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Quanta alegria irradia em meu coração! Primeiro,
por continuar à frente do Departamento de Comuni-
cação do Conselho Metropolitano de Formiga. Se-
gundo, por ter a chance de por mais quatro anos
estar próximo dos confrades e consócias da nossa
área.

Quando recebi o convite para permanecer à fren-
te da pasta, não hesitei em aceitar. Sei que têm
muitos vicentinos qualificados que poderiam assu-
mir o encargo, no entanto, tenho o propósito de for-
mar uma rede de comunicação integrada e, infeliz-
mente, não consegui concluí-la no mandato anterior.

Foram muitos os avanços: atualizações diárias
no site SSVPBRASIL, postagens no site de relaciona-
mentos Facebook, promoção de eventos e a criação
do jornal ComunicAÇÃO Vicentina. No entanto, que-
remos mais: integrar os membros da instituição da
nossa região, criando elos para que, unidos, pos-
sam desenvolver trabalhos mais eficazes pelos nos-
sos Pobres.

Temos muito trabalho pela frente, mas seguimos
com a certeza de que São Vicente de Paulo e Anto-
nio Frederico Ozanam estão a interceder por nós nesta
caminhada.

Conto com a oração de todos. Sem espiritualida-
de, a comunicação torna-se vazia, mecânica e, não,
um processo de difusão da Obra de Deus. Também
peço a colaboração de todos, incentivando a leitura
do jornal e site. São meios que estão abastecidos
de conteúdos vicentinos e que podem contribuir com
os trabalhos de promoção social e evangelização,
aos quais a nossa amada Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) se propõe.

A SSVP ESTÁ ACABANDO?
As pessoas comentam

sobre isso. Na verdade, os
membros estão já com ida-
de avançada; e conseguir
membros novos não tem
sido muito fácil. Resolvi fa-
zer uma análise da situa-
ção. Queria saber por qual
motivo é tão difícil trazer o
jovem para a ‘Sociedade’.

Tomemos como base o
Conselho Central de Piumhi
de ontem e o de hoje.

ONTEM:
Tinha: Unidade de Pres-

tação de Serviços (UPS) da
Horta, Mercadinho, Quadra,
Obra Casa dos Velhinhos,
Corte e Costura, Aprendiza-
do, Dispensário Arrecada-
ção, Construção e Mensa-
geiro Vicentino.

VEJAMOS A ATIVIDADE DE
CADA UMA:

UPS Horta:UPS Horta:UPS Horta:UPS Horta:UPS Horta: plantação
sem agrotóxicos, estufas,
300 galinhas poedeiras,
frangos, uma pequena fá-
brica de ração, peixes (tam-
baqui, tilápia e trairão), po-
cilga e vacas de leite.

UPS Mercadinho:UPS Mercadinho:UPS Mercadinho:UPS Mercadinho:UPS Mercadinho: com
dois funcionários, o local
comercializava produtos da
UPS Horta.

UPS Quadra:UPS Quadra:UPS Quadra:UPS Quadra:UPS Quadra: era aluga-
da para se ter uma renda.
Faziam-se campeonatos de
futebol de salão,  encontros
e gincanas; no EJUVENAV,
conseguimos colocar mais
de 600 jovens na quadra;
os padres Igor e o Patrik

saíram desse movimento.
UPS Casa dos VUPS Casa dos VUPS Casa dos VUPS Casa dos VUPS Casa dos Velhi-elhi-elhi-elhi-elhi-

nhos:nhos:nhos:nhos:nhos: três vicentinos eram
encarregados de verificar as
necessidades e dificuldades
do Asilo. Recebia uma vaca
por mês arrecadada por uma
Conferência escalada. Mo-
mento de Oração, toda últi-
ma segunda-feira na Capela
do Asilo.

UPS Corte e Costura:UPS Corte e Costura:UPS Corte e Costura:UPS Corte e Costura:UPS Corte e Costura:
onde se reuniam as consó-
cias costureiras, com mais
ou menos 18 máquinas de
costura; faziam roupas para
os moradores da Casa dos
Velhinhos, roupas de cama
e consertavam roupas doa-
das pela comunidade que
eram vendidas a preços sim-
bólicos.

UPS Aprendizado:UPS Aprendizado:UPS Aprendizado:UPS Aprendizado:UPS Aprendizado: na
marcenaria, tínhamos 12 jo-
vens aprendizes e um empre-
gado instrutor; na tenda do
Nô, tínhamos três aprendi-
zes.

UPS Dispensário Arreca-UPS Dispensário Arreca-UPS Dispensário Arreca-UPS Dispensário Arreca-UPS Dispensário Arreca-
dação:dação:dação:dação:dação: tinha o responsável;
um dispensário organizado;
a arrecadação era promovi-
da pelas Conferências. Cada
uma em um setor da cida-
de. Nos vales, procurava-se
estudar a necessidade de
cada família.

UPS Construção:UPS Construção:UPS Construção:UPS Construção:UPS Construção: nesta,
os membros estavam sem-
pre à frente nas reformas
das casas dos assistidos e
casas da Sociedade.

A parte financeira só ti-
nha uma conta bancária.
Cada responsável pela UPS
tinha um bloco de autoriza-

ção de pagamento. Toda sex-
ta-feira, eram feitos os paga-
mentos de acordo com as
autorizações e o documento
do recebedor. Cada UPS ti-
nha um caixa fictício somen-
te para controle da receita e
despesa.

Todo ano, realizávamos
uma festa vicentina no
Parque de Exposições, com
shows, barracas e leilão de
bezerros.

Todo ano, tinha a Missa
da Semente, quando eram
doadas sementes em um re-
cipiente feito pelos morado-
res do Asilo.

A Missa das 5 Intenções
era uma festa; participáva-
mos ativamente; compráva-
mos flores e colocávamos
uma mensagem nelas: “A
reunião de nossa Conferên-
cia é no dia ... às....h, na ca-
pela... Você está convidado
a participar conosco”. Na
hora do ofertório, os confra-
des e consócias distribuíam
as rosas na Igreja a jovens
que não eram vicentinos.

UPS Mensageiro Vicen-UPS Mensageiro Vicen-UPS Mensageiro Vicen-UPS Mensageiro Vicen-UPS Mensageiro Vicen-
tino:tino:tino:tino:tino: jornal onde eram dadas
as notícias de todos os acon-
tecimentos da SSVP.

O Conselho Central tinha
sob sua responsabilidade o
Asilo Casa dos Velhinhos de
Piumhi, Asilo em Capitólio,
Asilo em São Roque de Mi-
nas, Asilo em Pimenta (fe-
chado). Também a creche de
Piumhi que foi passada para
a Prefeitura.

E hoje:E hoje:E hoje:E hoje:E hoje: a horta foi aluga-
da; o mercadinho idem; onde

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

ficavam as vacas foi lotea-
do; a oficina de Corte e
Costura hoje é um simples
local de reunião; a marce-
naria alugada para uma fu-
nerária; a tenda do Nô foi
alugada; não mais existe
UPS  Dispensário Arrecada-
ção; a arrecadação não é
nem  um terço do que era.
Missa das 5 Intenções não
tenho ouvido falar; Missa
da Semente idem e a fes-
ta no parque já era. Não
têm mais campeonatos,
encontros, gincanas... Vi-
rou um comodismo total.

