pressionaram estas pala-
vras de Davi, ao implorar a
Deus ‘que o corrigisse pela
voz de um amigo’”

· “Parentes e amigos
formam duas espécies de
companheiros que Deus
nos concedeu para com eles

caminharmos pela vida”
· “Amizade: eis o laço

sagrado a nos unir perante
a Deus e os homens”

· “O sangue tem direitos
inatos e imprescritíveis,
mas a amizade tem direitos
adquiridos e sagrados, e
alegrias insubstituíveis”

· “Precisamos de pais
que nos amem, mas neces-
sitamos também de amigos
aos quais estejamos uni-
dos”

· “As ocupações, por
mais importantes que se-
jam, devem dar lugar por
algumas horas aos deveres
da amizade”

· “Há amizade mais
pura que a amizade cristã?”

Em Passos (MG), a
amizade entre as consó-
cias Hélia Maria Marques
Barbosa e Aparecida da
Penha Cardoso foi bem
além da Conferência San-
ta Rita. De tão amigas,
Hélia decidiu chamar

De amigos de
Conferência a namorados

De amigas de
Conferência a comadres

Aparecida para ser madri-
nha de casamento. “É uma
irmã que a SSVP me deu,
um presente de São Vicen-
te”, descreve Hélia.

Ambas ingressaram na
Unidade Vicentina no ano
de 1982 e, desde então, tor-

naram-se parceiras de
vida. Hélia conta ainda
que, além de Aparecida, a
SSVP proporcionou-lhe
muitos outros amigos aos
quais ela cultiva profundo
respeito, admiração e
amor.

Aparecida e Hélia são amigas há mais de 30 anos
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Imagine a emoção de
ter em casa o pedaço de um
tecido que pertenceu a São
Vicente de Paulo (1581-
1660)? O confrade Carlos
Alberto Campos, da área do
Conselho Central de Santo
Antônio do Monte, tem esta
grata satisfação.

Ele ganhou a relíquia há
cerca de 10 anos durante
um retiro espiritual. O pa-
dre Lucas Almeida decidiu
sorteá-la entre os partici-
pantes do evento e o confra-
de Carlos foi o privilegiado.
“Eu sei que sou um peca-
dor e miserável, mas ape-
sar das minhas limitações,
tive a graça de ser o sortea-
do. Desde então, propago a

Em celebração ao Dia
Mundial dos Pobres, a
Sociedade de São Vicen-
te de Paulo (SSVP) em
Formiga fez um gesto
concreto: convidou a po-
pulação carente para um
almoço, no dia 18 de no-
vembro.

O evento foi realizado no
Ginásio Vicentão, junto com
a Paróquia São Vicente de
Férrer.

O Núcleo de Assistência
Integrada (NAI), do Conse-
lho Central de Arcos, está
oferecendo formação de li-
deranças na cidade. O pri-
meiro módulo foi aplicado
no último sábado.

O confrade David Alves,
membro do Departamento
Missionário do Conselho
Nacional do Brasil, minis-
trou a formação sobre Mo-
tivação.

O Plenário do NAI ficou
cheio.

O curso é dividido em
módulos e será concluído
em 2019. 

Missa das 5 Intenções
Vicentinas celebrada na
Matriz Nossa Senhora do
Patrocínio, dia 26 de outu-
bro, na área do Conselho
Central de Abaeté.

DURANTE A CELEBRAÇÃO,
REZOU-SE:

1º) Pelos falecidos da
SSVP

2º) Pela Santa Igreja
Católica

3º) Pelo Santo Padre, o
Papa

4º) Pela SSVP
5º) Pelo Brasil

Foi realizado no dia 30
de setembro, na cidade de
Piumhi/MG, a 12° Encontro
de Jovens Vicentinos e Não
Vicentinos (Ejuvenavi).

