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EDITORIAL
Estamos de volta e com tudo!

Em dezembro de 2019 foi publicada a 
nossa última edição trimestral do jornal 
ComunicAÇÃO Vicentina, o órgão oficial do 
Conselho Metropolitano de Formiga. Já no 
mês de fevereiro, quando nos preparávamos 
para a primeira publicação de 2020, veio a 
pandemia. 
Esta doença terrível nos fez reaver o nosso 
modo de agir. O distanciamento social era 
necessário, mas nosso trabalho não podia 
parar. Parafraseando São Vicente de Paulo, 
nós precisamos ser ‘inventivos ao infinito’ na 
missão de comunicar, informar e evangelizar 
os vicentinos na nossa área.
Como o jornal demandava a distribuição, 
o que não era aconselhável diante à crise 
sanitária vivida, nós criamos o ‘Expresso 
Vicentino’ – o primeiro jornal on-line semanal 
da SSVP no mundo. Ele teve uma excelente 
adesão entre nossos queridos confrades 
e consócias e, por isso, entra na grade 
definitiva de produtos comunicacionais 
do CM. Se você ainda não teve acesso, 
solicite sua assinatura gratuita pelo e-mail 
jornalismocmformiga@gmail.com
Nossos canais nunca pararam. O site www.
ssvpcmformiga.org.br continuou com 
atualizações diárias. 
Também utilizamos muitas cartas que, assim 
como na época de Ozanam, contribuíram 
para que permanecêssemos unidos.
Nosso trabalho também foi de zelo com 
nossas Obras Unidas, auxiliando-as com 
releases e repostas à imprensa, quando 
estas se viram como alvo da pandemia.
Também, conectados às redes sociais, 
criamos o Instagram @cmformigassvp – com 
materiais diversificados de entretenimento, 
motivação e espiritualidade vicentina.
Com a retomada das atividades, por meio do 
controle da pandemia, voltamos a imprimir 
o jornal, que agora tem mais um papel 
importante: de fomentar a transparência 
em nossas Obras Unidas. O impresso vai 
publicar as prestações de contas, mostrando 
como o trabalho vicentino é idôneo.
Retornamos muito motivados a contribuir 
com o legado de Ozanam de fazer do mundo 
uma ‘rede de caridade’. E para nós, as teias 
que formam esta rede é a comunicação 
vicentina.

        Confrade Vinício Carvalho   
        Diretor de Comunicação do Conselho             
        Metropolitano de Formiga 
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Aos vicentinos da área do Conselho Metropoli-
tano de Formiga,

LOUVADO SEJA NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO!
Com esta saudação genuinamente vicentina abro 
esta edição do jornal ComunicAÇÃO Vicentina. Faço 
questão de usá-la porque é como identificamos um 
irmão de caminhada, e os dizeres reforçam a nossa 
espiritualidade e carisma. Que nunca percamos esta 
essência de fé que se coloca para servir em razão de 
nossos ‘Mestres e Senhores’, os Pobres.
Ainda extasiado com as celebrações dos 150 anos 
da SSVP no Brasil, que recebeu bênção apostólica do 
Papa Francisco, quero de forma especial impelir todos 
os Conselhos Particulares a tomarem a ‘determina-
da decisão’ de motivar as nossas Conferências para 
que muitos outros aniversários vicentinos possam ser 
comemorados, perpetuando assim a nossa Socie-
dade de São Vicente de Paulo na história. 
Os Conselhos Particulares são essenciais em nossa 
amada SSVP, porque cabe a eles instruir, acompanhar 
e ser elos de fé e esperança para os nossos associa-
dos. Aos presidentes e diretoria de CPs ficam o nosso 
agradecimento e carinho. Contem conosco no que 
precisarem.
Para encerrar, cito uma frase do Papa Francisco muito 
oportuna, principalmente para os confrades e consó-
cias que estão relutantes em voltar para as Conferên-
cias. “Cada um de nós é preciso; cada um de nós é 
insubstituível aos olhos de Deus”.