Jovem é sinônimo de
energia. Ele quer ação,
movimento e, do jeito que
anda a SSVP, sem chance
de o jovem vir.

É necessário que te-
nhamos atitude; aceite-
mos os desafios e faça-
mos alguma coisa. São
muitas atividades que po-
deriam voltar: encontros,
Noite da Pizza na quadra,
gincanas, campeonatos...
Sei que será um pouco di-
fícil, no entanto, não pode-
mos desanimar.

Temos gente, e gente
competente, só que está
um pouco desanimada.
Lembremos: para atraves-
sar a rua é necessário dar
o primeiro passo. Vamos
lá! Precisamos de pesso-
as com coragem de ‘nadar
contra a corrente’.

LouvLouvLouvLouvLouvado Seja Nossoado Seja Nossoado Seja Nossoado Seja Nossoado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!Senhor Jesus Cristo!Senhor Jesus Cristo!Senhor Jesus Cristo!Senhor Jesus Cristo!

Queridos irmãos
e irmãs,

Louvado Seja
Nosso Senhor
Jesus Cristo!
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Em uma casa nas de-
pendências do Lar Bem Vi-
ver, de Iguatama, foi criada
uma fábrica de biscoitos.
Quem passa pelo local sen-
te o aroma da quitanda sa-
indo do forno. Dá apetite!
Menos para a responsável
pela produção, Alessandra
Aparecida de Oliveira (24).
Ela não está nem um pou-
co preocupada em apreciar
o quitute com uma boa xí-
cara de café. Anda de um
lado; confere a massa de
outro; observa a temperatu-
ra e se assegura de que
tudo está higienizado. Para
Alessandra, o biscoito de
polvilho não é uma simples
iguaria; e sim, a certeza de
que poderá garantir o sus-
tento de casa. A jovem é as-
sistida pela Conferência
Nossa Senhora da Abadia e
contemplada pelos Projetos
Sociais do Conselho Nacio-
nal do Brasil da Sociedade
de São Vicente de Paulo
(CNB/SSVP).

Todos os anos, o CNB
destina uma verba para fi-
nanciar iniciativas de pro-
moção social das famílias
assistidas pela SSVP. Os
projetos são selecionados e,
os melhores, recebem re-
cursos. A fábrica de biscoi-

tos de Iguatama foi aprova-
da no ano passado, rece-
bendo cerca de R$15 mil
para iniciar as atividades. A
proposta é de que as pesso-
as carentes trabalhem na
produção da quitanda, pos-
sam comercializá-la e ter
uma renda.

Em fase experimental,
Alessandra foi escolhida
para ser a primeira contem-
plada. E as mudanças já co-
meçaram a aparecer na vida

Não pense na fábrica de
biscoitos como algo impro-
visado. O dinheiro disponi-
bilizado pelo CNB permitiu
que os vicentinos compras-
sem equipamentos moder-
nos, a exemplo de um forno
industrial automático e de
uma máquina denominada
‘pingadeira’, usada para dar
forma ao biscoito. Esta má-
quina modela cerca de 64
biscoitos em menos de 10
segundos e, na cidade de
Iguatama, só tem no proje-
to dos vicentinos.

Élcio Campos é vicenti-
no e também padeiro. Ele
tem ajudado nas atividades
da fábrica e não a vê como
concorrente. “Estou aqui
para somar forças. O mer-
cado oferece espaço para
todo mundo trabalhar, e te-
nho certeza de que, ao aju-
dá-la, Deus cuidará para
que nunca me falte nada”,
garante ele.

BISCOITO MARILLAC
O biscoito produzido

Alimentos para uns, a oportunidade de um futuro melhor
para outros. Em Iguatama (MG), o biscoito de polvilho é a

RECEITA DO SUCESSO

pelo Projeto Social de Igua-
tama recebeu o nome de
Marillac. Uma forma de ho-
menagear Luísa de Mari-
llac (a santa que sempre
esteve ao lado de São Vicen-
te de Paulo) e de brincar

dela. Com a renda anterior
de R$450, sendo que meta-
de era para o aluguel, a jo-
vem nunca podia comprar
nada do que os quatro filhos
– de 7, 5, 3 e 2 anos – pediam.
Com o novo trabalho, o ‘Não’
de Alessandra tem sido
substituído por ‘Sim’. “Nós
não passamos fome, mas eu
nunca pude dar aos meus
filhos o que eles queriam. E
eles nunca me pediram
nada demais. Era um leite,

uma bolacha ou repor o lá-
pis que tinha sumido na es-
cola. Agora, graças a Deus
e aos vicentinos, eu tenho
conseguido comprar o que
eles precisam”.

A fábrica de biscoitos tem
a capacidade de produzir cer-
ca de 20 kg do quitute por dia;
cada quilo é vendido em mé-
dia por R$16. Se Alessandra
conseguir fabricar e vender
tudo, pode ganhar R$160 di-
ariamente, porque o lucro é

de mais de 100%.
Como está na fase inici-

al, a fabricação tem sido
menor. É a própria assisti-
da que vem comercializan-
do o biscoito no bairro onde
mora, no entanto, a pers-
pectiva é de que o projeto
seja ampliado. “Queremos
distribuir os biscoitos em
pontos comerciais da cida-
de e região e, quem sabe,
um dia, os assistidos pode-
rão fazer outras quitandas”,

explica o confrade Ricardo
Fonseca, presidente do
Conselho Particular Santo
Agostinho, ao qual a Confe-
rênciaNossa Senhora da
Abadia está vinculada.

E crescer profissional-
mente é o sonho de Ales-
sandra. “Esta é a maior
oportunidade que tive em
toda a minha vida e tenho
certeza que é dela que tira-
rei um futuro melhor para
os meus filhos”.

Fábrica de biscoitos vicentina tem os
equipamentos mais modernos da cidade

com o som da terminação
da palavra‘lac’, que se asse-
melha com o ‘croc’ de quan-
do um biscoito sequinho é
mastigado.

Luísa, que foi responsá-
vel por ajudar muitas pes-

soas em situação de vulne-
rabilidade na França do sé-
culo XVII, é agora a inspi-
ração para Alessandra e as
outras três famílias que de-
verão ser inseridas no pro-
jeto.

Alessandra produz, empacota e vende os biscoitos No forno moderno, em menos de 15 minutos a quitanda já está pronta

Fotos: TFotos: TFotos: TFotos: TFotos: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira

Fotos: TFotos: TFotos: TFotos: TFotos: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira

A pingadeira, máquina usada para modelar os biscoitos, facilita os trabalhos

A assistida exibe os biscoitos que ela mesma fez
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SUGESTÃO DE LEITURA ESPIRITUAL (Este texto deve ser lido durante as

reuniões de Conferências e Conselhos)

O tema que vamos re-
fletir neste artigo é o
‘Tempo da Quaresma’.
Tempo propício para cele-
brar e buscar a nossa con-
versão, à qual nos coloca
no caminho de Deus. A
Campanha da Fraternida-
de deste ano nos traz uma
reflexão muito importan-
te.  Precisamos estar mais
atentos com nossa vida, e
para ter vida, precisamos
cuidar e cultivar o meio
ambiente. Se não cuidar-
mos da terra, da água, da
natureza, não teremos
vida longa. Cuidar da bio-
diversidade é cuidar do
planeta e, assim, prolon-
gar a vida.