Com 50 jovens vicenti-
nos e não vicentinos de
Piumhi e região, o encon-
tro se iniciou às 13h com
as orações inicias regula-
mentares da SSVP. Ora-
ções feitas pela consócia e
presidente do Conselho
Central de Piumhi, a Sra.
Marlene. Após as orações
regulamentares, a palavra
foi dada para o confrade e
presidente do Conselho

É com muita alegria
que funcionários, voluntá-
rios e internos da Casa de
Repouso Bem-viver Divi-
na Vieira, em Iguatama,
comemoraram no último
dia 23 de outubro o aniver-

devoção a Vicente, levando
a relíquia a todos os lugares
onde as pessoas queiram
recebê-la”.

A relíquia é um milimé-
trico pedaço do tecido de um
curativo que ficava na per-
na de São Vicente de Paulo.
Ela está guardada em um
ostensório de madeira.

“Mantenho-a em mi-
nha casa, com todo cari-
nho e cuidado, pois sei que
São Vicente está a interce-
der por minha família e
eu” – conclui Carlos Al-
berto Campos.

Tatielle Oliveira Jornalis-
ta responsável pelo Co-
municAÇÃO Vicentina

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

Confrade da área do CM Formiga tem
relíquia de São Vicente de Paulo

Confrade Carlos Alberto Campos exibe a relíquia de São

Vicente de Paulo

sário de 98 anos da D. Ade-
laide.

Os familiares da inter-
na participaram da cele-
bração ocorrida na Obra
Unida, que fica na cidade
de Iguatama (MG).

Lideranças são formadas em Arcos
Crédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: TCrédito: Tatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira

Primeiro módulo aplicado
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Missa das Cinco Intenções em Abaeté

Confrades e consócias de Abaeté, na área do CM Formiga

Almoço marca celebração pelo
Dia Mundial dos Pobres

Evento promovido no Ginásio Vicentão

Moradora de
lar vicentino

completa 98 anos

D. Adelaide recebe o carinho de familiares e amigos

Mais de
50 jovens

participam
de encontro

vicentino
em Piumhi

Evento teve como tema “Por causa da Tua palavra, lançarei

as redes”

Particular, o Sr. Donizete e,
em seguida com a palavra,
o confrade e presidente do
Conselho Particular São
Francisco de Assis, Sr.
José.

O tema escolhido para
este ano foi: “Por causa da
tua palavra, lançarei as re-
des”.

Houve a celebração
da Santa Missa presidida
pelo padre Luiz Henrique
de Araújo e, logo depois, a
formação principal foi con-
duzida pelo membro da CJ
do CM de Formiga, o con-
frade Paulo César.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃOCRÉDITO: DIVULGAÇÃO
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O Conselho Nacional do
Brasil da Sociedade de São
Vicente de Paulo (CNB/
SSVP) definiu o tema que
deve nortear e motivar as
atividades vicentinas em
todo país neste ano, confor-
me a seguinte orientação:
“Iluminados pelas pala-
vras do Bem-Aventurado
Antonio Frederico Oza-
nam, apresentamos o Ano
Temático de 2019, com a fi-
nalidade de reforçar o va-
lor do Carisma e o nosso
compromisso no serviço
dos Pobres: “Mestres e Se-
nhores” (1).

Assim sendo, vale a
pena recordar que pode-
mos compreender o “Ano
Temático” como um objeti-
vo a ser alcançado. Portan-
to, a meta do CNB durante
este ano é “(...) reforçar o
valor do Carisma e o nos-
so compromisso no servi-
ço dos Pobres” (2).

Nesse aspecto, convém
relembrar o significado de
“carisma”, que é um “dom
divino e extraordinário re-
cebido por uma pessoa
para fazer o bem”. Desse
modo, o Carisma Vicentino
só terá valor, se, verdadei-
ramente, as consócias e os
confrades cumprirem fiel-
mente a vocação designada
pelo Senhor com o propósi-
to de servir aos Pobres. Daí
a proposta do tema “Mes-
tres e Senhores”, alicerça-
da na inspiração propagada
pela sabedoria da espiritu-
alidade do beato Frederico
Ozanam: “Os pobres, nós os
enxergamos com os olhos
da carne. Eles estão aí!
Podemos tocar com o dedo
suas chagas: aqui a incre-
dulidade não é mais pos-
sível – É preciso cair de
joelhos aos seus pés e gri-
tar: MEU SENHOR E MEU
DEUS! Vocês são nossos
mestres e seremos seus
servos. Vocês são para nós

– é o tempo favorável para
também reavivar o nosso
comprometimento em ser-
vir aos Pobres na multipli-
cidade de opções, mirando
a promoção dos empobreci-
dos.

