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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Queridos
Aos vicentinos da área do Conselho
Metropolitano de Formiga,
irmãos e irmãs,
Louvado Seja
Nosso Senhor
Jesus Cristo!
Os assuntos desta edição do jornal ComunicAÇÃO Vicentina estão bem diversificados. É uma
proposta nossa de agradar cada vez mais todos os
tipos de públicos que temos na área: adultos, jovens, crianças, adolescentes, idosos, homens e mulheres.
De todos os temas, claro que os relacionados
ao combate à pobreza material são importantíssimos, no entanto, combater a pobreza espiritual torna-se ainda um assunto muito sério, em uma sociedade onde jovens que, entre a vida e a morte, têm
optado pela segunda opção.
Precisamos falar sobre suicídio. Não podemos
varrer este assunto para ‘debaixo do tapete’ e fingir que ele não existe. Não podemos deixar que
mais jovens pratiquem o próprio extermínio. E
muito menos tratar o tema de forma leviana. Os
vicentinos são a ‘Boa Nova’ de Deus na terra, por
isso, precisam levar esperança para quem perdeu
a vontade de viver. Ajudemos com a cesta básica,
mas, muitas vezes, as nossas palavras amigas podem ser o alimento mais importante que alguém
pode receber: o da alma.
Também não nos esqueçamos do projeto ‘Mudança de Estruturas’. Que a promoção social dos
assistidos seja a meta de cada confrade e consócia
da área do Conselho Metropolitano de Formiga e
que a luta pelos direitos dos Pobres seja constante
em nosso cotidiano.
Boa leitura!

Confrade Luiz Carlos Machado Briza
Coordenador do Departamento de Comunicação do CM Formiga

Chegamos ao meio
do ano. Já são seis meses à frente do Conselho Metropolitano de
Formiga. O tempo tem
passado rápido, não é
mesmo? Mas espero
que nessa correria do
dia a dia, não lhe tenha
faltado a oportunidade
de dar uma atenção especial aos nossos Pobres; como também,
agora falo com as diretorias de Obras e Conselhos, que não lhes tenham faltado tempo
para cuidar da parte burocrática da instituição
à qual administram.
Como uma instituição séria que representamos, a SSVP, a nossa
contabilidade precisa
estar de acordo com todas as Leis vigentes.
Por isso, falei inúmeras
vezes e volto a repetir:
peçam aos seus contadores que sempre busquem capacitação para
que consigam fechar os
balanços financeiros
seguindo o que as normas de Contabilidade
determinam.
Ainda sobre tempo,
peço que todos os vicentinos da área do CM
Formiga tentem otimizá-lo sempre em favor
dos nossos ‘Mestres e
Senhores’, os Pobres,
afinal, quem tem fome

GOSTARIA DE COMPARTILHAR AQUI UM POEMA
DE RUBEM ALVES QUE DIZ MUITO:

Contei meus anos e descobri
Que terei menos tempo para viver do que já tive até agora
Tenho muito mais passado do que futuro
Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas
As primeiras, ele chupou displicentemente
Mas, percebendo que faltam poucas, rói o caroço
Já não tenho tempo para lidar com mediocridades
Inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem eles admiram.
Cobiçando seus lugares, talento e sorte
Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas
As pessoas não debatem conteúdo, apenas rótulos
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos
Quero a essência
Minha alma tem pressa
Sem muitas jabuticabas na bacia
Quero viver ao lado de gente humana, muito humana
Que não foge de sua mortalidade.
Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade

ou vive asilado não pode
esperar. Eles são os principais destinatários de
nosso trabalho e, portanto, quem assume o compromisso de ser vicentino, precisa colocá-los
sempre em primeiro lugar. Porque não podemos
dedicar a eles apenas o
tempo que nos resta; eles
têm que ser elevados à
pauta mais importante
do nosso dia e a promo-

ção social precisa ser
uma luta constante na
vida do confrade e da consócia.
Por fim, convido-os a
apreciarem os Pobres assim como o menino do
poema faz com as jabuticabas. Eles são, para nós,
a representação de ‘Nosso Senhor Jesus Cristo’.
E que todos sigam os conselhos de Rubem Alves:
tornem-se ‘gente huma-

na’, de coração caridoso,
pois a hora de ser fazer
o bem é agora.

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Confrade Geraldo
Pinto
Presidente do Conselho Metropolitano de
Formiga

Diretoria do CM Formiga
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POBRES, OS
PREJUDICADOS
Segundo a advogada
Deize Sousa, “haverá
mudanças nas fontes
que custeiam a Seguridade Social, de forma
que possivelmente
comprometerá os programas que visam conceder uma melhoria de
vida aos mais pobres”.
No entanto, ela ressalta que ainda não é possível afirmar em quais
pontos os Pobres ficarão prejudicados, porque o texto da Reforma
da Previdência pode
sofrer alterações em
qualquer momento. Ele
tramita no Congresso
Nacional no formato de
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC).
Depois de aprovado na
Câmara, precisa ser enviado ao Senado. Lá,
será analisado pela Comissão de Constituição
e Justiça e, depois, pelo
Plenário, onde precisa
ser aprovado em dois
turnos. Se o Senado
aprovar o texto na forma que a Câmara o enviou, será promulgado
pela Câmara e Senado.
Caso ocorra alteração
na proposta, volta para
a Câmara para ser votado novamente.
Se o texto for aprovado em todas as instâncias com o teor original, Marco Lima observa que as pessoas
em situação de vulnerabilidade social poderão
ser diretamente afetadas. As principais mudanças que as prejudicariam seria a exigênciade 65 anos para aposentadoria por idade do
homem e da mulher; e
aumento para 49 anos
no tempo de contribuição. “No primeiro caso,
na forma atual, a Constituição prevê que as
mulheres se aposentam com 60 anos, ou
seja, 5 anos a menos
que os homens. Como
sabemos, as mulheres
vivem mais que os homens, e a maioria dos
nossos assistidos idosos são mulheres (isso
pode ser verificado, por
exemplo, em nossos
Lares de Idosos, onde,
geralmente, a maioria
dos internos é do sexo
feminino)”. Continua:”
sendo assim, na maioria das vezes, essas idosas laboraram em trabalhos pesados (como
faxineiras, lavradoras
etc) e, ao atingirem a
velhice, não possuem
mais condições de trabalhar. Por isso, au-
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Assessores do Metropolitano de
Formiga mostram como a Reforma da
Previdência pode prejudicar os Pobres
Endurecimento nas regras de aposentadoria irá, por exemplo, dificultar o acesso ao
benefício de pessoas que trabalham em serviços pesados. Segundo os entrevistados,
o argumento de que o Governo precisa da ‘Reforma’ para equilibrar as contas é fraco