A Quaresma nos pro-
voca e convoca à conver-
são, mudança de vida: cul-
tivar o caminho do segui-
mento de Jesus Cristo. No
Tempo da Quaresma, so-
mos convidados a abrir
nossos corações à graça
do encontro, e para ter
esse encontro, é preciso
viver três coisas impor-
tantes: o jejum, a oração
e a esmola.

Jejum é o esvazia-
mento da pessoa para pre-
encher a vida em Cristo.
A Oração é a súplica de ex-
posição na tentativa de
ser atingido pela miseri-

córdia. A Esmola é partilha.
Neste ano de 2017, a

Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)
nos apresenta a Campanha
da Fraternidade como ca-
minho de conversão qua-
resmal, como itinerário do
cultivo e do cuidado comu-
nitário e social. O tema é:
“Fraternidade, biomas bra-
sileiros e defesa da vida”, e
o lema inspirado no texto do
Livro do Gênesis 2,15: “Cul-
tivar e guardar a  criação”.O
objetivo geral consiste em
“cuidar da criação de modo
especial dos biomas brasi-
leiros, dons de Deus, e pro-
mover relações fraternas
com a vida e a cultura dos
povos, à luz do Evangelho”.

Bioma quer dizer a vida
que se manifesta em um
conjunto semelhante de
vegetação, água, superfície
e animais. “Um bioma é for-
mado por todos os seres vi-
vos de uma determinada
região, cuja vegetação é si-
milar e contínua, cujo clima
é mais ou menos uniforme,
e cuja formação tem uma
história comum”.

A depredação dos bio-
mas é a manifestação da
crise ecológica que pede
uma profunda conversão
interior. “Entretanto, temos
de reconhecer também que

alguns cristãos, até com-
prometidos e piedosos, se
omitem das preocupações
pelo meio ambiente. Outros
são passivos e nem se deci-
dem a mudar os seus hábi-
tos e tornam-se incoeren-
tes”.

Ao meditarmos e rezar-
mos os biomas e as pesso-
as que neles vivem, seja-
mos conduzidos à vida
nova. Todos nós cristãos
recebemos o dom da fé e, na
fé, somos despertados para
o cultivo e cuidado.

A Quaresma é o tempo
que nos encaminha para a
Páscoa. A Quaresma é um
tempo forte de penitência e
de mudança de vida, que
nos insere no mistério de
Cristo, que se traduz na re-
tomada do rumo de Deus.

Quaresma é tempo de
conversão, por isso, tempo
de intensa alegria. Alegria,
porque iniciamos nossa ca-
minhada rumo à Páscoa do
nosso Salvador Jesus. Se,
por um lado, a recordação
do sofrimento de Jesus com
sua morte na cruz produz
em nós uma dor, a Ressur-
reição nos traz a certeza da
vitória e a Quaresma passa
a ser um tempo de alegria,
pois nos aproxima de Deus;
de reconciliação com Deus
e com os irmãos. Tempo de

Pense no que poderia
ser feito para promover
uma família assistida. Sua
ideia pode ser eficiente no
processo de retirada daque-
le grupo familiar da situa-
ção de pobreza e, de quebra,
os recursos para viabilizar
o projeto podem ser con-
seguidos junto ao Conselho
Nacional do Brasil (CNB).
Desde o dia 1º de janeiro, o
CNB vem recebendo inscri-
ções para os Projetos Soci-
ais. O prazo termina em 30
de abril.

As inscrições precisam
seguir os seguintes passos:
a Conferência deve encami-
nhá-la ao Conselho Central
que, posteriormente, o re-
meterá ao Conselho Metro-
politano. Este, por fim, en-
viará os documentos ao
Conselho Nacional do Bra-
sil.

Os projetos serão ana-
lisados por uma Comissão,
e a lista dos selecionados
deve ser divulgada na se-
gunda quinzena de junho. A
liberação de recursos será
a partir de 3 de julho.

São iniciativas simples
que podem contribuir com

a retirada de uma família da
situação de pobreza, seja
por meio de um programa
de geração de renda ou qua-
lificação profissional, efeti-
vando assim o projeto Mu-
dança de Estruturas (pro-
moção social), a exemplo da
fábrica de biscoitos criada
em Iguatama (leia matéria
na página 3).

Este ano, o CNB dispo-
nibilizará R$350 mil para os
Projetos Sociais. A seguir,
confira um artigo escrito
pela consócia Luciene Sou-
za, Assistente Social do
Conselho Metropolitano de
Formiga.

PROJETOS SOCIAIS
A Sociedade de São Vi-

cente de Paulo (SSVP) vem
nos convidar a mudar nos-
sas Estruturas. A criar um
novo modelo de caridade
que seja compatível ao tem-
po que estamos vivencian-
do. Partindo desse pressu-
posto, uma das maneiras
que nossa SSVP encontrou
foi por meio da contempla-
ção de Projetos Sociais e
ações que promovam a re-
flexão sobre a necessidade

Quaresma e a Campanha da Fraternidade
oração, de jejum como dis-
ponibilidade, entrega e do-
cilidade à vontade do Pai; de
partilha de bens e de ges-
tos solidários, de atenção
misericordiosa com os po-
bres e necessitados.

A caminhada quares-
mal nos estimula e nos
acompanha no processo do
nosso crescimento na vida
cristã. A Quaresma tem
como pano de fundo o tema
sacramental e batismal,
pelo qual permite-nos com-
preender a realidade da
nossa vida de fé, à qual cha-
mamos de iniciação à vida
cristã.

A Quaresma nos faz
lembrar que não podemos
esquecer do primeiro as-
pecto de sua origem: prepa-
ração dos catecúmenos
para o recebimento dos sa-
cramentos da iniciação cris-
tã, os chamados sacramen-
tos iniciais de inserção na
comunidade de fé.

Assim, a Campanha da
Fraternidade quer ajudar a
construir uma cultura de
fraternidade, apontando os
princípios de justiça, denun-
ciando ameaças e violações
da dignidade e dos direitos,
abrindo caminhos de solida-
riedade. A vida fraterna é a
síntese do Evangelho quan-
to às relações humanas e

testemunha a nossa digni-
dade como verdadeiros fi-
lhos e filhas de Deus.

A Campanha da Frater-
nidade é uma verdadeira
iniciação à fé e à sua práti-
ca. Portanto, a conversão
quaresmal é, ao mesmo
tempo, um voltar-se para
Deus, para o próximo e para
a vida da criação que nos
cerca.

Maria, Mãe de Jesus,
nos acompanhe no caminho

de conversão! Jesus Cris-
to crucificado/ressuscita-
do que transformou todas
as coisas nos desperte
para a participação do
cuidado com a obra cria-
da!

Padre Pedro Felis-
berto Ferreira, asses-

sor Espiritual do Con-
selho Metropolitano de

Formiga (MG)

e a importância das ques-
tões sociais e a espirituali-
dade vicentina como fonte
da promoção humana.

Assim, pretende-se dei-
xar claro que o foco da mu-
dança junto aos assistidos
vai além de suprir necessi-
dades básicas e do fortale-
cimento religioso. Acres-
centa-se ao trabalho vicen-
tino o olhar para o desenvol-
vimento pessoal, profissio-
nal e social, fazendo com
que os assistidos reconhe-
çam seus direitos e deve-
res, ampliando suas possi-
bilidades de inserção na so-
ciedade com uma vida mais
digna.