Porém, para maior
conscientização dos vicen-
tinos e para estimula-los –
ainda mais – à prática cria-
tiva da caridade no serviço
devotado aos assistidos
pela SSVP, vale a pena co-
nhecer os dados de recen-
te pesquisa revelando a si-
tuação da pobreza no Bra-
sil. Trata-se do relatório di-
vulgado pela Organização
Não Governamental
Oxfam, “(...) indicando que
o Brasil subiu um degrau
no ranking mundial de
desigualdade de renda,
passando a ser o 9º país
mais desigual” (6).

No “relatório, intitula-
do “País Estagnado”, a
Oxfam aponta ainda que
entre 2016 e 2017, o Brasil
se manteve no mesmo pa-

“Mestres e Senhores”
é o tema dos vicentinos para 2019

O Conselho Metropoli-
tano viveu na manhã do dia
1º de novembro momento
histórico: a reunião ordiná-
ria do Conselho Nacional do
Brasil da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP)
aconteceu em Formiga.

Uma oportunidade im-
portante para que os confra-
des e consócias que não têm
como ir ao Rio de Janeiro
(RJ), sede do CNB, vejam
como são essas reuniões
nacionais, que acontecem
em defesa dos nossos Mes-
tres e Senhores, os Pobres.

Dentre as informações

za material e espiritual
dos vulneráveis”. Defron-
te a este grande desafio,
nós, vicentinos, não pode-
mos nos omitir, sabendo do
sofrimento de tantos brasi-
leiros. Aliás, como alertou o
Papa Francisco: “E a omis-
são é também o grande
pecado contra os pobres.
Aqui assume um nome
preciso: indiferença” (10).
Eis, portanto a chance de
exercermos a determina-
ção do Ano Temático, isto é,
“(...) reforçar o valor do
Carisma e o nosso com-
promisso no serviço dos
Pobres”.

Assim, a realidade cru-
el com que nos deparamos
favorecem três maneiras
de enfrentamento para as
novas formas de pobreza
em nosso país:

1ª. Aliviar a carga dos
Pobres, buscando identifi-
car quais são as principais
causas da marginalização
que se encontram, e em se-
guida, empenhar todos os
esforços com a intenção de
oferecer-lhes uma ajuda efi-
caz para que consigam con-
quistar a promoção huma-
na e social. Nessa perspec-
tiva, os vicentinos devem
seguir o Evangelho, que en-
sina: “Vinde a mim todos os
que estais fatigados e so-
brecarregados, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e hu-
milde de coração, e encon-
trareis descanso para as
vossas almas, pois o meu
jugo é suave e o meu fardo
leve” (11).

2ª. Evangelizar os Po-
bres, visto que é – por exce-
lência – uma das missões
insubstituíveis e imutáveis
dos vicentinos, sobremanei-
ra na atualidade, pois a mai-
or e pior miséria é a ausên-
cia de Deus. Por isso, cabe
às consócias e aos confra-

des priorizarem suas ativi-
dades para a evangelização
dos empobrecidos, tendo
como inspiração a doutrina
de São Paulo, que afirmou:
“Porque evangelizar não é
glória para mim, mas ne-
cessidade. Ai de mim se
não evangelizar” (12).

3ª. Servir os Pobres com
alegria, pois a razão de ser
da vocação vicentina é a
dedicação incondicional ao
serviço dos nossos “Mes-
tres e Senhores”. Dessa for-
ma, façamos cada vez mais
e melhor pelos “pequenos
de Deus”, praticando de
modo exemplar o exercício
da caridade: “(...) porque
Deus ama aquele que dá
com alegria” (13).

