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EDITORIAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Queridos
irmãos e irmãs,
Louvado Seja Nosso
Senhor Jesus Cristo!

Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,

UMA BREVE RETROSPECTIVA DE 2017: foi um
ano difícil por causa da conjuntura política e financeira do Brasil com o aumento nos números
da pobreza, no entanto, ao mesmo tempo, foi um
período importante para os vicentinos, que compreenderam melhor a importância da promoção
social em substituição ao assistencialismo.
Temos avançado cada vez mais na formação
do serviço prestado aos Pobres e conseguido efetivos resultados no campo da Mudança Sistêmica (promoção social). Ainda há muito trabalho,
mas estamos no caminho certo e convictos de
que o jornal ComunicAÇÃO Vicentina tem contribuído com isso.
Nosso impresso cresce a cada ano! São 18
páginas com conteúdo totalmente vicentino. O
desafio agora é fazer com que ele chegue às mãos
dos confrades e consócias de nossa área que
estão na base. Por isso, gostaria de desafiá-lo (a)
a convidar um amigo de Conferência para que
possa conhecê-lo ou, ainda, extrair um texto dele
para que possa ser lido na próxima reunião da
sua Unidade Vicentina.
Temos recebido muitos pedidos de vicentinos
de outras cidades, querendo receber o jornal, no
entanto, a nossa prioridade é que ele seja primeiramente usado pelos nossos confrades e consócias.
Esperamos neste ano de 2018 obter ainda
mais leitores, não por vaidades pessoais, mas
por saber que, de alguma forma,o Departamento
de Comunicação (Decom) contribui com a formação em nossa área.

Feliz Natal e próspero 2018!
Confrade Luiz Carlos Machado Briza
Coordenador do Departamento de Comunicação do CM Formiga

A oração do Pai-Nosso é feita no plural. Sim,
porque a Igreja é a junção da comunidade e não
tem espaço para o singular. Somos todos por um
e um por todos. Logo,
todo o bem que peço para
minha família e eu, também deve ser estendido
a todas as pessoas que se
encontram ao meu redor,
principalmente, as mais
pobres. Não podemos
cruzar os braços diante
da miséria. Há 7 milhões
de brasileiros passando
fome lá fora.
Nós, os vicentinos,

não somos meros entregadores de cestas básicas.
Fazemos de nossa vocação um discipulado de serviço aos mais Pobres,
mostrando que a Doutrina Social da Igreja não é
um conjunto de documentos com frases bonitas de
amor e caridade; a Doutrina Social da Igreja é uma
prática diária dos confrades e consócias da Sociedade de São Vicente de
Paulo, que seguem o pedido do Papa Francisco de
ser uma ‘igreja em saída’.
Que alegria! Somos
uma ‘igreja em saída’,

uma igreja que vai ao encontro daqueles que vivem às margens da sociedade, os Pobres; que não
têm voz e vez; que por falta de políticas públicas
perpetuam o ciclo da fome
e da miséria e não gozam
dos direitos cedidos àqueles que se afortunam cada
vez mais às custas da desigualdade social.
Nós, os vicentinos, na
condição de cristãos, trabalhamos com e pelos Pobres, não por uma escolha
pessoal, mas por tentarmos imitar Jesus, que se
fez pobre para estar no

meio de nós. Assim, nosso trabalho é feito com
tanto amor porque vemos Jesus presente em
cada pessoa carente que
encontramos pelo caminho.
E que neste final de
ano, motivados ainda
mais pelas comemorações do nascimento de
Jesus, sejamos mais impelidos à prática efetiva
da caridade que não só dá
o pão, mas dá garantias
de Mudança de Estruturas (promoção social).

Boas festas!

Confrade Geraldo Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de Formiga

SSVP em
Passos
completa
85 anos
A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) em
Passos está há 85 anos a
serviço dos Pobres. A instituição comemorou em
novembro passado o aniversário. Na foto, vicentinos durante uma das festividades.
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Programa de ajuda a
seminaristas precisa de doações
O Caixa Dom Belchior tem operado com
déficit. Atualmente, sete seminaristas estão
na fila e esperam a assistência dos vicentinos
O Caixa Dom Belchior é
um programa do Conselho
Metropolitano de Formiga
em ajuda a seminaristas de
baixa renda da área. Mensalmente, os vicentinos nas
Conferências fazem uma
coleta especial na última
reunião do mês. Este dinheiro é revertido em doações para os futuros padres,
oriundos de famílias carentes da região. No entanto, os
valores arrecadados têm
sido insuficientes para financiar a iniciativa, e o ‘Metropolitano’ vem precisando
cobrir as despesas, utilizando o dinheiro que poderia
ser investido em outras áreas que também necessitam
de assistência.
O coordenador do Caixa
Dom Belchior é o confrade
Lázaro Pires de Lima. Ele
pede que os vicentinos contribuam com este projeto
que é uma forma efetiva da
Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) ajudar na
formação do clero. “Peço
que todos os associados sejam generosos e se esforcem para que esta coleta
seja maior. Precisamos entender que os seminaristas
de baixa renda são nossos
assistidos e contam com
nossa ajuda, porque estudam o dia inteiro e não têm
como trabalhar. Nossas do-

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Números de
seminaristas assistidos
pelo Caixa Dom
Belchior por Central
Arcos
Bom Despacho
Campo Belo
Formiga
Lagoa da Prata
Luz
Passos
Piumhi

1
1
3
5
2
2
4
3

CAIXA DOM
BELCHIOR

Coordenador exibe lista com seminaristas que aguardam ajuda
ações garantem ao menos
o lanche deles ou o transporte”.
São assistidos atualmente 22 seminaristas pertencentes às Dioceses de

Luz, Oliveira e Guaxupé.
Sete ainda estão na fila
aguardando o acompanhamento vicentino. O valor
doado a cada um deles é de
R$300.