A promoção humana
desse assistido visa buscar
capacitação e o tornar uma
pessoa habilitada para o
desempenho de uma fun-
ção que gere renda e traga
a ele sua autonomia, quali-
ficando a pessoa e mostran-
do a cada uma sua capaci-
dade em executar um tra-
balho digno e que a faça
crescer. Sendo assim, tra-
balhamos em cada uma sua
promoção humana e seu
valor.

Nos Projetos Sociais,
buscamos fazer com que a
pessoa seja estimulada a
exercitar suas competênci-
as básicas, desde sua apre-
sentação pessoal, aparên-
cia, autoestima, comunica-
ção, relacionamentos inter-
pessoais, tomar decisões,
como também participar do
mundo do trabalho, buscan-
do seu processo de desen-
volvimento integral. Os
Projetos Sociais também
criam condições nas pesso-
as para o exercício de deter-
minada profissão. É a pre-
paração para o mundo do
trabalho. Essa capacitação
oferece uma melhor opor-
tunidade de adaptação ao
mercado, desenvolvendo
hábitos e atitudes condizen-
tes às exigências do mo-
mento atual.

Contudo, para que a re-
alização desses Projetos
Sociais possa acontecer,
precisamos que as Confe-
rências abracem a causa
juntamente com seus so-
corridos, que juntos possa-
mos sair da nossa zona de
conforto e colocarmos a
mão na massa. Nosso Con-

selho Metropolitano de For-
miga se encontra de portas
abertas para que juntos
possamos fazer o que for
necessário.

Para mais informações,

acesse: www.ssvpcm
formiga.org.br

Luciene Souza, assis-
tente Social do CM For-

miga

Projetos Sociais 2017: mais de R$350 mil estão à disposição
dos vicentinos que tenham ideias de promoção social

Foto: TFoto: TFoto: TFoto: TFoto: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira
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Padre Pedro Ferreira, assessor Espiritual do CM Formiga

Luciene Souza, assistente Social do CM Formiga
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A Campanha da Frater-
nidade de 2017 revisita as
aulas de Geografia e Ciên-
cias. A diferença é que no
tempo de escola, quem não
entendesse a importância
dos biomas tinha como pe-
nalidade máxima a nota
vermelha; agora, em con-
texto social, ignorar a pre-
servação deles significa
desrespeitar a ‘Criação’.
Neste tempo de Quaresma
e no decorrer do ano, toda
a Igreja é convidada a refle-
tir e promover ações pasto-
rais embasadas no tema
“Fraternidade: biomas bra-
sileiros e defesa da vida”, e
lema: “Cultivar e guardar a
criação” (Gn 2.15).

Voltando às aulas de Ge-
ografia e Ciências, se você
não se lembra mais sobre o
que são os biomas, vale ler
a explicação dada pelo bió-
logo Matheus Santos, que
foi entrevistado pela equipe
de jornalismo do Comuni-
cAÇÃO Vicentina. “O meio
ambiente é constituído de
forma geral por um conjun-
to de condições naturais e
a relação dos seres vivos
com os fatores ambientais
que ocorrem em determi-
nados locais”. Completa.
“Podemos observar que di-
versos locais apresentam
características ambientais
diferentes entre si; alguns

possuem determinadas es-
pécies vegetais que não
existem em outros locais;
apresentam clima, solo,
dentre outros fatores dife-
rentes dos demais. A esses
determinados locais ou áre-
as geográficas, que compar-
tilham das mesmas carac-
terísticas biológicas, físicas
e climáticas, chamamos de
biomas”.

Você pode se perguntar,
por que eu devo me inteirar
sobre este assunto? Pois
bem, a Igreja vem mostrar
que é dever do cristão guar-
dar e preservar toda obra
criada por Deus; e mais: de-
predar os biomas pode tra-
zer consequências drásti-
cas, a exemplo da extinção
de animais e plantas ou até
mesmo de comunidades
que dependam daquela re-
gião para a existência.

Os principais biomas do
Brasil são: Amazônia, Mata
Atlântica, Caatinga, Pampa,
Pantanal e Cerrado. Este
último é o predominante
entre as cidades que inte-
gram a área do Conselho
Metropolitano de Formiga
da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo (SSVP). Para
que os vicentinos e assisti-
dos entendam mais sobre
ele, é pulicada a seguir a
entrevista completa com o
biólogo Matheus Santos.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
Biólogo explica importância do cerrado,

bioma predominante na área do
Conselho Metropolitano de Formiga

QUERIDOS IRMÃOS E
IRMÃS DO BRASIL!

Desejo-me unir a vocês na

Campanha da Fraternidade que,

neste ano de 2017, tem como

tema “Fraternidade: biomas bra-

sileiros e defesa da vida”, lhes

animando a ampliar a consciên-

cia de que o desafio global, pelo

qual toda a humanidade passa,

exige o envolvimento de cada

pessoa juntamente com a atua-

ção de cada comunidade local,

como aliás enfatizei em diversos

pontos na Encíclica Laudato Si,

sobre o cuidado de nossa casa

comum.

O criador foi pródigo com o

Brasil. Concedeu-lhe uma diver-

sidade de biomas que lhe confe-

re extraordinária beleza. Mas, in-

felizmente, os sinais da agressão

à criação e da degradação da

natureza também estão presen-

tes. Entre vocês, a Igreja tem sido

uma voz profética no respeito e

no cuidado com o meio ambien-

te e com os pobres. Não apenas

tem chamado a atenção para os

desafios e problemas ecológicos,

como tem apontado suas causas

e, principalmente, tem apontado

caminhos para a sua superação.

Entre tantas iniciativas e ações,

me apraz recordar que já em 1979,

a Campanha da Fraternidade que

teve por tema “Por um mundo mais

humano” assumiu o lema: “Preser-

ve o que é de todos”. Assim, já na-

quele ano, a CNBB apresentava à

sociedade brasileira sua preocu-

pação com as questões ambien-

tais e com o comportamento hu-

mano com relação aos dons da cri-

ação.

O objetivo da Campanha da

Fraternidade deste ano, inspirado

na passagem do Livro do Gênesis

(cf. Gn 2,15), é cuidar da criação,

de modo especial dos biomas bra-

sileiros, dons de Deus, e promo-

ver relações fraternas com a vida

e a cultura dos povos, à luz do

Evangelho. Como “não podemos

deixar de considerar os efeitos da

degradação ambiental, do mode-

lo atual de desenvolvimento e da

cultura do descarte sobre a vida

das pessoas” (LS, 43), esta Cam-

panha convida a contemplar, ad-

mirar, agradecer e respeitar a di-

versidade natural que se manifes-

ta nos diversos biomas do Brasil –

um verdadeiro dom de Deus – por

meio da promoção de relações

respeitosas com a vida e a cultura

dos povos que neles vivem. Este

é, precisamente, um dos principais

ComunicAÇÃO Vi-
centina – Qual é o bioma
que engloba Formiga e
as cidades adjacentes?

Matheus Santos –
Predominantemente, o bi-
oma da região é o cerrado,
entretanto, estudos reali-
zados pelo IBGE indica-
ram, além do cerrado, tam-
bém a ocorrência de uma
faixa de área pertencente
ao bioma da Mata Atlânti-
ca.

ComunicAÇÃO Vi-
centina– E o que diferen-
cia o cerrado dos outros
biomas?