Por fim, peçamos a Nos-
sa Senhora que nos auxilie
a alcançarmos o pleno re-
conhecimento de quem são
os nossos “Mestres e Se-
nhores”, e assim, possamos
ajudá-los a resgatarem a
dignidade perdida.
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11-2018 pelo Portal G1.
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discutidas e repassadas,
presente à reunião, o con-
frade Cristian Reis (presi-
dente nacional da SSVP)
informou sobre o processo
de canonização do bem-
aventurado Antonio Frede-
rico Ozanam. Segundo o
presidente, é necessária
uma ampla divulgação da
vida e biografia de Ozanam
por parte dos confrades e
consócias como forma de
contribuir com a aceleração
do processo.

SATISFAÇÃO
O confrade Geraldo Pin-

to, presidente do Conselho
Metropolitano de Formiga,
disse estar muito feliz em
abrir as portas do CM para

o Conselho Nacional do
Brasil.

Ele também apresen-
tou, aos confrades e consó-

CM Formiga acolhe reunião nacional da SSVP
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Deus que não enxergamos.
Não podendo amá-lo de
outro jeito, nós O amare-
mos em vocês” (3). Diante
deste valioso ensinamento
de Frederico Ozanam, nós
– como seus seguidores e
no intuito de aprimorarmos
a nossa vocação vicentina –
temos de refletir sobre três
oportunos questionamen-
tos suscitados pelo CNB (4),
a saber:

1º. O que fazemos com
o Carisma que nós herda-
mos?

2º. Ele ainda produz
forças novas e criativas
em nossas vidas e em nos-
sa missão?

3º. Vocês ainda se en-
cantam com o carisma que
herdaram daqueles sete
Jovens em Paris no Sécu-
lo XIX?

Certamente, frente a
tais indagações, abrem-se
múltiplos horizontes para o
exercício da caridade, so-
bretudo visando a promo-
ção – humana e social – dos
Pobres.

No entanto, é válido re-
memorar o entendimento
dos termos “Mestres e Se-
nhores”, pois dessa manei-
ra será possível assimilar
melhor como devemos tra-
tar e nos relacionar com os
Pobres. Assim: a palavra
Mestre significa: “o que
manda, dirige, ordena,
guia, conduz, mas princi-
palmente, o que ensina”.
Quanto ao termo Senhor, a
designação “denota al-
guém que tem a posse de
outras pessoas ou coisas,
ou autoridade e poder so-
bre elas” (5).

Dessa forma, agora que
sabemos o sentido real da
expressão “Mestres e Se-
nhores” e da importância
de valorizar o Carisma Vi-
centino – como um dos fun-
damentos do Ano Temático

tamar do Índice de Desen-
volvimento Humano
(IDH), seguindo na 79ª po-
sição em um ranking de
179 países. O indicador
com maior impacto nega-
tivo foi o de renda, que re-
gistrou queda sobretudo
nas menores faixas” (7).
Contudo, a informação re-
velada e alarmante é de que
o “Número de pobres cres-
ceu 11% em 1 ano, atingin-
do 15 milhões de brasilei-
ros em 2017, ou seja, 7,2%
da população” (8). Além
disso, “Pela 1ª vez desde
1990, o Brasil registrou alta
na mortalidade infantil,
que subiu de 13,3, em 2015,
para 14 mortes por mil ha-
bitantes em 2016” (9).

Então, baseado nos re-
sultados apontados pela
pesquisa mencionada, fica
evidente que os vicentinos
precisam reagir e agir com
urgência, porque a missão
reservada por Deus aos
confrades e consocias é jus-
tamente “aliviar a pobre-

“Meus filhinhos,

não amemos com

palavras nem com a

boca, mas com obras

e com verdade” (14).

cias participantes da reu-
nião, números relacionados
ao ‘Metropolitano’: são mais
de 6 mil vicentinos, 600 Con-
ferências e 45 Obras Uni-
das.

FORMAÇÃO
Após a reunião, aconte-

ceram duas formações para
o público presente.

Padre Alexandre Na-
hass Franco (Congregação
da Missão-CM) explicou
aos confrades e consócias
sobre o tema Espiritualida-
de Vicentina. Durante a
partilha, ele comentou que

o serviço aos Pobres é uma
sublime manifestação de
amor a Deus, portanto, a
espiritualidade vicentina
nasce do contato entre os
membros da SSVP e os as-
sistidos.