O programa foi criado
em 27 de janeiro de 1997.
O nome dele é uma homenagem ao segundo bispo
da Diocese de Luz, Dom
Belchior Joaquim da Silva
Neto (CM), que era da Congregação da Missão (CM),
Ramo fundado por São Vicente de Paulo.
Desde a fundação, já
foram assistidos 80 seminaristas.
O dinheiro para financiálo vem de coleta feita durante a reunião da Conferência. O valor é repassado
aos Conselhos Particulares
que, por sua vez, o entregam ao Conselho Central,
e este, por último, o encaminha ao Conselho Metropolitano, que faz os depósitos aos seminaristas.

Padre conta
como o ‘Caixa
Dom Belchior
foi importante
na vida dele
O padre Valter Valério, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo
em Arcos (MG), conhece a benevolência
dos membros da Sociedade de São Vicente
de Paulo. Enquanto
estava no Seminário,
impossibilitado de trabalhar devido aos estudos, foi assistido pelo
‘Caixa Dom Belchior’.
“Agradeço e muito por
essa assistência. Que
Deus abençoe todos os
vicentinos e seus trabalhos”, enaltece padre Valter.
O representante da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a primeira criada em Arcos, diz que os membros da SSVP seguem
os preceitos cristãos
fundamentados na

ação e oração. “Os vicentinos promovem e
muito a ação social, e
não só ela, como também a evangelização,
seguindo o ensinamento de São Vicente,
que dizia: ‘É preciso
unir-se ao próximo
para unir-se a Deus’”.
Por fim, padre Valter, em forma de oração, deixa uma mensagem de bênçãos aos
vicentinos. “Rogo a Jesus, o Bom Pastor, que
conduza toda a Família Vicentina sempre
nos caminhos da caridade e da luta pela
vida em dignidade do
nosso povo”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vicentina
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Consócia do CM Formiga
participa de evento com o Papa
A consócia Lázara
Cândida Pereira, membro
da Conferência São José
Operário, em Luz, participou do Simpósio Internacional da Família Vicenti-

na em Roma (Itália), nos
dias 12 a 15 de outubro. Segundo ela, foi uma experiência enriquecedora de
aprendizado e uma emoção
indescritível por ficar perto

do Papa Francisco, que participou de uma das atividades do evento.
O Simpósio foi uma comemoração pelos ‘400 Anos
do Carisma Vicentino’. Os

participantes voltaram
para casa motivados a trabalhar pelos sem-teto.
A ida da consóciaLázara para a Itália foi toda
custeada por ela.
Crédito: DIVULGAÇÃO

Consócia Lázara é da área do Conselho Central de Luz

Padre Valter trabalha hoje em Arcos
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VAIDADE:
risque esta palavra do
vocabulário vicentino
Ninguém é melhor que
ninguém. Juntos, e em posição
de igualdade, confrades e
consócias podem fazer um
trabalho efetivo pelos Pobres
A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é
aberta para receber todos
que desejam fazer o bem ao
próximo. Mas há um grupo
de pessoas que não são
bem-vindas à instituição: AS
VAIDOSAS. Com discursos
de superioridade e egos inflados, elas fazem com que
a entidade se afaste do espírito primitivo de simplicidade, em que pessoas humildes dedicam a vida aos Pobres por amor e, não, por
autopromoção.
O Departamento de Normatização e Orientação (Denor), o Departamento Jurídico e a presidência do Conselho Metropolitano (CM)
de Formiga têm observado
que muitos casos de divergências entre vicentinos que
chegam ao ‘Conselho’ são
provocados por associados
narcisistas, que se julgam
melhores que os outros, não
sabem reconhecer erros e
muito menos ouvir a opinião
do próximo. Há ainda uma
outra situação muito grave,
descrita a seguir pelo presidente do CM Formiga, con-

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

“O homem prefere ser exaltado por
aquilo que não é, a ser tido em
menor conta por aquilo que é”–
Fernando Pessoa
frade Geraldo Pinto: “tem
muita gente que não consegue sucesso na vida pessoal
ou profissional e quer ser
vicentina para ter uma posição de destaque na sociedade. Muitos enchem a boca
para falar que são presidentes de determinadas Unidades, no entanto, não falam
com o mesmo entusiasmo
do serviço efetivo que fazem
junto aos Pobres e do amor
que sentem por Eles, simplesmente porque não fazem nada pelos Pobres;
usam a SSVP apenas como
um trampolim para se sentirem importantes”.
Recentemente, durante
a Plenária Nacional realizada em Venda Nova (região
metropolitana de Belo Hori-

zonte), o presidente do Conselho Nacional do Brasil
(CNB), confrade Cristian
Reis, também fez um discurso sobre a importância da
humildade, o serviço desinteressado prestado aos Pobres e a aproximação com
as pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Na
oportunidade, fez um pedido especial aos membros da
diretoria dele. “Não deixem
de participar da Conferência
por causa de alguma atividade do CNB. Se não der para
conciliar e vocês precisarem
escolher, fiquem com a Conferência, porque é lá que os
Pobres precisam de vocês”.
Neste mesmo evento,
durante a celebração da Santa Missa, o padre Raimundo

José da Silva (Congregação
da Missão-CM) pediu que os
confrades e consócias sirvam aos Pobres por amor a
Deus e, não, por vaidades e
interesses mesquinhos.
“Tem gente que usa a caridade para estar inserida na
lógica do espetáculo da vida
do Pobre. Então, se vangloria de ter dado cestas básicas e prestado outros favores. É preciso tirar as vendas
dos olhos e enxergar além do
ego”.
Há mais agravantes.
Pessoas muito vaidosas tendem a desvalorizar quem
está próximo. No texto Uma
violência silenciosa: considerações sobre a perversão
narcísica, o filósofo e psicanalista André Martins afir-

Padre Raimundo da Silva (Congregação da Missão)
ma que para o fortalecimento do ego, o vaidoso tende a
diminuir o próximo. Dentro
da SSVP, situações assim
podem levar à desmotivação
dos demais membros.
Quem ingressa na SSVP
precisa ter como única motivação o amor aos Pobres e
a caridade desinteressada
prestada a Eles, fazendo assim por cumprir a recomen-

dação escrita no livro de Filipenses 2:3. “Nada façais
por rivalidade nem por vaidade; pelo contrário, cada
um considere, com toda a
humildade, as demais pessoas. Cada um zele, não
apenas por seus próprios
interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus,
humilhou-se”.