Matheus Santos - O
cerrado é facilmente iden-
tificado por sua vegetação
característica, possuindo
árvores tortuosas e, geral-
mente, de baixo porte, com
presença de casca grossa,
que as protegem da ação
do fogo; uma ocorrência
comum e natural do cerra-
do é a presença de folhas
coreaceas (rígidas) devido
à alta luminosidade.

ComunicAÇÃO Vi-
centina–Qual é a impor-
tância deste bioma para
o ecossistema brasilei-
ro?

Matheus Santos – Um
dos pontos de grande im-
portância é a sua rica bio-
diversidade, pois apresen-
ta extrema abundância de
espécies endêmicas. Den-
tre essas espécies, pode-
mos destacar o Lobo-gua-
rá, Tamanduá-bandeira,
Pequizeiro, Ipê-amarelo-
do-cerrado, dentre outras.

ComunicAÇÃO Vi-
centina – A depredação
dos biomas vem aconte-
cendo com frequência,
tanto que sensibilizou a
Igreja a ter um olhar vol-
tado para eles. No cerra-
do, qual é o tipo de depre-
dação mais comum?

Matheus Santos – De-
vido à topografia plana das
áreas de cerrado, princi-
palmente na região centro-
oeste do Brasil, ele foi am-
plamente devastado para
implantação de atividades
agrossilvopastoris. Além
do desmatamento para
produção de carvão vege-
tal, comumente utilizado
no passado pelas indústri-
as.

ComunicAÇÃO Vi-
centina– O que as pesso-
as devem fazer para pre-
servá-lo?

Matheus Santos – Pri-
meiramente, devemos
pensar onde estão os frag-
mentos nativos do cerra-

desafios em todas as partes da

terra, até porque as degradações

do ambiente são sempre acompa-

nhadas pelas injustiças sociais.

Os povos originários de cada

bioma ou que tradicionalmente ne-

les vivem nos oferecem um exem-

plo claro de como a convivência

com a criação pode ser respeito-

sa, portadora de plenitude e mise-

ricordiosa. Por isso, é necessário

conhecer e aprender com esses

povos e suas relações com a na-

tureza. Assim, será possível en-

contrar um modelo de sustentabi-

lidade que possa ser uma alterna-

tiva ao afã desenfreado pelo lucro

que exaure os recursos naturais e

agride a dignidade dos pobres.

Todos os anos, a Campanha

da Fraternidade acontece no tem-

po forte da Quaresma. Trata-se de

um convite a viver com mais cons-

ciência e determinação a espiritu-

alidade pascal. A comunhão na

Páscoa de Jesus Cristo é capaz

de suscitar a conversão perma-

nente e integral, que é, ao mesmo

tempo, pessoal, comunitária, social

e ecológica. Reafirmo, assim, o

que recordei por ocasião do Ano

santo Extraordinário: a misericór-

dia exige “restituir dignidade àque-

les que dela se viram privados” (Mi-

sericordia vultus, 16). Uma pes-

soa de fé que celebra na Pás-

coa a vitória da vida sobre a mor-

te, ao tomar consciência da situ-

ação de agressão à criação de

Deus em cada um dos biomas

brasileiros, não poderá ficar indi-

ferente.

Desejo a todos uma fecun-

da caminhada quaresmal e peço

a Deus que a Campanha da Fra-

ternidade 2017 atinja seus obje-

tivos. Invocando a companhia e

a proteção de Nossa Senhora

Aparecida sobre todo o povo bra-

sileiro, particularmente neste Ano

mariano, concedo uma especial

Bênção Apostólica e peço que

não deixem de rezar por mim.

 

Vaticano, 15 de fevereiro

de 2017.

[Franciscus PP.]

Mensagem do Papa sobre a Campanha da Fraternidade

ENTREVISTA

do? A maioria desses frag-
mentos encontram-se nas
zonas rurais, sob a posse
de pequenos produtores
rurais, que por diversos
motivos não desmataram
essas áreas. Pequenos
agricultores vivem da agri-
cultura familiar, ou seja,
quanto mais áreas produ-
tivas, maior será a renda da
família. Nesse sentido, o
principal ponto de conser-
vação está na implantação
de políticas públicas que vi-
sem auxiliar o aumento da
produtividade, evitando a
expansão de novas áreas,
disponibilizando ao produ-
tor tecnologias, treinamen-
to, custeio financeiro e uma
educação ambiental, de-
monstrando a importância
da preservação dos frag-
mentos nativos e sustenta-
bilidade.

ComunicAÇÃO Vi-
centina– Como estáa situ-
ação do cerrado hoje?

Matheus Santos –
Atualmente, após a inten-
sa exploração do cerrado,
este bioma passou a ser
considerado um hotspot,
termo que se refere ao con-
junto de áreas do planeta
com alta biodiversidade e
que se encontram ameaça-
das, carecendo de mais
atenção para manter a sua
preservação

ComunicAÇÃO Vi-
centina – Se este bioma
não for preservado, o que
pode acontecer com a po-
pulação local?

Matheus Santos - O
principal dano e prejuízo à
população é a falta d’água,
cenário que já podemos ob-
servar nos dias de hoje.
Isso porque o cerrado é
fundamental para oito das
12 bacias hidrográficas bra-
sileiras. O cerrado é consi-
derado a “caixa d’água” do
Brasil devido sua impor-
tância na recarga hídrica.

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Os biólogos Matheus e Suzeli
na vegetação do cerrado
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Nova diretoria toma posse e
presidente promete ‘movimentar’
as atividades vicentinas da área

Confrade Geraldo Pinto, presidente do CM Formiga Confrade Antônio Lopes Nunes, vice-presidente do CM

Confrade Marco Antônio
Lacerda, tesoureiro

Confrade Osvaldo Lopes,
segundo tesoureiro

Consócia Alice dos Reis
Garcia, primeira secretária

Confrade Celso José Alves,
segundo secretário

Confrade Devanir Duque,
coordenador da Comissão de
Jovens

Confrade Sérgio Teixeira
Borges, coordenador de
Conferências de Crianças e
Adolescentes (CCA’s)

Confrade Gilmar Sulino de
Oliveira, coordenador da
Escola de Capacitação
Antonio Frederico Ozanam
(Ecafo)

Confrade Lázaro Pires de
Lima, coordenador do Caixa
Dom Belchior

Confrade Luiz Carlos Briza,
coordenador do
Departamento de
Comunicação (Decom)

Confrade Edson Luiz Lopes
Toledo, coordenador do
Departamento de
Normatização e Orientação
(Denor)

Confrades José Libério Rodrigues da Costa, Jarbas Teixeira
Borges e José Mário de Medeiros

Fotos: TFotos: TFotos: TFotos: TFotos: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira
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A nova diretoria do Conselho Metropolitano de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) quer uma
instituição dinâmica, ativa e cada vez mais envolvida nas questões de promoção das famílias assistidas. Com esse
discurso, o confrade Geraldo Pinto (novo presidente), a diretoria dele e o Conselho Fiscal foram empossados na tarde
do dia 14 de janeiro, em uma cerimônia realizada no Casarão Vicentino, em Formiga. A posse foi dada pelo confrade
Frank Hermógenes, vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil da SSVP para a Região I, à qual o CM Formiga está
vinculado.