Confrade José Geraldo Maia Alonso
Presidente do Conselho Metropolitano de 
Formiga
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A SSVP, que inicialmente era uma instituição masculina, abriu suas 
portas para as mulheres que passaram a contribuir efetivamente com 
os trabalhos em defesa da justiça social

CONFRADES E 

CONSÓCIAS
No domingo, dia 14 de agosto, é comem-
orado o ‘Dia dos Pais’, o ‘Dia de Combate 
à Poluição’ e se soma a estas datas uma 
celebração vicentina: também é o ‘Dia In-
ternacional das Consócias’. 
A data foi definida porque coincide com 
o nascimento de Amélia Soulaicroix Oza-
nam, esposa de Antônio Frederico Ozanam, 
um dos principais fundadores da SSVP. “O 
Conselho Geral Internacional não poderia 
ter escolhido uma data mais propícia para 
valorizar todas as consócias vicentinas e, 
ao mesmo tempo, homenagear a esposa de Ozanam por sua biografia, seu legado e suas virtudes”, explica o 
confrade Renato Lima de Oliveira, presidente-geral da SSVP, que instituiu a comemoração em 2020.
O objetivo é celebrar as mulheres que participaram e participam da SSVP, trabalhando com muita dedicação 
em defesa pelos direitos dos Pobres. Embora tenha iniciado como uma instituição masculina, a presença femi-
nina está atrelada às origens da SSVP. Foi a Irmã Rosalie Rendu, uma Filha da Caridade, que contribuiu para que 
Ozanam e os amigos dele iniciassem os trabalhos com a Conferência.
Ao longo da história, muitas mulheres tiveram papel importante na Sociedade de São Vicente de Paulo. Entre 
elas, a consócia italiana Celestina Scarabelli que, em 10 de janeiro de 1856, formou o ramo feminino em Bolonha 
por causa de seu desejo fervoroso de servir aos Pobres.

Na história mais recente, ci-
ta-se a consócia Ada Ferreira. 
Ela coleciona várias situações 
de pioneirismo feminino: foi 
a primeira mulher presiden-
te do Conselho Nacional do 
Brasil (2009-2013), a primeira 
mulher a disputar a eleição 
do Conselho Geral Interna-
cional (2016) e é a primeira 
consócia a se tornar pré-can-
didata a deputada federal 
(nas eleições de 2022). “En-
tendo que as possibilidades 
para adentrar nestes lugares/
espaços chegam primei-
ramente pela presença de 
Deus e abertura para que o 
Espírito sopre em meu ser 
a   coragem para me colocar 
disponível para servir. Procuro 
servir com responsabilidade, 
compromisso, coragem e 
muita esperança”, destaca a 
consócia.
Além das importantes figuras 

femininas que tanto con-
tribuíram com a SSVP, Ada 
cita as consócias da Con-
ferência que participa, a 
São Bernadete de Lourdes, 
em Belo Horizonte (MG). 
“Quero fazer memória às 
Marias da Conferência que 
pertenço, que ao ingressar, 
acolheram-me tão bem e 
me apresentaram a SSVP. 
Com elas, recebi a minha 
base. Mulheres gigantes, 
caridosas e com escuta 
atenta e disponibilidade 
para trabalhar a promoção 
das famílias assistidas”.
Para a vicentina, este Dia 
Internacional das Consó-
cias tem muito o que ser 
comemorado. “Temos que 
celebrar a cooperação, a 
colaboração, a coragem e a 
disponibilidade para servir. 
Que possamos reconhecer 
que toda a missão que     
desempenhamos é possível 
pela ação do Espírito San-
to e de nossa mãe Maria 
Santíssima”. 