Psicólogo alerta sobre perigos da ‘vaidade’
A equipe de jornalismo
do ComunicAÇÃO Vicentina entrevistou o psicólogo
Bruno Morais Lopes. Ele
trabalha junto com famílias
assistidas pela Sociedade
de São Vicente de Paulo
(SSVP) em Arcos (MG).
Bruno faz um alerta sobre os perigos da vaidade.

ComunicAÇÃO Vicentina – O que é vaidade?
Bruno Lopes – Indo
além do que pensamos em
vaidade como algo associado à aparência, a etimologia da palavra nos remete
a “tudo aquilo que é vão”,
vazio. Podemos identificar
isso no nosso dia a dia, seja

na atribuição de valor a coisas que são passageiras e
muitas vezes até fúteis, o
valor excessivo que damos
ao que é material. Ou seja,
algumas excentricidades
como a necessidade de reconhecimento por um trabalho bem-feito ou uma
congratulação por uma
conquista de forma exagerada. Sobretudo, parte de
um desejo constante de ser
admirado, de ser invejado.
O fato é que tudo isso se
vai, passa e logo haverá
novas conquistas necessárias e a vaidade leva-nos a
sempre querer mais, sempre estar em destaque.
Veja bem que o destaque

aqui não é pelo bem que a
conquista em si traz, mas
pela simples vontade de estar em evidência.

ComunicAÇÃO Vicentina – De que forma a vaidade pode atrapalhar a
vida em comunidade
como, por exemplo, dentro da Sociedade de São
Vicente de Paulo?
Bruno Lopes – A Sociedade de São Vicente de
Paulo tem em seu cerne,
em sua essência, o evoluir
humano enquanto ser, trazer as pessoas para o seu
melhor, tanto para quem
encontra-se como benfeitor
quanto ao socorrido.Não é

possível que sejamos melhores se só formos ao outro quando nos convir. A
carência não pode esperar
pelo meu ego inflado ou por
holofotes para ser sanada.
E aqui temos um ponto delicado, porque nos dias atuais, tudo está ligado à propaganda, à divulgação de
ações e mesmo a mais sincera das doações corre o
risco de ser julgada como
vaidade.Para lidar com o
ser humano em sua complexidade não é possível
que sejamos superficiais,
que olhemos para o trivial,
que façamos pouco. A obra
só pode ser completa se
houver profundidade nas

ações; se são feitas pela vaidade de querer aplausos e
reconhecimentos passageiros, jamais atingirá seu
potencial.Nos aproximamos do fim de ano, do Natal, e nos deparamos por
toda parte com campanhas
de arrecadação de todo tipo,
para toda gente possível. As
pessoas comem só no Natal? Sentem frio só no Ano
Novo? Fiquemos atentos a
isso. A vaidade é sobretudo
alimentada e admirada no
nosso íntimo, temos que ser
cautelosos.A verdade é que
o bem maior que se faz
quando se doa é justamente aquele que as pessoas
guardam só para si.

ComunicAÇÃO Vicentina – São Vicente de Paulo pedia que as pessoas
vissem os Pobres como
‘Superiores’, visto que
Eles aguentam um fardo
muito mais pesado do que
o nosso. Mas na prática,
não funciona bem assim.
Na verdade, você só consegue ajudar alguém que
está em uma situação inferior que a sua. Concorda? Este fato já incute involuntariamente no vicentino uma relação de
superioridade. O que ele
deve fazer para se afastar
de sentimentos assim?
Bruno Lopes – Concordo com a afirmação
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(que diz respeito ao que
ocorre em sentirmo-nos
superiores aos que precisam) mas não com a lógica. Acredito que o problema se dá justamente por
sermos limitados a precisar rotular quem está em
situação inferior ou superior; esta própria classificação já nos separa enquanto irmãos. Se sou superior
àquele a que estendo a
mão, estou lhe furtando de
suas conquistas, mesmo
que pequenas, e impedindo
que seja independente de
mim. Se eu ocupar o lugar
de inferior, sempre estarei
aquém do que posso ser, já
que o outro “é melhor do
que eu” e, por assim dizer,
serei inútil diante de suas
necessidades.Sempre propus para as pessoas o seguinte: não falemos de inferior ou superior, falemos
de igualdade e justiça de