O confrade Geraldo Pinto enfatizou o que pretende fazer nos próximos 4 anos. “Eu não quero ver a SSVP parada. A terra
gira e nós temos que girar com ela. Quero ver as Conferências cada vez mais motivadas, envolvidas e informadas, pois é
na Conferência que nossos confrades e consócias militam. Não quero deixar que as pessoas conheçam a ‘Sociedade’
apenas pelos asilos, porque importantes e magníficas mudanças acontecem também no trabalho semanal prestado
pelos vicentinos às famílias carentes”. Geraldo assume o cargo antes ocupado pelo confrade Carlos Alberto Campos,
que se despediu das funções da presidência, além de cumprimentar o sucessor e equipe. “Gostaria de parabenizar o
Geraldo e a todos os que vão trabalhar com ele. Que Deus ilumine toda a equipe e esteja ao lado dela nos momentos
bons e nos “difíceis”.  

A programação de sábado não foi apenas formada por cerimônia festiva. Antes da posse, os vicentinos participaram de
um curso da Escola de Capacitação Antonio Frederico Ozanam (Ecafo) para que possam exercer bem o novo encargo.
Foi aplicado o módulo ‘Novas Diretorias’ pelos confrades Frank Hermógenes, José dos Santos (da área do Conselho
Metropolitano de Pouso Alegre) e Evandir Correia Pimenta (da área do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte).

Antes da posse, diretoria
participa de curso

Dentre os temas abordados, tratou-se sobre a
importância do trabalho em equipe. “É importante que
todos saibam colaborar uns com os outros, afinal, as
misérias são muitas, mas juntos, podemos fazer mais
para amenizar a pobreza do mundo. Na condição de
líderes, não basta ficarmos indignados com a pobreza; é
preciso fazer com que os Pobres tomem consciência da
miséria em que se encontram e tentem se libertar dela”,
explicou o confrade Frank.

O confrade José dos Santos comentou sobre o papel do
presidente. “O presidente precisa ter a habilidade de fazer
os vicentinos entenderem que a razão da SSVP existir é o
amor a Deus por meio do serviço aos Pobres e que servir
os liderados é a mais bela competência do presidente”.

Por último, o confrade Evandir defendeu a importância do
recrutamento de jovens e de se incentivar que eles
trabalhem em colaboração com os vicentinos mais antigos.

Atual diretoria em frente à Matriz de São Vicente
de Férrer, um dos cartões postais de Formiga

Confrade Frank Hemógenes

Confrade José dos Santos

Confrade Evadir Pimenta

Fotos: TFotos: TFotos: TFotos: TFotos: Tatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveiraatiele Oliveira
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Conheça a programação do CM
Formiga para o ano de 2017
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Diz o ditado que a “a
união faz a força”. A Socie-
dade de São Vicente de Pau-
lo (SSVP) também acredita-
nisto. Quer que os membros
estejam cada vez mais uni-
dos pela otimização dos ser-
viços prestados aos Pobres.
Tanto que, em 2017 e 2018,
os vicentinos vão trabalhar
inspirados pelo biênio temá-
tico “Contra as pobrezas,
agir juntos”.

O país todo vai refletir
este tema, que foi escolhido
pelo Conselho Nacional do
Brasil da SSVP, sob a seguin-
te justificativa: “Contra as po-
brezas, agir juntos”, a partir
do testemunho de Vicente de
Paulo e seus seguidores, con-
vida-nos para sermos ‘Um
Evangelho de Vida’ para os
Pobres: Evangelho da Indig-
nação, da Misericórdia, da
Sensibilidade, da Esperança,
da Caridade e o autêntico
Evangelho dos Pobres! Este
deve ser o Evangelho de
cada vicentino, que acredita
sempre que Jesus Cristo é
colocado tantas vezes em
suas mãos para ser atendi-
do em suas necessidades,
como o abandonado, o famin-
to, o doente, o prisioneiro, o

Coordenador da Ecafo pede:
“Contra as pobrezas, agir juntos”
O novo tema de trabalho dos vicentinos para 2017 e

2018 incentiva a colaboração no combate à pobreza

No dia 12 de fevereiro,
o Conselho Particular de
Perdões (área dos Conse-
lhos Central de Campo
Belo e Metropolitano de
Formiga) realizou  en-
contro de capacitação
para os associados.

Aproximadamente 65
vicentinos participaram
da formação, em que fo-
ram repassadas orienta-
ções sobre os encargos de
presidentes, tesoureiros,

O INÍCIO
Comemoramos em

2017 os 400 anos do Caris-
ma Vicentino, sendo im-
portante para nós que mi-
litamos na Família Vicen-
tina a informação de como
foi o começo desse acon-
tecimento.

Ordenado sacerdote
no ano de 1600, padre Vi-
cente iniciou sua vida reli-
giosa como vigário de Ti-
lkh, perto de Dax, renun-
ciando a ela, exatamente
por ser uma paróquia mui-
to cobiçada por outros sa-
cerdotes. Para manter-se,
ministrava aulas; quando
foi informado de uma he-
rança em Marselha.

Começa uma vida de
desventura para o padre,
pois a busca daquele bene-
fício acabou por levá-lo a
um regime de escravidão
do qual pôde se libertar a
duras penas indo a Roma

No dia 29 de janeiro, o
Conselho Particular Se-
nhor Bom Jesus (área
dos Conselhos Central de
Campo Belo e Metropoli-
tano de Formiga) realizou
encontro de capacitação
para os associados. Apro-
ximadamente 40 vicenti-
nos participaram do even-
to.

solitário, o triste e o indefe-
so”, explicou em uma carta
o padre Alexandre Nahass
Franco (Congregação da
Missão-CM), assessor Espi-
ritual do CNB.

O responsável pela for-
mação na área do Conselho

Metropolitano de Formiga é
o confrade Gilmar Sulino de
Oliveira (foto), coordenador-
da Escola de Capacitação
Antonio Frederico Ozanam
(Ecafo). Ele pede que todos
os vicentinos da região se
comprometam e divulguem

o tema. “O biênio temático
vem reforçar a necessidade
de nós, confrades e consóci-
as, trabalharmos em colabo-
ração para enfrentar todas
as formas de miséria que
assolam as famílias desfavo-
recidas. Espero que este
tema continue sustentando
nossa vocação vicentina e
possamos sempre agir jun-
tos em favor dos mais neces-
sitados. Valorizando o ho-
mem que é ‘imagem e seme-
lhança de Deus’”.

O confrade Gilmar conta
que vai orientar os coordena-
dores de Ecafo da região
para que todos vivam e dis-
seminem a espiritualidade
que emana do tema “Contra
as pobrezas, agir juntos”.

e depois Paris, onde passou
por um desígno de Deus a
receber orientações do fa-
moso padre de Bérulle.

Nosso padre vivia uma
vida de muito sofrimento por
falta de recursos, até ser
nomeado Esmoler da rainha
Margarida de Valois e, pos-
teriormente, vigário de Cli-
chy, de onde saiu a pedido do
padre Bérulle, que o enca-
minhou como preceptor na
casa do nobre senhor Filipe
Manuel de Gondi.

Era o começo de uma
guinada na vida de padre
Vicente.

Quando os Gondi iam
para seus castelos da pro-
víncia, o padre fazia ques-
tão de acompanhá-los, de-
dicando-se a orientar religi-
osamente os camponeses
que serviam ao conde.