O confrade Rogério Car-
panez ministrou a última
formação do dia sobre: eSo-
cial, Instruções Normati-
vas, Resoluções, Portarias
e Deveres.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsá-

vel pelo ComunicAÇÃO
Vicentina
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O Conselho Metropoli-
tano de Formiga da Socie-
dade de São Vicente de
Paulo (SSVP) completou
20 anos de instituição em
5 de outubro. A festa acon-
teceu no dia seguinte (6),
no Lar São Francisco de
Assis, em Formiga. Opor-
tunidade quando vicenti-
nos, benfeitores e assisti-
dos puderam celebrar
esse feito histórico no cam-
po administrativo da enti-
dade.

As comemorações co-
meçaram com a entrega de
uma medalha de honra ao
mérito aos presidentes que
passaram pelo Conselho
Metropolitano. Foram eles:
Antônio Cruz (1990 e 1996),
Arízio José Fonseca de
Azevedo (1996 e 2000), Ge-
raldo Pinto (2000 e 2004; e

Estamos chegando a
mais um Natal. Tempo
quando todos nós ficamos
mais sensíveis com as nos-
sas famílias e amigos. Até
mesmo queremos presen-
tear as pessoas que estão
próximas de nós.

Pensemos nos senti-
mentos bons que o Natal
nos proporciona: paz, amor,
humildade, felicidade e
simplicidade.

Por isso, temos que nos
preparar para esse mo-
mento, que chamamos de
Tempo do Advento. É o
tempo que esvaziamos
tudo aquilo que nos faz mal
para preenchermos de coi-
sas boas.

Mas o que é realmente
o Natal? Vamos refletir por
meio desta mensagem o
que é o Natal para nós.

Por maior que seja a sua

preocupação com as roupas
que irá usar neste final de
ano, não esqueça que no
primeiro Natal, apenas com
alguns panos Maria envol-
veu o Menino Jesus.

Por maior que seja a
sua preocupação com o lu-
gar onde vai passar as fes-
tas, a reserva do hotel, os
horários das passagens,
não se esqueça que o pri-
meiro Natal aconteceu
numa estrebaria.

Por maior que seja a
sua preocupação com os
presentes que precisa ain-
da comprar, ou mesmo
com aquilo que irá receber,
não se esqueça que o ani-
versariante não é você,
nem qualquer dos seus
amigos-secretos.

Por maior que seja a
sua preocupação com a
pintura de sua casa, ou

com o estado de seus mó-
veis, não esqueça que, no
primeiro Natal, uma man-
jedoura serviu de berço
para o menino nascido.

Por maior que seja a
sua preocupação com aqui-
lo que será servido aos
seus convidados por oca-
sião da ceia, não se esque-
ça que os convidados de
Jesus foram os simples
pastores de Belém.

Natal é tempo de hu-
mildade, é a celebração do
nascimento daquele que se
esvaziou a si mesmo para
encher a nossa vida com o
seu amor/misericórdia.

Natal é tempo de ado-
ração, é a celebração do
nascimento daquele que
veio ao mundo ao som do
cântico angelical: “Glória a
Deus nas alturas, paz na
terra, boa vontade para

com os homens” (Lc 2,14).
Natal é tempo de per-

dão, é a celebração do nas-
cimento daquele “que em
seu nome seria pregado o
arrependimento para o
perdão dos pecados” (Lc
24,47).

Natal é tempo de felici-
dade, é a celebração da cer-
teza de que o nascimento
de Jesus é a “boa nova de
grande alegria para todo o
povo” (Lc 2,10).

Por isso, neste final de
ano, não pense apenas em
“ser” feliz, mas procure
“fazer” alguém feliz.

Um feliz e santo Natal
para todos!