condições. É um convite
constante de se colocar no
lugar do outro, levando em
consideração o contexto familiar, social, laboral... tudo
aquilo que se passa na vida
de cada família a qual nos
propomos a ajudar. Sempre será importante que eu
me sinta no lugar do outro
para que hajam possibilidades mínimas de entendimento, para que aquela realidade passe pelos meus
olhos e eu possa ser mais
humano no meu agir.Cada
um apresenta uma necessidade diferente. Em uma
família que tem todos os
bens materiais pode faltar
amor e compreensão, por
outro lado isso não alimenta nosso corpo físico. O fato
é que todos somos carentes de alguma forma e cabe
à‘Sociedade’ identificar os
pontos em que se faz necessária. Mas é preciso priori-
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dades! O bem de consumo,
por exemplo, em grande
parte dos casos é mais urgente que o bem social, psicológico, afetivo. Não posso ir a uma família levar
uma palavra de conforto se
ela precisa é de alimento,
se ela passa frio. Tenhamos
cautela e discernimento,
pois ainda é uma realidade
o fato de que as pessoas fazem só o mínimo. Uma cesta básica ajuda, mas não
promove, não abre novos
horizontes, apenas cumpre
seu papel naquele mês.
Percebo que essa ajuda fica
na consciência de que “já
fiz minha parte, minha obrigação de cristão”. Fez
mesmo?O vicentino é convidado a ir além, a trazer
dignidade para a vida das
pessoas. Ninguém precisa
só de comida, de agasalhos,
de moradias... Até porque
isso o Estado provê, ou pelo
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menos deveria. A carência
é de afeto, é de compaixão,
é de humanidade. Precisamos ser a voz desse povo!
Não tem livro de regras ou
diretrizes que ensina como
agir, mas há meios de nos
humanizarmos mais. Sempre que olhar um pobre, se
veja Nele. A diferença entre vocês foram os caminhos, as possibilidades, as
escolhas, então poderia ser
você ali. Só assim conseguirá entender o que São Vicente de Paulo almejava
com sua obra.A caridade
precisa ser inteligente, firme e bem orientada. O vicentino precisa ser decidido e decisivo, decidir-se por
se doar, sendo decisivo em
suas ações.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Psicólogo Bruno Lopes

Vaidade: um risco sempre presente
A doutrina católica
define a vaidade como
um dos sete pecados capitais, que são compreendidos considerando os
ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica
(CIC), que afirma: “Os
vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam,
ou ainda ligados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu seguindo São João
Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São o orgulho (também conhecido
como soberba), a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou acídia” (CIC
1866). No entanto, convém saber que “um dos
efeitos diretos do orgulho ou da soberba é o
pecado da vaidade (ou
vanglória)*, tema central desta reflexão.
Dessa forma, a vaidade é um risco sempre
presente na existência
do ser humano, porque
se opõe à caridade devida a Deus, como explica
Santo Tomás de Aquino:
“enquanto torna o homem presunçoso e confiante demais em si
mesmo” (Suma Teológica, II-II, q. 132, a. 3, ad
3)*. Portanto, nos momentos quando os homens e as mulheres se
opõem ao amor de Deus
cometem o pecado da
vaidade, de dois modos,
segundo Santo Tomás de
Aquino:
1º. “Em razão da matéria da qual alguém se
gloria: (a) Por exemplo,
se uma pessoa se glori-

fica de uma coisa falsa que
se opõe ao respeito devido
a Deus, como consta em
Ez 28, 2: ‘Teu coração se
encheu de orgulho e tu disseste: Eu sou Deus’, e 1
Cor 4, 7: ‘Que tens tu que
não tenhas recebido? E se
o recebeste por que te gloriar como se não tivesses
recebido?’ (b) Ou ainda,
quando alguém prefere a
Deus um bem temporal do
qual se gloria, o que proíbe Jr 9, 23-24: ‘Que o sábio
não se glorifique de sua
sabedoria, nem o forte de
sua força, nem o rico de
suas riquezas, mas quem
quer se gloriar, que encontre glória nisto: ter inteligência e me conhecer’. (c)
Ou ainda, quando alguém
coloca o testemunho dos
homens acima do testemunho de Deus, como
aqueles que são condenados em Jo 12, 43: ‘Eles
amaram a glória dos homens mais que a glória de
Deus’ *.
2º. Da parte do próprio
vaidoso, que projeta sua
intenção sobre a glória
como sobre seu fim último,
orientando para ela todas
as suas obras de virtude
chegando até a cometer
ações contra Deus. Neste
caso, o pecado da vaidade
(ou vanglória) é pecado
mortal. Por isso Santo
Agostinho escreve: ‘Quando a cupidez da glória supera no coração o amor e
o temor de Deus, este vício é tão inimigo da fé piedosa, que leva o Senhor a
dizer: “Como podeis ter fé,
vós que esperais vossa
glória uns dos outros, e
que não procurais a glória
que vem de Deus, e só
dele? (Jo 5, 44) *.
Assim sendo, vale a
pena esclarecer: “que um

FOTO: DIVULGAÇÃO

Confrade Andrietta, autor do presente artigo, é membro da
Conferência Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Salto –
SP). Ele tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e escreve por
meio de códigos com o auxílio de um computador
pecado, como a vanglória, é capital, justamente
por ele ser “cabeça” de
outros pecados. São Gregório Magno elenca, como
filhas da vaidade, sete vícios. “Da vanglória – diz
ele – nascem a desobediência, a jactância, a hipocrisia, a contestação, a
obstinação, a discórdia e
a presunção do novo”
(Comentário Moral ao
Livro de Jó, XXXI, 87, PL
76, 621)*. Contudo, devido
à limitação deste espaço,
não serão aprofundadas as
explicações referentes aos
sete vícios causados pela
vaidade.
Mas, após a conscientização de todos os perigos
de fazer da vanglória uma
gravíssima ofensa a Deus,
qual é a maneira eficaz de
combater a tentação do
pecado da vaidade?
Então, a resposta:

“Como os vícios se combatem com as virtudes
que lhes são contrárias, o
meio eficiente para livrar-se da vaidade está
na humildade. Santo Tomás de Aquino, antes de
falar especificamente sobre essa virtude, mostra
como ela se relaciona
com o bem árduo que todos devemos buscar, a
santidade”*. E ensina:
“Duas coisas podem ser
consideradas no homem,
o que é de Deus e o que é
do homem: é do homem,
certamente, tudo o que é
falho e é de Deus tudo o
que é de salvação e perfeição” (Suma Teológica,
II-II, q. 161, a. 3)*. Porém,
é importante: “não confundir a virtude da humildade com a pusilanimidade (covardia ou
frouxidão), que é o desânimo de quem acha que