A advogada Deize Silva

mentar a idade da aposentadoria, dificultando
que essas senhoras
consigam se aposentar,
significa expô-las ainda
mais a situações de vulnerabilidade social e
pobreza”.
Para o segundo
caso, sobre o aumento
do tempo de contribuição que antes era de 35
anos para homens e 30
anos para mulheres,
Marco também afirma
que é uma forma de dificultar a aposentadoria, considerando que
muitos deles sempre
realizaram trabalhos
informais e contam
com poucas contribuições previdenciárias.
O texto original da
Reforma ainda prevê a
elevação da idade para
o recebimento de benefícios assistenciais aos
idosos (BPC ou LOAS),
que passaria para 70
anos. Esta medida foi
rejeitada pela Comissão da Reforma da
Previdência, no entanto, como ainda existe a
possibilidade de aprovação do texto original,
o assessor Jurídico do
CM Formiga afirma
que este será o aspecto
que mais prejudicará
os assistidos pela SSVP.
“Elevar a idade para recebimento deste benefício para 70 anos seria
aumentar a precariedade das condições de
nossos Pobres, pois,
esses assistidos, com
idade entre 65 a 70
anos, geralmente, não
têm mais condições de
trabalhar e dependem
deste valor para sustentar seus lares. Lembrando que, na maioria
das vezes, são arrimo
de família, residindo
com seus filhos e netos.
Com a desvalorização
do dinheiro, permitir
também que eles recebam menos de um salário mínimo é absurdo,
uma vez que é basicamente impossível viver
dignamente com um
valor inferior ao salário
mínimo”.

Os vicentinos prestam
assistência semanal aos
Pobres. Engana-se quem
pensa que o trabalho dos
confrades e consócias se limita a entrega de cestas
básicas. Eles fazem encaminhamentos para serviços médicos, psicológicos e
jurídicos. Ajudam dentro da
necessidade dos assistidos.
Em uma sociedade que
oprime e cala as pessoas
que se encontram em situação de vulnerabilidade social, os vicentinos são muitas das vezes ‘a voz dos Pobres’. Diante disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vem
recomendando que todos
os fiéis se envolvam nas discussões referentes à Reforma da Previdência. Neste
cenário, os vicentinos precisam lutar para que o direito à aposentadoria, principalmente do indivíduo pobre, não lhe seja negado ou
adiado. “Temos lido em jornais que o governo quer
aprovar reforma da Previdência para sinalizar para o

Com a Reforma da Previdência, o direito à aposentadoria será
adiado para milhares de brasileiros

“Uma sociedade para ser justa precisa de
cidadãos informados. Os vicentinos, defendendo
os direitos dos Pobres e de todos aqueles que
estão sendo prejudicados, precisam manifestar
seu posicionamento contrário à Reforma da
Previdência e a qualquer outra reforma que
prejudique os direitos dos Pobres” –
Marco Antônio de Lima
mercado. Isso não tem ética. Não é o mercado que
pode dizer o que pode ou
não pode ser feito. Não podemos onerar os Pobres”,
afirmou o bispo Dom Leonardo Ulcrich Steiner, se-

cretário-geral da CNBB,
durante uma audiência pública no Senado, no último
dia 25 de maio. Também se
manifestaram contra a ‘Reforma’ o Conselho Federal
de Economia, o Conselho

Federal de Serviço Social e
a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Os recentes escândalos
políticos provocados pelas
delações dos empresários
da JBS devem adiar a votação da Reforma da Previdência, o que não significa
que a proposta será engavetada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
afirmou no último dia 26
que a ‘Reforma’ deverá ser
feita porque está incorporada à agenda nacional e não
é um ato ‘a favor do governo ou contra o governo’.
A equipe de jornalismo
do ComunicAÇÃO Vicentina conversou com dois assessores Jurídicos do Conselho Metropolitano de Formiga, a advogada Deize
Aparecida Silva de Sousa; e
o graduando em Direito,
Marco Antônio Lima. Eles
explicam a ‘Reforma’ e
como ela pode impactar
negativamente a vida dos
Pobres, que são a causa
principal dos trabalhos da
SSVP.

EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO GOVERNO
A Reforma da Previdência está em pauta sob o argumento de que se torna
necessária para equilibrar
as contas do Governo. O
Estado alega que a Previdência tem um ‘rombo’ milionário, porque paga mais
benefícios do que recebe de
contribuição das pessoas
que estão empregadas. Os
dois assessores do CM Formiga discordam desta afirmação. “A ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal), a partir de análise
das contas públicas, verificou que o Governo, para
justificar a Reforma, está
omitindo várias receitas e
contabilizando apenas o
INSS. O sistema de Seguri-

dade Social é formado por
um tripé, constituído pela
saúde, assistência social e
previdência social”, explica
Deize Silva, que complementa. “As fontes que financiam a Seguridade Social
advêm de impostos incidentes pelo trabalho pago pelo
empregador e pelo empregado como INSS, CSLL,
CONFINS, PIS/PASEP, loterias e importações. Todos
esses impostos são revertidos para utilização ao sistema de Seguridade Social.
Justifica a ANFIP que,
quando todas essas fontes
de receitas são computadas
corretamente, há um elevado superávit de dezenas de
bilhões todos os anos. Diante disso, há dúvidas de fato,

se existe ou não déficit previdenciário que fundamente a necessidade da Reforma”.
O assessor Marco Lima
também opina. “Há uma
controvérsia entre especialistas sobre o déficit da Previdência. Para alguns, existe uma manipulação contábil (vejam que não é só na
SSVP que a contabilidade
preocupa) que seria a causadora deste déficit. No Brasil, vigora um sistema de
contribuição tripartite, no
qual contribuem o empregador, o trabalhador e o governo, não se pode, desta forma,
creditar este buraco no orçamento previdenciário apenas na conta do trabalhador”. Ele acredita que um

O graduando em Direito
Marco Lima
caminho seria uma reforma
estrutural, com um debate
com a sociedade, entidades,
sindicatos e instituições interessadas, visando encontrar uma forma menos danosa para os Pobres de cobrir este ‘rombo’.