Padre Pedro Felis-
berto Ferreira

Assessor Espiritual
do Conselho Metropoli-

tano de Formiga

A alegria de viver um Natal feliz
CRÉDITO: João Geraldo Borges JúniorCRÉDITO: João Geraldo Borges JúniorCRÉDITO: João Geraldo Borges JúniorCRÉDITO: João Geraldo Borges JúniorCRÉDITO: João Geraldo Borges Júnior

Metropolitano completa 20 anos
e reúne ex-presidentes
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2016 e 2020), Flávio Fernan-
des Castro (2004 e 2008),
Arlan Bueno (2008 e 2012)

Um dos momentos
mais marcantes deste ani-
versário foi a Santa Missa,
celebrada pelo padre Joel-
son Sotem (Congregação
da Missão-CM) e concele-
brada pelo padre Pedro Fe-
lisberto Ferreira (assessor
Espiritual do CM).

Na oportunidade, pa-
dre Joelson externou a ale-
gria em participar da fes-
ta, porque a comemoração
aconteceu no Lar São Fran-
cisco de Assis, junto aos
idosos asilados. “Estamos
aqui ao lado dos predile-

tos do Senhor, aqueles que
foram confiados aos nossos
cuidados. Vocês não pode-
riam ter escolhido lugar me-
lhor”.

O consagrado lembrou
como foram audaciosos os
primeiros vicentinos que lu-
taram pela criação do CM na
área. Precisamos pensar o
quanto os vicentinos da épo-
ca pensaram grande em pe-
dir a criação de um Conse-
lho Metropolitano para faci-
litar os trabalhos e fortale-
cer a região”. Conclui, ques-
tionando. “Eles pensaram

e Carlos Campos (2012 e
2016). Apenas o confrade
Arlan não compareceu por

SANTA MISSA
grande e, hoje, estamos
aqui celebrando os 20 anos.
A minha pergunta é: o que
nós hoje estamos fazendo
e pensando de grande den-
tro da SSVP para que tenha-
mos orgulho de ter feito his-
tória dentro da SSVP e den-
tro da Igreja de Jesus Cris-
to”.

As atividades foram en-
cerradas com um coquetel.

TTTTTatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveiraatielle Oliveira
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motivos pessoais.
Houve ainda o lança-

mento de uma música vi-

centina, denominada ‘Ale-
gria a Mil’, composta e to-
cada pela Banda Ozanam,

da área do Conselho Cen-
tral de Arcos.

O atual presidente do
Conselho Metropolitano
de Formiga, confrade Ge-
raldo Pinto, disse que a
mesma chama de carida-
de que despertou os funda-
dores da SSVP para o ser-
viço com os Pobres deve se
manter acesa em todos os
membros da instituição
para que eles estejam
sempre motivados a lutar
pela causa caritativa.

O primeiro presidente
do CM, confrade Antônio
Cruz, também falou sobre
a importância dos vicenti-
nos nas vidas dos Pobres
e pediu que os adultos
sempre incentivem os jo-
vens para que as fileiras da
SSVP se renovem ao lon-
go dos anos.

Da esquerda para a direita: Antônio, Arízio, Geraldo, Flávio e Carlos
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A coordenação de Conferências de Crianças e Adolescentes (CCAs) e o Departamento de

Comunicação (Decom) propõem que os vicentinos recortem, coloram e montem este presépio,

para que ele possa ser dado como presente de Natal aos assistidos católicos da instituição

Celebre o Natal com um lindo presépio!

As ilustrações são de Márcia Torquato
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GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...

mas se diverte

O confrade levou seu
filho para uma visita a
uma família pobre na fa-
vela. No caminho, foi lhe
explicando o que iriam
fazer. Passaram pelo co-
mércio e compraram al-
gum mantimento para
além do vale da Confe-
rência. Ao retornarem
da visita, o filho virou
para o confrade e co-
mentou: ‘pai, fiquei im-
pressionado com a ale-
gria do filho dela, trepan-
do em cima do fogão, ca-
tando os últimos grãos
de arroz que estavam na
panela. E nós, em casa,
com tanta fartura, e cri-
ando caso, reclamando
do tempero, e deixando
a comida no prato’ – “Re-
flexões Vicentinas” (Vi-
cente Porto de Mene-

Vítimas do Tonhão
ses).