nunca vai chegar a ser
santo e, por isso, imita
aquele servo mau e preguiçoso, que enterrou os
seus talentos na terra (cf.
Mt 25, 14ss; Lc 19, 12ss)*.
Diante da importância
de praticar a humildade
como um método efetivo
para evitar o pecado da
vaidade, “explica Santo
Tomás de Aquino: a humildade nos ensina a sujeição a todos os homens,
como está escrito: ‘Com
humildade, considerai os
outros superiores a vós’
(Fl 2, 3)”.Isto é: “A humildade visa propriamente
à reverência com que o
homem se submete a
Deus. E, por isso, todo
homem, por aquilo que é
seu, deve sujeitar-se ao
próximo, quem quer que
seja, por causa daquilo
que é de Deus nessa pessoa” (Suma Teológica, IIII, q. 161, a. 3). Na prática,
portanto, devemos humilhar-nos somente diante
de Deus; como, porém,
Ele está presente no próximo – doando-lhe as
Suas graças, as Suas virtudes e os Seus dons –
também devemos nos
submeter aos outros. Um
modo de fazer isso é procurar no irmão uma virtude que ele não tem, ou
considerar em si mesmo
um defeito que ele não
tem. Se não formos capazes de fazer isso, ainda
assim podemos nos humilhar, pensando que, se
aquela pessoa tivesse recebido as graças que recebemos, ela com certeza
seria melhor do que nós.
Considerando, porém,
que a vaidade é um mau
relacionamento com
Deus, é preciso tomar
cuidado com outra “falsa

humildade”. Seu nome
é hipocrisia: dá-se
quando a pessoa se demonstra humilde “só
por sinais externos, por
fingimento”, esquecendo-se que a verdadeira
humildade “não está
em coisas exteriores,
mas, principalmente,
na decisão interior do
espírito” (Suma Teológica, II-II, q. 161, a. 1, ad
2)*.
Frente a todos os relevantes ensinamentos
transcritos neste texto a
respeito do pecado da
vaidade, é conveniente
aos vicentinos, sobretudo para os que ocupam
cargos na SSVP, a refletirem e avaliarem suas
atuações, com o propósito de reconhecerem –
ou não – se estão sendo
vaidosos e deste jeito
prejudicando a promoção dos Pobres.
Por fim, é válido destacar: “Quem quer que
se proponha a trilhar o
caminho da humildade,
deve configurar-se a
Nosso Senhor, o “manso
e humilde de coração”
(Mt 11, 29). “Ponhamos
os nossos olhos em Cristo, nosso bem, e com
Ele, bem como com seus
santos, aprenderemos a
verdadeira humildade”
(Moradas, I, 2, 11)*.
Que Nossa Senhora
permaneça conosco
para superarmos as tentações da vaidade!

Confrade João
Marcos Andrietta
(*) Citações do
Curso de Terapia das
Doenças Espirituais,
do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Jr.
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Presidente do CM participa de
importantes votações nacionais
O confrade Geraldo Pinto representou o Conselho
Metropolitano de Formiga
na Plenária Nacional, realizada no início de novembro,
em Venda Nova, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Na oportunidade, lideranças vicentinas de
todo o país votaram sobre
questões que vão influenciar os trabalhos da Sociedade de São Vicente de Paulo
(SSVP) pelos próximos
anos, a exemplo de alteração na Regra (principal documento que regulamenta
as atividades da instituição).
O presidente do CM

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Carisma Vicentino e Jubileu Mariano
são comemorados em Samonte
O ano de 2017 foi de
muitas bênçãos para os
cristãos admiradores de Vicente de Paulo e Nossa Senhora Aparecida, quando
foram celebrados os 400
anos do Carisma Vicentino
e os 350 anos do encontro
da imagem da Virgem Maria, no rio Paraíba do Sul

(SP). Em Santo Antônio do
Monte, área do Conselho
Metropolitano de Formiga,
todas as Conferências comemoraram as datas, cujo
encerramento se deu por
meio de um retiro espiritual.
O retiro aconteceu no
dia 29 de outubro, com a

pregação do padre Joelson
Sotem (Congregação da
Missão-CM), coordenador
da Família Vicentina no
Brasil. Participaram cerca
de 150 vicentinos.
Houve ainda uma coroação a Nossa Senhora, no
dia 27 de outubro, na Paróquia Santo Antônio.
CRÉDITO:Divulgação

Confrade Geraldo é o segundo da segunda fileira
avaliou a Plenária de forma
muito positiva. “O presidente (refere-se a Cristian Reis
da Luz) prometeu que ouviria os Conselhos Metropo-

litanos e cumpriu. Nós tivemos espaço para dar nossa
opinião e decidir juntos sobre mudanças importantes”, avalia Geraldo.

Atuação Vicentina há 50 anos
Missa de Ação de Graças e confraternização em
comemoração aos 50 anos
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de atuação vicentina do
confrade Augusto Campos
da Silva, presidente do Con-

selho Particular de Bambuí.
CRÉDITO:Divulgação

Vicentinos com o padre Joelson Sotem

CC Campo Belo celebra 400
Anos do Carisma Vicentino
O Conselho Central de
Campo Belo da SSVP (área
do Metropolitano de Formiga/MG) realizou, na cidade
de Candeias/MG, evento
para celebrar os 400 anos do
Carisma Vicentino. O palestrante padre Julio Resende
(Ordem de Santa Cruz) fez

uma síntese desde a fundação até o momento atual
e descreveu a carta do
Papa Francisco alusiva à
comemoração.
Padre Julio ainda destacou a principal atividade
dos vicentinos, a visita domiciliar aos assistidos e às

Vilas Vicentinas.
Confrade Reinaldo Rodrigues, presidente do Central, agradeceu ao padre
Julio e demais participantes.