O PAPEL DOS VICENTINOS
Para a advogada Deize Silva, os vicentinos precisam estar representados na Câmara dos Deputados e Senado, para que
sejam ‘a voz dos Pobres’
em meio às discussões
sobre questões que podem prejudicá-Los. O assessor Marco Lima
conclui.”Como sabemos,
o papel do vicentino vai
muito além de entregar

uma cesta de alimentos
ao Pobre. O vicentino tem,
também, o dever de levar
alimento espiritual e conhecimento aos seus assistidos. Dito isso, não
queremos propor que o vicentino debata ou exponha seu pensamento sobre política, defendendo
um partido ou um político.
O que acreditamos é que
o vicentino, de uma forma

imparcial, precisa levar o
Pobre a refletir sobre as
mudanças que acontecem
nos país, possibilitando
que Ele se posicione sobre
estas questões polêmicas
e que influenciam diretamente na vida Dele”. Finaliza. “Uma sociedade para
ser justa precisa de cidadãos informados. Os vicentinos, defendendo os
direitos dos Pobres e de

todos aqueles que estão
sendo prejudicados, precisam manifestar seu posicionamento contrário à
Reforma da Previdência e
a qualquer outra reforma
que prejudique os direitos
dos Pobres”.

Tatielle Oliveira
Jornalista responsável
pelo ComunicAÇÃO Vicentina
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Festival da Linguiça
terá a participação
de vicentinos
em Formiga
O Festival da Linguiça, festa tradicional em Formiga, contará com a participação da Sociedade de São Vicente de Paulo
(SSVP) local, por meio do Conselho Central de Formiga e os Conselhos Particulares: São Vicente Férrer, São Camilo e Sagrado Coração de Jesus.
O evento é realizado há 11 anos com a
comercialização de diversificados pratos
feitos a partir de linguiça, entre 9 e 18 de
junho.

Alunos da Apae visitam Lar Vicentino

A festa é realizada há 11 anos em Formiga

Vila Vicentina de Bambuí
tem nova diretoria
O confrade Joaquim Divino da Silva foi reeleito presidente da Vila Vicentina
Padre Geraldo Rezende,
em Bambuí (MG). Ele e di-
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retoria tomaram posse no
último dia 26 de março.
A diretoria se comprometeu a trabalhar incansavelmente para dar aos internos

melhores condições de vida.
O novo mandato começou em 26 de março deste
ano e termina em 25 de
março de 2019.

Idosos e alunos
da Associação de
Pais e Amigos do Excepcional estreitaram laços de amizade em Iguatama, na
área do Conselho
Central de Arcos. Os
estudantes visitaram
a Casa de Repouso
Divina Vieira Braga,
na semana passada.
Além de conversarem, idosos e alunos da Apae almoçaram juntos e dançaInteração entre idosos e alunos da Apae
ram forró.

Toma posse a diretoria da
Conferência São Cristóvão
O Conselho Particular
Nossa Senhora do Rosário deu posse à diretoria
da Conferência São Cristóvão. Ambas Unidades
Vicentinas são vinculadas

ao Conselho Central São
José de Abaeté.
A NOVA DIRETORIA FICOU
ASSIM FORMADA:
Presidente: confrade Wil-

son
Vice-presidente: consócia
Zélia
Secretária: consócia Sueli
Tesoureiro: confrade Waldeni

A diretoria
afirma que se
empenhará em
oferecer
melhores
condições de
vida aos
internos
O confrade Wilson é o novo presidente

Dia Vicentino de Combate à
Fome é realizado em Formiga
O Conselho Central de
Formiga da Sociedade de
São Vicente de Paulo
(SSVP) realizou o ‘Dia Vicentino de Combate à
Fome’, em 7 de maio passado.
Vicentinos e membros
do Tiro de Guerra percorreram as ruas da cidade arrecadando alimentos. Todas as doações foram encaminhadas ao Dispensário
Vicentino Paulo Barbosa e
serão distribuídas entre as
famílias carentes da cidade.

As doações serão repassadas às famílias assistidas pela SSVP

Conselho Particular de Cristais
reúne vicentinos para formação
No dia 30 de abril, o Conselho Particular de Cristais
(área dos Conselhos Central de Campo Belo e Metropolitano de Formiga) realizou encontro de capacitação para os associados.
Participaram 11 vicentinos. Foram repassadas orientações sobre os encargos
de presidentes, tesoureiros,
secretários e Comissão de
Jovens. A presidente do CP,
consócia Maria Elizabete, e
a coordenadora da Ecafo do
CC, consócia Maria Eunicia

O CP de Cristais espera que todos os vicentinos da área
façam a capacitação
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.

Confrades e consócias participam
de Missa das Cinco Intenções
Vicentinos da Conferência Santa Luzia participaram da Missa das
Cinco Intenções realizada dia 28 de abril, na matriz Nossa Senhora do
Patrocínio, em Abaeté.
A Conferência Santa
Luzia é vinculada ao
Conselho Particular
Nossa Senhora do Rosário e este, por sua vez,
vinculado ao Conselho
Central São José de
Abaeté.

Vicentinos da área do Conselho Central de Abaeté

Vicentinos renovam compromisso
de servir aos Pobres
Em uma cerimônia
simples, vicentinos da área
do Conselho Particular
Nossa Senhora do Rosário
- Conselho Central de
Abaeté - renovaram o compromisso de servir aos Pobres por meio dos trabalhos na SSVP, dia 24 de abril
passado.
Além da renovação, os
confrades e consócias presentes puderam assistir ao
filme sobre a vida de São
Vicente de Paulo. Ao final,
foi servido um bolo feito

Festividade promovida no último dia 24 de abril
pela consóciaJoanita, coordenadora da Escola de Capacitação Antonio Frederico

Ozanam (Ecafo), para comemorar 184 anos de existência
da SSVP.

Envie notícias e fotos da sua Unidade Vicentina para o e-mail jornalismo@ssvpbrasil.org.br
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CONVITE:
Celebre os 400
anos do Carisma
Vicentino em
clima de oração
São Vicente de Paulo sempre defendia que
os fiéis precisavam agir
contra as pobrezas, no
entanto, todos os atos
deveriam estar permeados de oração. Dizia ele:
“Nada é mais útil que a
oração. Por isso, devemos ter por ela grande
estima e grande amor, e
ter todo empenho para
a fazermos bem”. Diante da afirmação do santo, a Assessoria Espiritual e o Departamento
de Comunicação do
Conselho Metropolitano
de Formiga optaram por
celebrar os ‘400 anos do
Carisma Vicentino’, incentivando que os confrades e consócias da
área rezem pela continuação deste discipulado de caridade.
O QUE DEVE SER
FEITO?
Na reunião do ‘Metropolitano’, realizada no
último dia 10 de junho,
foram entregues a todos
os Conselhos Centrais
da área imagens de São
Vicente de Paulo, ungidas com água benta pelo
padre Pedro Felisberto
Ferreira. Cada Conselho
Particular da área receberá uma estatueta, que
deve percorrer todas as
Conferências.
Ao final de cada visita, o presidente ficará
encarregado de levar a
imagem para a Conferência que ainda não recebeu a visita dela, seguindo calendário estipulado pelo Conselho
Central.
No dia da chegada
da estatueta de São Vicente à determinada
Conferência Vicentina,

os membros são convidados a fazer o roteiro de orações que está disponível a
seguir.
AO FINAL DA
PEREGRINAÇÃO, A
IMAGEM DEVE SER
DEVOLVIDA AO CONSELHO
METROPOLITANO?
Não! A última Conferência que recebeu a visita da
estatueta deverá sorteá-la
entre uma das famílias assistidas que seja católica.
Além de entregar a imagem, é importante que os
vicentinos expliquem aos
contemplados quem foi São
Vicente e a importância do
santo na vida dos Pobres.