Após atender em confis-
são um idoso que há anos
não recebia este sacramen-
to, a condessa pede-lhe
para persuadir os demais

Foram repassadas ori-
entações sobre os encar-
gos de presidentes, tesou-
reiros, secretários e Co-
missão de Jovens. O vice-
presidente, confrade Adri-
ano Calimério, e a coorde-
nadora da Ecafo, consócia
Maria Eunicia, agradece-
ram a participação de to-
dos.

CP Senhor Bom
Jesus capacita
40 vicentinos

secretários e Comissão de
Jovens.

O presidente do CP,
confrade Paulo Mendes, e
a coordenadora da Ecafo
do CC, consócia Maria
Eunicia, agradeceram a
participação de todos.

Conforme plano de
trabalho, a meta do Con-
selho Central é repassar
essa capacitação a todos
os Conselhos Particulares
vinculados.

moradores a buscarem o
sacramento da penitência.

No dia da conversão de
São Paulo, 25 de janeiro
de 1617, Vicente de Paulo
profere um sermão na
igreja de Folleville, exor-
tando à procura da confis-
são. O resultado foi tão
positivo que o padre teve
de pedir ajuda aos Jesuí-
tas de d’Amiens para aju-
dá-lo no atendimento às
inúmeras confissões.

O Sermão de Follevil-
le foi sem dúvidas o germe
da Congregação da Mis-
são, destinada a evangeli-
zar os campos e os Pobres,
fundada a 17 de abril de
1625, por São Vicente de
Paulo e por interferência
da condessa de Gondi.

Confrade Hélio Pinhei-
ro, membro do Conse-
lho de Ética de Conse-
lho Nacional do Brasil

Mais de 60
vicentinos

participam de
capacitação em
Candeias (MG)

A formação foi voltada para a parte de liderança vicentina
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Capacitação realizada em Candeias (MG)

Capa do livro sobre o biênio temático. Pedidos podem ser
feitos pelo e-mail mizaelpoggioli@uol.com.br
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Confrade Gilmar Oliveira

Confrade Helio Pinheiro
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O safrista Luciano
Alves dos Santos, de 28
anos, passava em fren-
te à Casa de Idosos Bem
Viver ‘Divina Vieira’, da
cidade de Iguatama
(MG), quando foi cha-
mado por um dos ido-
sos. O morador recla-
mava que o rádio dele
não estava funcionando.
Luciano olhou o apare-
lho, viu que era apenas
um cabo desconectado e
arrumou o rádio; sentou
no banco em frente e co-
meçou um bate-papo
com o interno. Iniciava
ali uma amizade e a
constatação de que a di-
retoria do Lar estava
certa quando decidiu
trocar os muros da fren-
te por grades.

“As grades são im-
portantes para evitar
que os idosos saiam
sem que nós saibamos,
no entanto, o muro im-
pedia que eles tivessem
contato com a socieda-
de”, conta o presidente
do Lar, confrade Daniel
Luís Vieira.

Segundo Luciano,
que parou e deu atenção
ao morador, era impos-
sível ficar indiferente ao
idoso que pedia atenção.
“Não me custou nada
conversar com ele um
pouquinho e o nosso
bate-papo me deixou
muito feliz, principal-
mente quando vi que eu
consegui fazê-lo sorrir”.

A equipe de profissi-
onais do Lar está sem-
pre por perto para ga-
rantir que este contato
com a sociedade seja
sempre produtivo e não
cause nenhum dano aos
moradores.

Este fato que conto no
artigo aconteceu no mês de
janeiro de 2017, na Santa
Casa de Caridade de For-
miga. Meu filho Vicente
Paulo e o Dr. Tulio Franco
Silva testemunharam e
chegaram a pensar que eu
estava entrando em óbito.
Graças a Deus e às orações
de muitos amigos e, espe-
cialmente vicentinos, estou
quase ‘entrando em forma
novamente’, mesmo com
meus 84 anos de vida.

Minha filha Maria Eli-
na morreu em janeiro.
Após sepultá-la, na cidade

de Campinas (SP), fui
apressadamente com meu
filho Vicente Paulo para
Formiga. Procurei o Dr. Tu-
lio Franco Silva, meu médi-
co, que imediatamente me
levou à cirurgia. No dia
seguinte,já ia receber alta
quando a pressão caiu para
4, causando uma correria
no hospital; fui parar na UTI
(Unidade de Terapia Inten-
siva), onde descobriram
uma embolia pulmonar.

Quero destacar a simpa-
tia e amizade que o Dr. Tú-
lio me dedicou, visitando-me
de duas a três vezes ao dia,

Lar vicentino substitui muros por grades
para aproximar idosos e a comunidade

DEPOIS DE DEUS, A SANTA CASA DE CARIDADE
DE FORMIGA SALVOU A MINHA VIDA

acompanhando todo trata-
mento. Também aos quatro
grupos de enfermeiros,
compostos de jovens profis-
sionais, atendentes, cozi-
nha, limpeza. Recebi de oito
médicos de especialidades
diferentes toda a atenção.

A UTI em perfeita or-
dem; as trocas de plantões
eram feitas à frente do pa-
ciente que ouvia todas as
ocorrências do dia porme-
norizadas. Todo trabalho
que fui alvo foi praticado
com alegria, educação e
respeito, deixando-me com
liberdade, facilitando o tra-

tamento.
Recebi alta a 24 janeiro.

O Hospital tem todas as ins-
talações funcionais.

Parabéns à Santa Casa
de Caridade de Formiga.
Deus ajude todos vocês a
continuarem nesse traba-
lho bonito de salvar vidas.

(Confrade Ovídio
Arantes de Melo, Piu-

mhi-MG)

Publicação feita a
pedido do confrade Oví-

dio Arantes de Melo

SOCIALIZAÇÃO
São muitas as atividades que vêm sendo desen-

volvidas para a interação dos idosos com a socie-
dade. Aos domingos acontece um forró, quando a
comunidade participa. O evento foi batizado de ‘For-
ró do Catoin’, apelido do idoso Marco Antônio de
Carvalho (72), responsável por organizar a festa e
recepcionar os cidadãos de Iguatama. “O forró aqui
é muito animado; dia de domingo é só alegria”, des-
creve Catoin.

Dois internos também estão estudando na As-
sociação de Pais e Amigos do Excepcional (APAE),
e outros dois que têm o curioso hábito de participar
de velórios, ganharam a permissão de ir prestar so-
lidariedade a todas as famílias de Iguatama que
perdem os entes queridos.
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Luciano Alves dá atenção a um dos moradores do Lar

O idoso Marco Antônio à frente de um painel de fotos que ele tira com as pessoas que vão visitar o Lar

Confrade Ovídio Arantes
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O confrade Sérgio Tei-
xeira Borges e a consócia
Ana Sarah Vilela assumi-
ram em janeiro a coorde-
nação das Conferências de
Crianças e Adolescentes
(CCA’s) do Conselho Me-
tropolitano de Formiga. A
primeira atividade deles à
frente da pasta foi a parti-
cipação no Encontro Naci-
onal do Departamento, que
aconteceu em fevereiro, na
cidade de São Lourenço da
Mata (PE), área do Conse-
lho Metropolitano de Olin-
da e Recife.