Colaboração: Confrade Celso José Alves
CRÉDITO:Divulgação

O confrade Augusto é o quinto da esquerda para direita

Nova Diretoria no Conselho
Particular de Santana do Jacaré
No dia 30 de outubro, o
presidente do Conselho
Central de Campo Belo/MG
(área do CM de Formiga),
confrade Reginaldo Rodrigues Viana, deu posse aos
novos diretores do Conselho Particular de Santana
do Jacaré/MG. Na oportunidade, agradeceu aos diretores que encerraram os
mandatos e deu boas-vindas aos novos dirigentes.
A nova presidente, consócia Magda Ferreira Gherardi, pediu apoio de todos

CRÉDITO:Divulgação

Evento com a participação do padre Julio Resende

Coordenador de CCA do CM
participa de encontro em Piumhi
Posse da nova diretoria
os associados para realizar
com êxito a missão.

Colaboração: confrade Celso José Alves

Conscientização sobre o câncer
de mama é feita em Lar Vicentino
Funcionárias e Idosas
do Asilo São Vicente de Paulo de Pompéu, na área do
Conselho Central de Bom
Sucesso, participaram na
manhã do dia 27 de outubro
de palestras sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A iniciativa
faz parte do ‘Outubro Rosa’,
celebração nacional em incentivo ao autoexame.
A Unidade Vicentina
fica na área do Conselho
Metropolitano de Formiga.
Palestra no lar de
Pompéu

As orientadoras de Conferências de Crianças e
Adolescentes do Conselho
Central de Piumhi, na área
do Conselho Metropolitano
de Formiga, promoveram
no dia 29 de outubro um encontro de formação voltado
aos membros infantojuve-

nis da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).
O evento aconteceu na
sede do Central. O CM Formiga esteve representado pelo
coordenador de CCA, confrade Sérgio Teixeira Borges.
Segundo Sérgio, o evento foi voltado à motivação

dos participantes. “A intenção foi conseguir que as crianças ficassem mais motivadas. Motivadas, que elas
possam frequentar as reuniões e convidar amigos
para que participem da
SSVP também”, comenta o
coordenador
CRÉDITO:Divulgação

CRÉDITO:Divulgação

Propósito do evento foi de incentivar a motivação

Crédito: TTatielle
atielle Oliveira
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Jovens têm final de
semana de formação
Com o tema ‘Formar,
recrutar e para sempre
renovar’, a Comissão de
Jovens do Conselho Metropolitano de Formiga

promoveu encontro em
Piumhi, onde reuniu a juventude dos Conselhos
Centrais vinculados. O
evento começou na sexta

(24 de novembro) e terminou no domingo (27), com
Missa celebrada pelo padre
Antônio José de Simone.
CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira
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Vicentinos são capacitados
para trabalhos com
crianças e adolescentes
A consócia Tatiane de
Sousa Vivas (28) e mais
cerca de 60 vicentinos
participaram em outubro
passado do Encontro de
Conferências de Crianças e Adolescentes do
Conselho Metropolitano

de Formiga, promovido na
Casa de Cursilho, em Formiga. Uma oportunidade
importante de formação,
segundo a vicentina. “Foi
um encontro muito bom,
em que os participantes se
interagiram. Aprendi mui-

to e volto para a minha
cidade motivada e me
tornar uma orientadora”,
afirma ela, que é membro
da Conferência São Cristóvão, na área do Conselho Central de Campo
Belo.
CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Participantes do encontro de jovens do CM Formiga
A formação principal
foi conduzida pela consócia Ada Ferreira, ex-presidente nacional da SSVP
e atual representante da
SSVP no Conselho Nacional da Família Vicentina.
Ela pediu que os jovens
vejam em São Vicente
uma figura heroica. “Ele
foi um super-herói da caridade e precisamos nos
espelhar em Vicente, tendo uma atuação efetiva
junto aos Pobres”.
O encontro teve, em
média, 50 jovens que,
além das formações, participaram de dinâmicas e
momentos de espiritualidade.

Consócia Ada Ferreira

O coordenador de
Jovens do CM Formiga,
confrade Devanir Duque, se diz muito satisfeito com o resultado.
“Tivemos um encontro
incrível, com jovens que
não vieram aqui por festa, mas por comprometimento mesmo com a
causa dos Pobres”.
As palavras de Deva-

nir são reforçadas pelas as
da consócia Karen Costa,
membro da Conferência
São Geraldo, na área do
Conselho Central de Piumhi. “O encontro foi excelente. Teve uma programação muito construtiva,
que nos incentiva a espelharmos cada vez mais em
Vicente de Paulo na nossa
caminhada de fé e espe-

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Mais de 60 vicentinos participam de encontro
O depoimento de
Tatiane mostra que o
objetivo do evento foi
cumprido. Quando os
confrades Sérgio Teixeira Borges e Ana Sarah Vilela propuseram
o encontro, eles tinham como principal
meta capacitar os vicentinos, para que eles
pudessem animar os
trabalhos com as crianças e adolescentes vicentinos.

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

rança no serviço aos Pobres”.
O confrade Manoel
Dias, membro da Conferência São Tarcísio, em
Luz, comenta que o encontro também foi importante na vida dele. “Eu
volto para a minha Conferência ainda mais motivado a trabalhar pelos
Pobres”.
CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Consócia
Tatiane Vivas
Foram três dias de atividades. O primeiro ocorreu na sexta (20), quando
houve a recepção, jantar e
a exibição de um filme. As
principais formações ocorreram no sábado, sob os
temas: ‘Trabalhar com as
crianças é ter o mundo
nas mãos: cativar, cuidar
e encaminhar. Agindo juntos, lançamos as semen-

tes do amanhã’, ‘Esclarecimento sobre a Regra e regimento das Conferências
de Crianças e Adolescentes’ e ‘Como conduzir as
Conferências de forma dinâmica e como trabalhar
com as crianças e os pais’.
Já no domingo, houve uma
Missa e a conclusão das atividades.
O confrade Elias Dani-

el, um dos palestrantes,
também enalteceu a importância da formação
para os trabalhos com os
vicentinos mirins. “Faz-se
necessário o trabalho com
as crianças e os adolescentes, porque os adultos
estão envelhecendo, e as
crianças e adolescentes
vão dar continuidade às
ações da SSVP”.
CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Sérgio e Ana Sarah