QUAL É A IMPORTÂNCIA
DESTA CELEBRAÇÃO?
De acordo com o padre
Pedro Felisberto Ferreira,
assessor Espiritual do CM
Formiga, esta é uma oportunidade de incentivar a
oração pelo ‘Carisma Vicentino’ e a divulgação dele.
“Torna-se importante para
que o Carisma Vicentino
não fique esquecido. É uma
chance de revisitar a história de São Vicente de Paulo
e relacionar os trabalhos
dele com os Pobres nos dias
de hoje. A pobreza e a história continuam 400 anos
depois, principalmente em
nosso país, que vem sendo
assombrado por uma onda
de corrupção, em que os
Pobres são sempre os mais
prejudicados, com a precariedade na saúde, educação, transporte”.
O QUE É O CARISMA
VICENTINO?
O ano de 1617 é importante na vocação de São Vicente de Paulo por dois
motivos: 25 de janeiro, fes-

Padre Pedro Felisberto Ferreira, assessor Espiritual do CM Formiga

Todos os Conselhos Particulares da área vão receber
imagens de São Vicente de Paulo

A Assessoria Espiritual e o
Departamento de Comunicação do
Conselho Metropolitano de Formiga
elaboraram uma comemoração
para ser vivida por todos os
confrades e consócias da área
Logomarca oficial da comemoração
dos 400 anos do Carisma Vicentino
ta da Conversão de São
Paulo, o santo pregou o primeiro sermão da missão,
em Folleville, na França,
depois de ouvir a confissão
de um agricultor em fim de
vida, que lhe fez entender o
abandono espiritual em que
viviam os Pobres das áreas
rurais.
Em agosto daquele ano,

em sua experiência de pároco em Châtillon, se encontra face a face com a
pobreza e a miséria que
transformará a vida do ‘santo da caridade’, que fundou
naquela época a associação
‘Damas da Caridade’, em
que mulheres da sociedade
foram convidadas a ajudar
os Pobres.

Depois das Damas da
caridade, muitos outros
movimentos foram criados por São Vicente; outros, a exemplo da SSVP,
nasceram inspirados no
santo.
Todas as instituições criadas por São Vicente e/ou
inspiradas nele integram um
organismo maior, que se cha-

ma: Família Vicentina.
O QUE ESPERAR DESTA
CELEBRAÇÃO?
Em nível de Metropolitano, o padre Pedro Felisberto anuncia a expectativa: “Eu desejo que as
pessoas abracem o Carisma Vicentino e vivam a
caridade”.

ou ao
istão
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Celebração dos 400 anos
do Carisma Vicentino
Animador: A Família Vicentina se prepara para
comemorar os 400 anos de instituição do carisma dela inspirado em São Vicente de Paulo. Foi
o santo que em 1617 fundou a instituição Damas
da Caridade, o primeiro Ramo vicentino que, depois, abriu as portas para a criação de muitas outras entidades, a exemplo da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP). Vicente deparou-se com
a pobreza e a miséria e, com a graça de Deus,
começou seu itinerário espiritual, concretizado na
Caridade e na Missão.
VICENTINA
Saudação à Trindade – Em Nome do Pai, do Filho e do EspíritoSanto...
Leitor 1:”Os Pobres passam fome...”
(SV). Quando uma pessoa passa fome é preciso
dar-lhe de comer. Nesse caso, não se pode esperar. Não é uma questão a resolver a médio ou
longo prazo. É preciso agir de imediato e com
urgência.
Leitor 2: “Os Pobres passam fome e se condenam” (SV). Vicente viu a extrema degradação do
ser humano. Viu a tamanha falta de dignidade
imputada a uma grande parcela daqueles que
foram “criados à imagem e semelhança de Deus”.
Leitor 3: Vicente não cria nada de novo além daquilo que Deus, desde todo o sempre, insistiu no
seu Plano de Salvação e, fundamentando-se na
Palavra de Deus, prioriza o essencial do Projeto
de Deus que é a vivência do amor até as últimas
consequências: a Caridade Misericordiosa e
Transformadora.
Todos: “A caridade não basta. Ela trata as feridas, mas não os golpes que as causam. A caridade é o samaritano que derrama azeite sobre
as feridas do caminhante que foi atacado. O papel da justiça é prevenir os ataques” (Antonio Frederico Ozanam)
Animador: Cantemos com alegria... São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de
Deus (bis).
- Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão (bis).
- Coração que acolhe o pobre e o sofredor, cheio
de ternura e de amor (bis).
Leitor 1: Em 1617, Vicente de Paulo, enquanto
celebrava uma missa, exortou os fiéis a ajudarem uma família pobre da paróquia que estava
gravemente enferma, necessitada de comida e
atenção.
Leitor 2: A família foi salva pela pronta resposta a
esse convite à ação e, como resultado deste momento, Vicente de Paulo compreendeu que a Caridade para ser efetiva devia também estar bem
organizada.
Leitor 3: Esta história também dá vida a um texto
do Evangelho no coração de nosso chamado vicentino. Em Mateus 25,35, lemos: “Eu era estrangeiro, e me acolheste”. Com a busca e ajuda aos
estrangeiros de nosso tempo, mostramos nossa
comunhão ao carisma vicentino.
Todos: É o nosso chamado vicentino que dá vida
ao exemplo do Bom Samaritano!
Animador: Vamos ouvir o Evangelho deLc 10,
25-37.