Segundo a consócia
Ana Sarah, foram momen-
tos de muito aprendizados
para ela e Sérgio, que se-
rão usados agora para ani-
mar as CCA’s do CM For-
miga. “As bases vão sentir
os resultados, pois apren-
demos uma forma efetiva
de garantir a atuação das
Conferências de Crianças
e Adolescentes na socieda-

Coordenadores do ‘Metropolitano’ voltam
de encontro nacional ainda mais

motivados para o trabalho com as CCA’s

Nesta edição,
conheça o
folder que

explica sobre
o Ano

Litúrgico.
A sugestão

é de que
ele seja

trabalhado
com os

vicentinos
mirins nas
reuniões
de CCA’s.

de, investindo e capacitan-
do os orientadores. Além
disso, foi lançada oficial-
mente a apostila da CCA,
que contém um material
muito produtivo para po-
dermos trabalhar com nos-
sas crianças. Como ressal-
tou a presidente nacional,

consócia Emília Fernan-
des Figueiró Jerônimo, as
crianças e adolescentes
são o futuro e presente da
SSVP”.

A coordenadora ga-
rante que ir ao Encontro
foi uma “experiência in-
crível”. Explica ela: “Fo-

ram várias regiões con-
tando e mostrando suas
realidades. Aprofunda-
mos ainda mais os conhe-
cimentos sobre como tra-
balhar com as crianças e
adolescentes. Tivemos
momentos de espirituali-
dade com o padre Alexan-

dre Nahass (Congregação
da Missão-CM), além de
palestras com a presiden-
te Emília e com a coorde-
nadora nacional de CCA,
Andreza Bersi; os quais
focaram muito no tema
‘plantar, semear e colher’.
Enfim, foi maravilhoso e

muito produtivo”.
Ana e Sérgio também

puderam ver o crescimen-
to das CCA’s no Brasil. De
2013 até agora, o número
de Conferências voltadas
ao público infantojuvenil da
SSVP aumentou 30%.

Espaço das Conferências de
Crianças e Adolescentes (CCA’s)

Ana Sarah, Emília (presidente nacional da SSVP) e Sérgio
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Foto oficial do Encontro Nacional de CCA
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GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...

mas se diverte

Eu, menino, no início da dé-

cada de 50, conheci a beata Zira.

Sozinha, morava num velho ca-

sarão, herança dos pais faleci-

dos. A 11 de novembro de 1932,

Monsenhor Messias Bragança

reuniu 22 abnegados senhores,

explicando a eles o porquê de

se fundar a Sociedade de São

Vicente de Paulo (SSVP) em

nossa cidade de Passos, e o que

era uma Conferência Vicentina...

Em seguida, o saudoso Monse-

nhor indicou para presidente o

confrade Major José Bento da

Fonseca, que tomou posse e, de

acordo com o regulamento, con-

vidou José Stockler de Lima para

vice; Tarcisio Rodrigues de Vas-

concelos para tesoureiro e Gui-

Casos das Missões
lherme Dias de Oliveira, secre-

tário. De lá pra cá, muitos foram

os presidentes, cada um a seu

modo deu sua contribuição para

o crescimento e progresso da

SSVP em nossa cidade.

Mas voltando ao assunto ini-

cial do texto: beata Zira. Sem-

pre de cabelo de cor diferente,

sua vida era de sua casa à Igre-

ja, e da Igreja à sua casa. No

mais, ficava com um grande ro-

sário nas mãos, sentada no al-

pendre, fofocando com todos

que por ali passavam. Sabia

tudo, principalmente dos padres

que faziam as Missões. E de

suas fofocas todos ficavam sa-

bendo.

“Sabe gente! Celebração

das três da tarde, igreja cheia e

nada do padre Jorge! Preocupa-

dos, resolveram procurá-lo por

toda a igreja. Abriram a cortina

roxa do confessionário e ele lá,

desgovernado. Chamaram vári-

as vezes e nada. Acharam que

ele ‘tava’ morto. Correria. Aí, ele

começou a roncar. Viram que

‘tava’ era tirando uma soneca,

também pudera, como come

com aquele barrigão! Virgem

Maria, cruz-credo, ainda vai ter

uma congestão e não vai saber

porque morreu!”.

E a Cidinha da cumade São,

Filha de Maria, muito assanha-

da e regateira, acompanhou a

procissão com seu vestido bran-

co impecável e fita azul. Termi-

nou a procissão, ela, que mora-

va longe e precisava ajudar na

quermesse, para não sujar seu

uniforme imaculado, entrou no

confessionário para trocar ali a

roupa. O padre Jorge, sem sa-

ber, abriu a porta e deu com ela

sem roupa, como veio ao mun-

do. Já imaginaram a cara do pa-

dre, com toda aquela barriga,

falando pra ela: “Oi filha!”. E a

filha da ‘cumade Dinha’, com

aquela barriga já aparecendo!

Estão falando que esses padres

vão fazer o casamento dela na

igreja, toda vestida de branco,

com véu e grinalda. Pra vestir

assim tem que ser virgem! Pelo

menos é o que todos falam, é

uma questão de honra pros pais

e pra toda família. Se isso acon-

tecer, o mundo ‘tá’perdido! Nem

é bom pensar, cruz-credo, Ave

Maria, Jesus amado!”.

Zira sabia de tudo que se

passava na Igreja, mas um fato

acontecido com ela nessas Mis-

sões, e que o povo comentava,

ela não contava.  Aquela multi-

dão, hora da comunhão e a Zira

na fila. Chega a sua vez e o pa-

dre teve o azar de deixar cair a

hóstia no chão. Ela, que ia co-

mungar, abaixou-se para pegar

a hóstia. O padre, nervoso, que-

rendo impedir que ela fizesse

isso, a agarrou pelos cabelos. Aí

que aconteceu a tragédia, pois

a Sarzira se viu de repente ca-

requinha na frente do povão, en-

JUVENTUDE EM AÇÃO

O Conselho Particular Santo Antônio do Amparo, área do
Central de Bom Sucesso, promoveu Encontro de
Recrutamento no dia 12 de fevereiro.

Reunião com jovens de Piumhi, dia 18 de fevereiro, sobre a
importância do Recrutamento.

Jovens do CM Formiga participam do Encontro do Conselho Metropolitano de Contagem,
entre 3 e 5 de fevereiro.

Dia de recreação com um torneio de futebol, realizado a 29
de janeiro pelos jovens do Central de Formiga.

A Comissão de Jovens está empenhada em conseguir uma
vaga para se apresentar durante a Romaria Nacional dos
Vicentinos à cidade de Aparecida (SP), no Festival Cultural
de Ozanam, dia 1º de abril. Os grupos que participam do
show de talentos são escolhidos a partir de uma seletiva
regional. A primeira etapa é elaborar o número artístico e
gravá-lo em um vídeo. Ele é assistido e avaliado por uma
Comissão. Se for o escolhido, os jovens do CM Formiga
devem apresentar a música autoral “A pobreza está aí” com
uma coreografia relacionada ao biênio temático “Contra as
pobrezas, agir juntos”.

Primeira reunião da atual Comissão de Jovens do CM Formiga, no dia 14 de janeiro. Na
oportunidade, foi anunciado o objetivo dos trabalhos: o recrutamento de novos membros.

quanto o padre Jorge com aque-

le barrigão, todo assustado, se-

gurava nas mãos a peruca sem

saber o que fazer diante da ca-

reca da carola beata fofoqueira!

Confrade Sebastião

Wenceslau Borges, da área

do Conselho Central de

Passos
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