Confrade Devanir Duque

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável peloComunicAÇÃO Vicentina

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável peloComunicAÇÃO Vicentina
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Denor visita projeto
social em Iguatama
O coordenador do Departamento de Normatização e Orientação (Denor)
do Conselho Metropolitano
de Formiga, confrade Edson Toledo, visitou no dia 31
de outubro um projeto social em Iguatama, na área
do Conselho Central de Arcos.
Toledo pôde acompanhar as atividades desenvolvidas por Alessandra
Aparecida de Oliveira. Ela
é assistida pela SSVP e tem
trabalhado em uma fábrica
de biscoitos montada com
recursos do Conselho Nacional do Brasil. O objetivo do
empreendimento é de que
Alessandra tenha uma fonte de renda por meio da
venda da quitanda e seja
promovida.
O coordenador do Denor prestou esclarecimentos à assistida, informando sobre a importância da administração do
negócio dela. Ele ainda

CRÉDITO: TTatielle
atielle Oliveira

Confrade Edson (6º da esq. p/ dir.) com vicentinos de Iguatama e a assistida Alessandra
conseguiu a doação de
sacos plásticos que serão
usados para embalar os
biscoitos.
Por fim, presente à visita, o presidente do Conse-

lho Central de Arcos, confrade Osvaldo Lopes, informou que pedirá auxílio às
Conferências de Arcos para
que elas possam ajudar
Alessandra, doando a ela

matéria-prima.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

CRÉDITO:Divulgação

Jovens vicentinos participantes do evento

Conferência celebra reativação
Foi comemorado no último dia 4 novembro, os 11
meses de reativação da
Conferência São Rafael, do
Conselho Central de Arcos.
Na oportunidade, esteve
presente também a Comissão de Jovens local, como
forma de apoiá-la.

Membros da
Conferência jovem

Consócia da área
do CM Formiga
faz redação
para concurso
internacional
Crédito: Divulgação

DNJ tem as participações
de vicentinos
Aconteceu em 29 de outubro mais uma edição do
Dia Nacional da Juventude
(DNJ) da Diocese de Luz,
realizado na cidade de Formiga. Mais de 2 mil jovens
participaram da atividade e
muitos deles eram vicentinos.
O evento começou na
rodoviária. Os participantes
saíram de lá em direção ao
Estádio Vicentão, seguindo
um trio elétrico. Ao final do
percurso, foi celebrada a
Santa Missa pelo bispo dom
José Aristeu.
Foi um dia de muita alegria, orações, brincadeiras
e danças.
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O Conselho Geral Internacional da Sociedade de
São Vicente de Paulo (CGI/
SSVP) promoveu um concurso de redações sobre
Emmanuel Bailly, um dos
principais fundadores da
instituição. Na área do Conselho Metropolitano de Formiga, a consócia Imaculada
Neves, do Central de Arcos,
foi uma das participantes.
Ela não venceu a disputa,
mas recebeu um certificado de participação.
Neves conta que o maior prêmio que poderia receber, ela conquistou, que foi
o de conhecer mais sobre a
vida de Bailly. “Eu sabia que
não tinha chances de ganhar, mas o que aprendi e
me emocionei com esta
pesquisa, valeu muito. Parecia que eu estava lá, revivendo os sentimentos dos
primeiros fundadores”, comenta.
Quando soube da competição, a vicentina quis se
inscrever justamente para
se aprofundar na vida e
obra de Bailly. Foram dois
dias de pesquisas.
Em reconhecimento

Consócia Imaculada e o diploma
de participação no concurso

pelo trabalho feito, o CGI
enviou um certificado para
a vicentina de Arcos.
A ganhadora do concurso foi uma brasileira: a consócia Luciana Moreira, que
mora em Limeira (SP). Ela
recebe 2 mil euros.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO
Vicentina

Visita é feita
a Conferência
de Jovens em
São Gotardo
Em novembro, a Comissão de Jovens do Conselho
Metropolitano de Formiga
visitou a Conferência São
Francisco de Assis, no Conselho Particular de São Gotardo, área do Conselho
Central de Luz.

A Comissão de Jovens
teve a oportunidade de repassar formação sobre a
hierarquia da SSVP, além de
conhecer os trabalhos desenvolvidos pela juventude
da Conferência São Francisco de Assis.
CRÉDITO:Divulgação

Troca de experiências com vicentinos de São Gotardo
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Viver a espiritualidade do Natal
O Natal torna-se uma
realidade concreta em nossa vida quando somos capazes de sair do nosso pequeno mundo e ir ao encontro do mundo de cada
pessoa que precisa de nossos gestos de atenção e de
nosso
carinho
maior.Lembremo-nos da
“Igreja em saída”, que nos
propõe o Papa Francisco.
Este é um momento de
reconhecer o trabalho do
leigo, lembrando do Ano do
Laicato, com o tema: Cristãos leigos e leigas sujeitos
na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino, e o lema: Sal
da Terra e Luz do Mundo
(Mt 5,13-14).
O clima de Natal aponta para a espiritualidade do
pequeno, do encarnado, do
encontro, da solidariedade,
da luz e do amor. O Natal
propõe uma espiritualidade encarnada, isso é, viver
o Cristo nas pessoas que
estão esperando um abraço, uma palavra de carinho
e de se sentirem mais valorizadas e acolhidas.
A espiritualidade natalina é viver em clima de família, de oração, na espera
da chegada de Jesus. E só
encontramos Jesus quando entendemos que Ele não

CRÉDITO: TTA
ATIELLE OLIVEIRA

CRÉDITO: Divulgação

está longe, mas tão perto
de nós, quando acolhemos
o irmão, estendemos as
mãos e valorizamos o irmão como imagem e semelhança de Deus.
O Mistério do Natal não
nos oferece somente um
modelo para imitar a humildade e pobreza do Senhor que está deitado na
manjedoura, mas nos dá a
graça de ser semelhantes
a Ele. A manifestação do
Senhor conduz o homem à
participação da vida divina.