Animador: Quem são, em nossos dias, os estrangeiros ao nosso redor? São muitos: os refugiados
que fogem da opressão e da pobreza; os desabrigados em suas cidades devido às guerras civis; os
migrantes que buscam uma vida nova; os sem-teto;
os enfermos físicos ou mentais; aqueles que sofrem discriminação por sua fé, raça ou cor; o jovem
ou o ancião solitário e vulnerável. O que podemos
fazer mais por estas pessoas? Estão surgindo novas pobrezas para as quais somos chamados a
dar uma resposta? Como estamos dando nosso
apoio atualmente às novas formas de pobreza?
Quais as novas necessidades que estão surgindo?
Como podemos responder a estas necessidades?
Somos nós os estrangeiros necessitados de acolhida?
- Momento de partilha diante destes questionamentos.
Animador: Rezemos juntos esta oração no dia em
que honramos o Pai da Caridade. Ó São Vicente
de Paulo, que olhastes fraternalmente para os Pobres e Miseráveis e formastes mulheres e homens
para o trabalho da evangelização dos Pobres e da
promoção humana, inspirai-nos, pela vossa intercessão junto ao nosso Deus, em nossa ação missionária dentro da presente realidade. Fazei com
que vejamos a miséria humana em que vivem milhões de irmãs e irmãos nossos. Despertai em nossa vida o senso de paz e de justiça num mundo de
tantas desigualdades sociais. Ensinai-nos a humildade e a mansidão, quando procuramos a grandeza e a fama à custa da exploração de nossos irmãos. Fortalecei nossas ações em favor das crian-

ças abandonadas, dos jovens desnorteados, dos
idosos solitários, dos desempregados, dos semterra e sem-teto, dos que sofrem por causa do
nosso egoísmo, da multidão de marginalizados
e excluídos que passam fome e que não têm nem
voz nem vez em nossa sociedade. Ajudai-nos a
seguir Jesus Cristo “Evangelizador dos Pobres”
e a deixarmos “Deus por Deus”, quando servimos efetivamente nossos irmãos. Amém. (Padre
Mizaél Donizetti Poggioli – Congregação da Missão-CM)
Pai Nosso e Ave Maria
Canto Final:
1. Glória e louvor ao ínclito Vicente/Oh meu bom
pai e santo protetor/Sois na Igreja um sol resplandecente/Louvar-vos-ei alegre e com fervor.
A NOSSO DEUS GLÓRIA E LOUVOR ETERNAMENTE AO DEUS DE SÃO VICENTE./ GLÓRIA
E LOUVOR, GLÓRIA E AMOR POR NOS TER
CONCEDIDO PROTETOR TÃO QUERIDO.
2. Glória e louvor a quem formou tal alma/E a
encheu de seu divino amor/Desde a infância um
vivo fogo inflama/E São Vicente é luz, é chama
ardente.
3. Glória e louvor a grande caridade/É vivo ardor
do servo do Senhor/Pra consolar a pobre humanidade/Em todo mal e infeliz labor.
4. Glória e louvor, Vi cente compassivo/Rogai por
nós o nosso Salvador/E alcançai no dia decisivo/
Nos dê do céu da glória do resplendor.
(Fonte: Divulgação da Família Vicentina)
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Consócia Em vez de jogar ‘Baleia Azul’,
homenageia
que tal ser um vicentino
SSVP com bolo Coordenador de Jovens do Conselho
que imita a Metropolitano de Formiga alerta sobre
bandeira da o perigo da brincadeira virtual e afirma:
“enquanto o jogo provoca morte, a
instituição
SSVP promove a vida”

Existem várias formas
de se demonstrar o amor
pela SSVP. A consócia Joana
Simões da Cunha Pereira
encontrou um jeito doce e
saboroso de se fazer isso. No
aniversário de 184 anos da
instituição, comemorado em
abril passado, criou um bolo
que imita a bandeira da ‘Sociedade’.
Joana é professora e
nunca fez curso de confeitaria. Quando soube do aniversário da SSVP, se sentiu motivada a preparar o quitute
e deu certo. “Fiquei muito
feliz quando as pessoas comentaram que estavam admiradas de como o bolo tinha ficado parecido com a
bandeira. A recompensa
pelo meu trabalho é saber

Consócia Joana Pereira
que as pessoas gostaram
dele”.
A consócia é membro da
Conferência Sagrada Família, na área do Conselho Central de Abaeté.

Bolo feito em homenagem à SSVP

Lar Vicentino em
Alpinópolis (MG)
tem nova diretoria
O confrade Damião Antônio Leite é o novo presidente do Lar da Sociedade
de São Vicente de Paulo
(SSVP) em Alpinópolis, na
área do Conselho Metropolitano de Formiga. Ele e diretoria foram empossados
em 30 de março.
Na ocasião, também fo-

ram empossados os membros do Conselho Fiscal. Titulares: Francisco Lourenço Teodósio, Maria do Rosário Ramos Brás e Marta
Rosa dos Santos Paula. Suplentes: José Luiz de Paula, Maria Raimunda dos
Reis e Rosa Aparecida Gomes de Lima.

Menina de 15 anos crava faca no peito. Jovem coloca balas envenenadas em
porta de escola infantil. Adolescente é encontrado mutilado. Todas estas afirmações
parecem exageros de algum
jornal sensacionalista, mas
não são. Os casos citados
aconteceram no Brasil no
mês passado e têm em comum o jogo ‘Baleia Azul’. A
‘brincadeira’ começa oferecendo aos jovens pequenos
desafios que vão aumentando
gradualmente. A última etapa
determina que os participantes comentam o suicídio.
O nome ‘Baleia Azul’
está relacionado ao primeiro desafio ao qual os participantes são submetidos: desenhar uma baleia com gilete nos pulsos. O jogo é acessado por meio de sites de
relacionamento, a exemplo
do Facebook.
Diante de situações de
jogadores que têm perdido a
vida, é muito comum aparecer comentários do gênero:
“foi falta de côro dos pais” ou
ainda “esses jovens não têm
mais o que fazer da vida”.
Mas há um equívoco nestas
frases. Embora os estudos
relacionados sejam muito
recentes, o que se observa no
perfil de quem entra para o
‘Baleia Azul’ é que são pessoas com quadros de depressão, baixa autoestima, problemas de relacionamento
com pais, que sofreram perdas e não possuem amigos.
E o jogo não representa para
elas uma brincadeira; e sim,
o incentivo que desejam encontrar para cometerem o
suicídio. É uma questão seríssima, comprovada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), no aumento de jovens que tiraram a vida nos
últimos anos – cerca de 26%.
O coordenador de Jovens
do Conselho Metropolitano