Mas vamos ao caso de
hoje das “Gargalhadas Vi-
centinas”:

Mesmo com pouco co-
nhecimento escolarizado,
conseguia driblar os mais
letrados com seus causos
e lorotas. Assim era To-
nhão, capataz da fazenda
do Coronel Nicolino. Com
sua fama de mentiroso.
Tonhão, por onde passa-
va, era chamado para con-
tar uma mentira. E ele,
chateado, com cara de
amolado, reagia dizendo
que tudo que falava era
verdade. E lá num certo
dia pela manhã, ele com
seu bigode longo, ponta
torcida para cima, paletó
de brim esverdeado já sur-
rado, chapéu de palha ta-
pando os cabelos já escas-

sos, desceu o bairro a toda
pressa. Venda do Nenziro,
ponto de encontro, cheia
de gente. Ao verem o To-
nhão, todos saíram: “To-
nhão, prá que tanta pres-
sa, venha aqui contar
umas mentiras pros seus
amigos”. E ele, com ar de

preocupação, passa as
mãos nos olhos, tira o len-
ço do bolso, assoa o nariz,
e diz: “Ocês me descurpe,
agora num possu, estou
abalado, vou descer até a
cidade pra avisar os pa-
rentes do Coronel Nicoli-
no” – “Uai, ele morreu?”

– respondeu todo sério:
“Morreu. Ele caiu do car-
ro de boi, bateu a cabeça
numa pedra, e morreu na
hora. Acabamos de che-
gar com o finado num ban-
guê, tá sendo velado na
casa de sua filha perto da
capela”. Assoou mais uma
vez o nariz, passou o len-
ço nos olhos, deu um so-
luço, respirou profunda-
mente, e com cara de cho-
ro, apressou o passo, des-
cendo para o centro a ci-
dade. Todos ficaram as-
sustados, nunca viram
tanta preocupação e tris-
teza no rosto do Tonhão.
Olharam assustados uns
para os outros, e num só
momento falaram: “Coita-
do do Coronel Nicolino,
vamos até a casa de sua
filha ajudar velar seu cor-

po”.
E assim até o Nenzi-

ro fechou a venda e todos
saíram apressados para
ver o falecido. Quando
chegaram lá, foi o próprio
Coronel, no alpendre, es-
corado em sua muleta,
que os recebeu cheio de
vida! Só aí que percebe-
ram que foram vítimas! E
nenhum teve coragem de
contar ao Coronel esse
sucedido, ou seja, caíram
em mais uma das menti-
ras do Tonhão!

Sebastião Wenceslau
Borges

Conferência São Fran-
cisco/Passos- MG

Membro Fundador da
Associação dos Escri-
tores e Cia de Passos

e Região

A Conferência Santo
Antônio, em Arcos (MG),
encontrou uma forma de
privilegiar vicentinos que
tanto contribuíram com a
SSVP, no entanto, precisa-
ram se afastar por motivos
de doença. Uma vez por
mês, os membros fazem a
reunião nas casas desses
confrades e consócias afas-
tados.

Segundo a consócia
Imaculada Neves, presi-
dente da Unidade Vicenti-
na, ela se sentiu motivada
a propor a atividade depois
de participar de um curso
de Liderança, ministrado

Reunião itinerante possibilita participação de
vicentinos afastados por motivo de doença

Membros da Conferência Santo Antônio, em Arcos

no Núcleo de Atendimen-
to Integrado de Arcos
(NAI). O formador, confra-
de David Alves, propôs
que os vicentinos fossem
ousados nas ações dentro
da SSVP. Neves, então, su-
geriu o projeto aos amigos
de Conferência e deu cer-
to. “Fomos para a casa de
uma vicentina afastada, fi-
zemos a reunião, rezamos
o terço e tivemos uma pe-
quena confraternização.
Ela ficou muito feliz, se
sentiu amada, valorizada,
e nós também nos senti-
mos muito bem”, descre-
ve Neves.

A Unidade Vicentina é formada por jovens
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A Conferência (de jovens) Santa

Rita de Cássia completou no

último dia 8 de dezembro o

quantitativo de mil reuniões

realizadas. A Unidade Vicentina foi

fundada em 18 de abril de 2005.

Ela está na área do Conselho

Central de Formiga (MG).

Ata número mil
da Conferência

Santa Rita
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