Assim, a verdadeira espiritualidade do Natal não consiste na imitação de Cristo
“do lado de fora”, mas de
“viver Cristo que está em
nós” e manifestá-Lo com a
vida no seu mistério de virgindade, obediência, pobreza e humildade. Portanto, o fruto espiritual do Natal consiste no empenho
moral de viver a graça da
Redenção e da Regeneração, de conservar interiormente o Espírito Santo que
nos faz filhos de Deus.

Não podemos esquecer o que está celebrando no Natal, porque o
“aniversariante” é Jesus
e a Grande festa é pra
Ele. Você pode fazer tua
festa em família, mas, jamais esquecer de ir à
Igreja para louvá-lo com
a comunidade e jamais
pode deixar de se lembrar do irmão faminto
que irá dormir com fome
ou abandonado nas ruas,
hospitais, asilos, orfanatos ou mesmo os idosos

Padre Pedro é assessor do CM Formiga

em suas casas.
Portanto, pense com
muito amor e faça algo diferente neste NATAL. Que
tal fazer um gesto concreto de ir cear na casa de uma
família humilde, partilhar
com ela seus alimentos,
tua fé e teus presentes.
Enfim, porque Deus
nos faz filhos seus em Cristo, inserindo-nos como

membros da Igreja, a graça do Natal exige também
uma vida de comunhão fraterna.
Um feliz e santo Natal
a todos.

Padre Pedro Felisberto Ferreira
Assessor Espiritual
do Conselho Metropolitano de Formiga

GARGALHADAS VICENTINAS
A Bitela Pintada
A Sociedade de São Vicente de Paulo, de Passos,
surgiu em 1932, ou seja,
completou-se 85 anos no dia
11 de novembro de 2017. De
lá para cá, a cidade cresceu
e, junto com ela, a nossa
SSVP cresceu também.
Hoje, temos 18 Conferências, que são coordenadas
por dois Conselhos Particulares: Senhor Bom Jesus
dos Passos e Imaculada
Conceição. Vários foram
seus presidentes e cada um,
a seu modo, deu sua contribuição para o progresso da
entidade em nossa cidade
de Passos.
Mas vamos ao causo de
hoje: no início da década 50,
todas as tardes, Nenzito, um
bom contador de causos, chegava ao salão de barbeiro de
papai para um encontro e um
bate-papo com os amigos.
Sentado num dos dois bancos
nas laterais do salão começava a contar seus causos que
eram ouvidos e reouvidos
com atenção por todos:
Certa vez, lá pela região
do sítio do papai, toda noite
uma onça costumava devorar

alguns bezerros que, ao amanhecer, só se via os ossos destrinchados pela danada da bitela. Durante o dia, muito de longe, ela era vista indo beber água
em um pequeno ‘corguinho’
bem no meio de uma mata fechada atrás de uma grande pedra. Reuni o pessoal que já estava desesperado de ver tanta
criação morta, me prontifiquei a
dar cabo dessa felina. Preparei
a filobé e muita munição, almocei, arriei o cavalo, e segui pro
meu destino, onde a bitela era
vista fazendo ponto toda tarde.
Tempo limpo, seco, eu quase
morto de sede, no caminho avistei um olho d`água. Apeei e
quando já com os beiços preparados para o chupão daquela água cristalina, dei um pulo
para trás quando vi, cara a cara,
muita furiosa, já silvando, uma
tamanha cobra de uns dois
metros e meio, de pele cor de
barro escuro. Dizem ser cem
vezes mais venenosa que a
cascavel. Seu nome eu não sei.
Num relance, peguei a filobé
carregada até a boca, e ali já fiz
a minha primeira vítima. Mas
voltando ao caso da onça,pois
bem: cheguei ao local do cor-

guinho que corria por traz de
uma pedra de uns dez metros
de comprimento por uns três de
altura. Apeei, sentei em um pequeno gramado numa gostosa
sombra, encostei as costas no
tronco da árvore perto da grande pedra de frente do corguinho,
e com a fresca da sombra e o
relaxante barulho da água escorrendo, peguei no sono. Daí
a umas três horas e pouco,
acordei e, repentinamente, vi a
cabeça da grande onça me
olhando, com os olhos faiscando. Ainda sentado, peguei a cartucheira assassina de animais,
que com ela nunca errei um tiro,
e cuidadosamente mirei o animal, fiz a pontaria e atirei. Acertei em cheio sua testa. Quando
ia levantando pra ver minha proeza, a onça tornou a levantar a
cabeça por sobre a pedra, e aí
levou outro tiro na testa. Carreguei minha cartucheira e fui
olhar novamente a bichona
morta. Antes de subir a pedra,
novamente ela apareceu. Dei
outro tiro em sua testa. E assim,
no total, sete vezes a onça mostrou sua cabeça sobre a pedra;
foram sete tiros na testa. Não
houve então mais nenhum mo-

vimento. Com muito jeito, pé por
pé, desconfiado, escorregando
de um lado e apoiando os pés
do outro, consegui aprumar sobre a pedra para ver do outro
lado a bitela pintada com a ca-

Porque a gente trabalha...
mas se diverte

beça estourada. Geeeente,
oceis nem vão acreditar, atrás
da grande pedra havia não uma,
mais sete grandes onças mortas, todas com a testa estourada!

Confrade Sebastião
Wenceslau Borges
Autor dos livros Memoriando e Proseando
Conferência São Francisco - Passos/MG
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Celebre o Natal com um lindo presépio!
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. Se você quiser mais peças ou fazê-lo
maior, há moldes no site www.ssvpcmformiga.org.br. As ilustrações são de Márcia Torquato