Imagem do braço de um adolescente que desenhou a ‘baleia’
com gilete

Confrade Devanir Duque

SINAIS DE RISCO DO SUICÍDIO
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) preparou uma
cartilha para que professores e
educadores possam identificar
comportamentos indicativos de risco de suicídio entre jovens e adolescentes. No documento, a OMS
esclarece que ter pensamentos
suicidas ocasionalmente não é
algo anormal nesta idade, já que
é parte do processo de desenvolvimento da fase, quando adolescentes lidam com questões existenciais e tentam descobrir o significado da morte. “Pensamentos
suicidas se tornam anormais
quando a realização deles parece ser a única solução dos problemas para as crianças e os adolescentes. Temos então um sério
risco de tentativa de suicídio ou de

suicídio”, explica o órgão.
As pesquisas também demonstram que quando há um caso
de suicídio dentro de uma comunidade, como em uma escola, há
mais chances de que novos casos
aconteçam na sequência, pois o
adolescente é mais sugestionável
que o adulto. É o que se chama de
“suicídio contagioso”, algo muitas
vezes não tratado com a devida
atenção. “As escolas muitas vezes
empurram para baixo do tapete o
caso. Mas o correto é chamar os
estudantes e conversar. Fazer uma
triagem nos que podem apresentar mais riscos e até chamar psicólogos para conversar”, diz Sheila
Caetano, professora da Unifesp.
A OMS alerta que qualquer
mudança súbita ou dramática que

afete o desempenho, a capacidade de prestar atenção ou o comportamento de crianças e adolescentes deve ser considerada seriamente. Como:
• falta de interesse nas atividades
habituais
• declínio geral nas notas
• diminuição no esforço/interesse
• má conduta na sala de aula
• faltas não explicadas e/ou repetidas, ficar “matando aula”;
• consumo excessivo de cigarros
(tabaco) ou de bebida alcoólica,
ou abuso de drogas (incluindo
maconha)
• incidentes envolvendo a polícia
e um estudante violento

de Formiga, confrade Devanir Duque, pede que os vicentinos fiquem atentos aos assistidos e aos próprios jovens
que frequentam as Conferências. Caso detectem algum
sintoma (leia quadro acima),
os confrades e consócias devem incentivar com que eles
procurem ajuda médica e
psicológica.
Às pessoas que estão
com ideação (pensamento)
suicida, ele dá um encorajamento. “Nós somos o pre-

sente e futuro desta nação,
e o jogo só nos permite ser o
presente. Então, vamos viver a vida que Deus nos deu.
Eu sei que existem problemas e que, às vezes, tudo se
torna muito difícil. Mas tudo
passa, inclusive o sofrimento. Não desista da vida”.
Devanir ainda aconselha
a participação desses jovens
nas Conferências Vicentinas. “O contato com outros
jovens que são felizes dentro
da Igreja e por servirem aos

Pobres, aliado ao tratamento médico e psicológico, pode
ser muito importante para o
bem-estar de quem está sofrendo com depressão ou situações parecidas”. Complementa. “Nosso trabalho, na
condição de vicentinos, é
contrário ao jogo Baleia
Azul. Em vez de promover
mortes, nós promovemos a
vida. E valorizamos todos os
jovens, porque sabemos da
força que eles têm e o quão
capazes são”.

Fonte: El país

Três dias de orações são promovidos em Abaeté
Ação e oração. Estas são
duas palavras que têm guiado os vicentinos na área do
Conselho Central de Abaeté
e Metropolitano de Formiga.
Entre 22 e 24 de março, aconteceu o Tríduo Vicentino.
Os três dias de orações
foram encerrados com a
Santa Missa das Cinco Intenções, na Matriz Nossa
Senhora do Patrocínio.
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Consócia é reeleita presidente
da ‘Casa dos Velhinhos’
No dia 26 de abril de 2017,
no Centro de Convivência
“Ramiro Júlio e Dona Ana”,
ocorreu a posse da consócia
Lúcia de Fátima Faria Costa e da diretoria dela, que
estarão à frente da Casa dos
Velhinhos ‘Grijalva Alves
Terra’, em Piumhi.Consócia
Lúcia foi reeleita.
Após os procedimentos
de costume, a presidente do
Conselho Central de Piumhi,
consócia Marlene de Souza
Costa, declarou empossada
a presidente, que apresentou a nova diretoria: vicepresidente, Antonio Marcos
Dias; 1ª secretária, Maria
Auxiliadora de Souza; 2ª secretária, Edvam Elena Novaes; 1ª tesoureira, Marlene
de Souza Costa e 2º
tesoureiro,Anezio Batista
dos Santos. Para o Conselho
Fiscal, os confrades: João

Junho/Julho/Agosto de 2017

ASSEMBLEIA
VICENTINA EM PIUMHI
A Assembleia Vicentina de Piumhi foi no Centro
de Convivência da Casa
dos Velhinhos, na noite de
24 abril, coordenada pelo
Conselho Particular de
Piumhi. A mesa diretora
foi formada por Marlene,
presidente do Conselho
Central; Donizete, presidente do Conselho Particular de Piumhi; José Ferrei-

ra, presidente do Conselho
São Francisco de Assis;
Lúcia, coordenadora da
Casa dos Velhinhos, e os
palestrantes Gilmar Luiz
de Oliveira e Rafael José
Barros Pinto, ambos da cidade de Passos.
Confrade José Alberico, coordenador da Ecafo,
fez a leitura espiritual, destacando a importância da

caridade. Houve ainda
apresentação de um coral.
Na oportunidade, foram apresentados os novos vicentinos: José Antônio Rosa, Jamil Faria da
Costa e Rosangela Soares.
Ao final, todos em voz alta
fizeram a Renovação do
Compromisso Vicentino,
que está na Regra na página 217.

Lúcia faz o juramento
Batista Ferreira, José Alencar da Silva e José Ramos
Rosa. Suplentes: Ailton
Francisco Figueiredo,Maria
Helena Santos Diniz e Zenon
de Oliveira.

A Consócia Lúcia de Fátima Faria Costa ingressou
na Conferência São José a 08
de junho de 2001; foi proclamada a 03 de agosto do mesmo ano.

Parte dos participantes da assembleia

JUVENTUDE EM AÇÃO
Confira atividades da Comissão de Jovens da área do Conselho Metropolitano de Formiga

Já em clima de muita oração, no dia 22 de maio, dia de Santa Rita,
a Conferência homônima em Formiga promoveu dois terços.

A Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de Formiga
esteve em visita ao Conselho Central de Abaeté, no último dia
20 de maio. O objetivo foi incentivar os trabalhos da juventude,
divulgando a importância da formação e do recrutamento.

O dia 4 de maio foi de visita da Comissão de Jovens do Conselho
Central de Formiga a duas Conferências: Santa Rita de Cássia e
Nossa Senhora Aparecida. Os visitantes repassaram
informações pertinentes aos compromissos que os vicentinos
devem ter para com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).

O estado grave de uma criança doente na área do Conselho
Particular de Córrego Dantas (Central de Luz) comoveu a juventude
vicentina local, que promoveu um almoço beneficente em prol do
menino. A iniciativa foi da Conferência São Francisco de Assis.
Antes de se tornarem confrades e consócias, os interessados em
participar da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) são
denominados ‘aspirantes’. Depois de conhecerem o Carisma e se
submeterem a um curso de formação básica da Escola de
Capacitação Antonio Frederico Ozanam (Ecafo), se realmente
estiverem convictos de que desejam servir a Jesus por meio dos
trabalhos com os Pobres, é que eles são proclamados vicentinos
e vicentinas. E foi justamente isso que aconteceu com membros
da Conferência Santa Rita de Cássia, na área do Conselho Central
de Formiga. Membros foram proclamados no último dia 27 de
abril. Logo após, eles participaram da Santa Missa.

Os jovens de Santo Antônio do Monte receberam a visita da
Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de Formiga, a
29 de março passado.

Foi empossada a nova diretoria da Conferência de Jovens
São Miguel Arcanjo, na área do Conselho Central de Arcos
(MG). O evento aconteceu no dia 7 de abril.

Em abril, membros da Conferência Santa Rita de Cássia –
Central de Formiga – promoveram uma festa para homenagear
o confrade Antonio Frederico Ozanam, principal fundador da
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).

Crianças pobres de Formiga (MG) puderam comemorar a
Páscoa com ovos de chocolate, conforme manda a tradição.
Os jovens da Conferência Santa Rita de Cássia passaram o
fim de semana confeccionando o quitute para garantir que os
assistidos tivessem um domingo doce e feliz!
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MANUAL ILUSTRADO DA
MUDANÇA DE ESTRUTURAS:
Tudo o que você precisa saber sobre o projeto vicentino que pretende
ampliar o assistencialismo para o campo da promoção social
Provavelmente, você já ouviu o termo
‘Mudança de Estruturas’ durante alguma
atividade vicentina. Ele vem sendo amplamente divulgado nos últimos anos. Se já conhece e trabalha o conceito dentro de sua
Unidade Vicentina, parabéns, você realmente compreendeu o ditado popular: ‘não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar’.
Se ainda não, nesta página, além de se inteirar sobre o assunto, terá a chance de se inspirar em exemplos práticos para a retirada
das famílias assistidas da situação de pobreza.
A equipe de jornalismo do ComunicAÇÃO Vicentina convidou o padre Alexandre
Nahass Franco (Congregação da MissãoCM), assessor Espiritual do Conselho Nacional do Brasil (CNB), para descrever situações que são consideradas ‘Mudança de
Estruturas’ e situações que não se enqua-

dram nesta nova metodologia dos trabalhos
vicentinos. Para tornar o material ainda
mais didático e de fácil compreensão, todas assituações foram ilustradas pela designer gráfica Márcia Torquato.
Com este projeto, o Conselho Metropolitano de Formiga tem o objetivo de incentivar que os vicentinos da área não
apenas entreguem cestas básicas, como
também lutem pela promoção dos assistidos, pois como Dom Hélder Câmara
(1909-1999) ensinava: “Dignidade é o Pobre poder comprar o pão com o dinheiro
do próprio trabalho”. Este é um convite
para que os confrades e consócias substituam o assistencialismo pela efetivação
da justiça social na terra, que é a garantia de que todos tenham trabalho, saúde,
educação e, principalmente, independência financeira.

AINDA SOBRE
MUDANÇA DE
ESTRUTURAS
Se as dúvidas sobre o tema ‘Mudança
de Estruturas’ persistirem, consulte a cartilha sobre o assunto disponibilizada pelo
Conselho Nacional do Brasil (CNB). Ela
está no site www.ssvpcmformiga.org.br
Segundo os autores do documento, o
termo pode ser compreendido da seguinte forma: “(...) a Mudança de Estruturas
não pretende servir apenas para solucionar as necessidades imediatas dos Pobres (proporcionando alimentos, roupa
etc). Esse socorro emergencial fundamental para a sobrevivência dos oprimidos é chamado de caridade imediata. A

Mudança de Estruturas vai mais além,
isto é, a ação empreendida deverá ajudar para que os Pobres desenvolvam estratégias efetivas para sair da pobreza e
para a sua promoção humana. Para se
atingir a plenitude de caridade – a caridade mediata ou mediana – pretende-se
mudar estruturas complexas que em sua
totalidade formam o sistema social dentro do qual vivemos”.
O padre Alexandre Nahass Franco, por
fim, apresenta uma importante ilustração
para mostrar como se vence o ciclo da pobreza.

ISTO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

O acesso à educação é uma importante forma
de promoção. Quanto mais qualificado,
maiores são as chances dos assistidos se
inserirem no mercado de trabalho.

ISTO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

No Rio Grande do Norte, os vicentinos
compraram uma bicicleta adaptada em
que o assistido pôde comercializar
salgados e sucos pelas ruas da cidade.
Ele, que estava desempregado, tornou-se
dono do próprio negócio e foi promovido.
Que tal oferecer às famílias assistidas a
chance de iniciarem um pequeno
comércio?

ISTO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

“A Mudança de Estruturasnão se destina somente a conseguir alimento, roupas e abrigo para
aliviar as necessidades imediatas dos Pobres. Significa assisti-los para que possam mudar as
estruturas em que vivem e ajudá-los a desenvolverem meios pelos quais possam sair da
pobreza”, explica padre AlexandreNahass

Tatielle Oliveira / Jornalista responsável pelo ComunicAÇÃO Vicentina

A qualificação profissional também é uma
forma de auxiliar no processo de Mudança
de Estruturas. Procure nas instituições de
ensino se há vagas, por exemplo, em cursos
de corte e costura para que os assistidos
possam se matricular. O mercado de
confecção é o que mais cresce no Brasil.
#ficaadica

ISTO NÃO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

A cesta básica doada pelos vicentinos é
importantíssima. Muita das vezes, aquele
será o único alimento da família durante a
semana. Mas somente ela não é capaz de
promover ninguém. É preciso audácia e
criatividade para praticar a caridade.

ISTO NÃO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

A ajuda dos confrades e consócias não
deve se prolongar por muito tempo. Ela
acontece em uma situação emergencial.
Depois, é preciso que os assistidos
‘caminhem com as próprias pernas’. Ter
uma família assistida por muitos anos não
é motivo de orgulho para ninguém; só
mostra que é preciso agir urgentemente
pela Mudança de Estruturas.

ISTO NÃO É MUDANÇA
DE ESTRUTURAS

Reformar a casa de um assistido que
ameaça cair é ‘mudar as estruturas’ do
imóvel, mas isso não significa
‘Mudança de Estruturas’ na vida dele.
Lógico, que uma moradia nova vai
oferecer-lhe mais qualidade de vida,
mas somente o trabalho será capaz de
fazer com que ele se sustente e
sustente a própria família.

10

Jornal ComunicAÇÃO Vicentina

Junho/Julho/Agosto de 2017

GARGALHADAS VICENTINAS
Porque a gente trabalha...
mas se diverte

O defunto sentado
Assim que ingressei nas fileiras da SSVP, em nossa cidade de
Passos, o dispensário para a entrega das feiras funcionava como
dispensa única, ou seja, para todas as Conferências. Um costume bem diferente do sistema atual em que cada uma das 19 Conferências espalhadas pela nossa
cidade faz sua distribuição em sua
sede, no seu próprio bairro. E,
nessa época, lá se vão mais de
55 anos, uma vez a cada mês, a
nossa SSVP fazia a Campanha
Rural, visitando as fazendas de
nossa região, e a ‘chimbica’ (com
a carroceria ¾) vinha abarrotada
de mantimentos. Algumas vezes,
cheguei a participar dessas campanhas ao lado de saudosos confrades, e ouvi deles muitos casos
contados com simplicidade e bom

humor.
Um desses casos que grudou
em minha memória, não me lembro qual foi o confrade que contou, mas era mais ou menos assim: Zetão Cacunda, alto, gordo,
já com a idade avançada, solteirão, morava sozinho em alguma
roça. Tempo passando, ele envelhecendo e o povo da região onde
ele morava comentava: “Zetão
não vai morrer, vai secar em vida,
já tem quase cem anos e está
cada vez mais corcovinhado”.
Mas lá num triste dia para
suas irmãs, sobrinhos e amigos,
ele de repente caiu morto. A notícia correu e abalou a região. O assunto era um só. E agora ele, com
aquela cacunda toda corcovinhada, ultimamente não conseguia
nem deitar, vai ter que ser enter-

rado sentado no caixão!
Os amigos se juntaram para
preparar o corpo e dar um jeito de
colocar ele dentro do caixão. E
para surpresa do povo que esperava o corpo para ser velado, lá
estava o defunto todo arrumado,
camisa de chita tapando seu enorme papo, e bem esticado, deitado
dentro do caixão. Lá pelas tantas
da madrugada, chuva que Deus

dava, pé d´água caía sem dó, goteiras por todos os lados da casa.
Sala, cozinha, quarto e até a pequena dispensa entupida de gente. Lamparinas fumegando pelas
paredes, mulherada rezando em
volta do caixão, coroas, buquês e
gamelas cheias de flores cheirando por toda a casa. Uns acocorados, outros sentados em bancos,
caixotes, a maioria cochilando. Aí,

aconteceu o que não podia: o corpo ao ser colocado no caixão não
tinha como fechar a tampa por sua
cacunda ser muito corcovinhada.
Aí, o jeito foi esticar o Zetão, amarrar ele pelo peito e pescoço com
uma corda fina, e com um prego
prender na tábua que não era lá
grandes coisas por dentro do caixão. E não é que o corpo do danado começou a inchar muito, o
prego não resistiu, soltou da madeira, e num determinado momento, na pressão, soltou- se, e num
gesto brusco, o Zetão ficou sentado! Tamanho foi o susto do povo
que não ficou ninguém dentro da
casa. Era gente acordando, mulheres gritando, crianças chorando, pessoal sem rumo embranhando no mato, uns levando tombo sujando no barro, outros cor-

rendo. A sobrinhada patinando no
meio daquele lamaçal, dizia: “calma gente, o tio não morreu, tá é
passando um susto na gente”.
Depois de muita explicação,
o pessoal foi voltando, e o finado
Zetão continuou sendo velado
sentado no caixão. Para ser enterrado, teve que ser trazido para
a cidade num banguê. E que sofrimento dos poucos que vieram
carregando todo aquele peso. A
história do cortejo, atravessando
a cidade com um banguê, deu
muito pano pra manga, mais isso
é assunto para um próximo texto.
Confrade Sebastião Wenceslau Borges
Membro da Conferência
São Francisco, na área do
Conselho Central de Passos

‘’Somente com espírito de oração, humildade e
amor ao próximo, poderemos levar um pouco mais
dignidade aos Pobres’’, avalia coordenador da Ecafo
O confrade Gilmar Sulino, coordenador da Escola
de Capacitação AntonioFrederico Ozanam (Ecafo)
do Conselho Metropolitano
de Formiga, participou em
março do encontro nacional
do departamento, realizado
em Osasco (SP). O evento
foi uma promoção do Conselho Nacional do Brasil,
sob a coordenação da consócia Vera Santos.
Toda a programação
esteve voltada a questões
sobre a espiritualidade do
formador vicentino. Tema
que agradou muito o repre-

sentante do Conselho Metropolitano de Formiga. “O
encontro em um todo foi
todo muito bom. Como o
tema era a espiritualidade,
posso afirmar que temos
que estar sempre em vigília, pois somente com o espírito de oração, humildade
e amor ao próximo, poderemos levar um pouco mais
de dignidade aos Pobres”.
Gilmar ainda descreve
outro ensinamento que obteve nos três dias de formação em São Paulo. “São Vicente de Paulo e o bemaventurado Antonio Frede-

rico Ozanam foram pessoas que sempre se capacitaram para suas missões.
Acredito que nós, do CM
Formiga, devemos sempre
procurar nos capacitarmos
para melhor atender às necessidades de nossos irmãos assistidos”.
Presente ao evento, a
presidente nacional do CNB,
consócia Emília Fernandes
Figueiró Jerônimo, defendeu que os formadores vicentinos devem seguir os
passos de São Vicente, que
acreditava que mais importante que ‘falar’ é ‘fazer’.

Presidente toma posse para os
próximos três anos da Conferência
São Francisco de Assis
No dia 8 de abril, foi realizada a posse da nova diretoria da Conferência São
Francisco de Assis, pertencente ao Conselho Particular Nossa Senhora do Rosário de Abaeté, e ao Conse-

O fim do mandato será em 2020

lho Central de Abaeté.
A NOVA DIRETORIA FICOU
ASSIM DEFINIDA:
Presidente: consócia Ereni
Pereira da Cunha
Vice-presidente: José Antô-

nio da Silva
Secretário: José Ribeiro Alves
Tesoureira: Neiva Maria Pires
Alves
O mandato terá fim em 08 de
abril de 2020.

Foto oficial do Encontro Nacional da Ecafo

Mais vicentinos são
formados em Passos
O Conselho Central
d e Pa s s o s a p l i c o u o
módulo ‘Formação Bá-

Formação em Passos

sica’ para aspirantes
vicentinos. Quando
concluíram a forma-

ção, eles foram proclamados confrades e
consócias.