“A mulher nos tempos de hoje tem uma maior autonomia e liberdade de 
expressão. Foi-se a época que nossas ideias e posicionamentos eram su-
focados. Percebo que na SSVP, apesar de ainda sermos um número menor 
(minha Conferência tem 10 homens e 5 mulheres), nós mulheres temos es-
paço, não somos coadjuvantes. Assumimos cargos importantes, respons-
abilidades; temos voz ativa e contribuímos para o crescimento da SSVP. Ser 
consócia é uma bênção; uma dádiva; é ter um propósito de vida. É ser um 
instrumento de Deus, de amor e caridade ao próximo” - Sthefanie Oliveira 
Silva, membro da Conferência Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Luz

“Acho muito importante a participação 
da mulher na SSVP. Nós, mulheres, 
levamos muito a sério esta missão. 
Minha Conferência é só de mulheres 
falantes e comprometidas com a 
missão que abraçamos. Não somos 
perfeitas, mas estamos juntas. Há 
muita amizade entre nós. Gosto muito 
de ajudar, levando aos necessitados 
um pouco de alívio para os seus so - 
frimentos. Gostaria que houvesse mais 
justiça e paz para todos” – consó-

cia Rosália Passos Bernardes Silva, membro da Conferência São      
Geraldo, em Passos

“A mulher é, em primeiro lugar, 
muito coração e, por isso, tem um 
bom convívio e proximidade com 
os assistidos. Parece que a mulher 
tem sempre um jeitinho a mais. Mas 
nunca devemos colocar os homens 
em segundo plano. Eles também são 
muio importantes. Amo ser vicen-
tina” – consócia Rosana Parachini 
Figueiredo, membro da Conferên-
cia Nossa Senhora Aparecida, em 
Passos



indispensáveis na 
estrutura da SSVP; 
essenciais nas vidas 
dos Pobres
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“(...) ESTAMOS SENTINDO FALTA DESTA 
UNIDADE TÃO IMPORTANTE PARA A SSVP”, 

CONCLAMA O PRESIDENTE NACIONAL, CONFRADE MÁRCIO JOSÉ, 
AO SE REFERIR AOS PARTICULARES.
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CONSELHOS
PARTICULARES 
(CPs)

Campanha é iniciada para fomentar o protagonismo dos ‘Particulares’ 
dentro da instituição. Só o Conselho Metropolitano de Formiga tem 70 CPs

Sempre houve na Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP) a valorização das Conferências, que 
estão na base da pirâmide da estrutura organi-
zacional da entidade (conforme ilustração acima). 
Mas um novo papel de destaque vem sendo dado 
a outra Unidade Vicentina: os Conselhos Particu-
lares (CPs).
O Conselho Nacional do Brasil (CNB) lançou cam-
panha com foco a incentivar o protagonismo dos 
2230 Conselhos Particulares brasileiros. Além de 
mensagem motivacional, é proposta a venda de 
camisas com a frase ‘Determinada Decisão’, de 
autoria de Santa Teresa de Ávila. Elas custam R$30 
e estão disponíveis na loja virtual da SSVP (www.
loja.ssvpbrasil.org.br) ou pelo WhatsApp (21) 2242-
8060. A renda será destinada aos Conselhos Par-
ticulares que estão em situação financeira difícil, 
para que eles voltem a promover encontros e for-
mações com foco no recrutamento e motivação 
dos vicentinos atuantes e afastados.

ComunicAÇÃO Vicentina – Por que a atual diretoria nacional tem valori-
zado os CPs de forma tão especial quanto às Conferências, que sempre 
tiveram local de destaque na SSVP? 
Confrade Márcio José – Primeiramente, precisamos deixar claro que a 
Conferência sempre foi e sempre será nossa principal Unidade. Da nada 
vale eu ser presidente do Conselho Nacional do Brasil, e não estar sema-
nalmente na minha Conferência, que é um lugar sagrado, onde temos uma 
rede de amigos; onde posso, com certeza, passar minhas dificuldades, 
como também posso celebrar tudo o que há de bom em minha vida, pois 
quando estou na Conferência, estou rodeado de amigos. E outra coisa: 
minha salvação, minha santificação que procuro quando adentro a SSVP 
está ali, na Conferência, na casa do Pobre, onde encontro Jesus Cristo nos 
Seus prediletos. A ideia de devolver aos Conselhos Particulares o prota-  

gonismo na SSVP foi porque estamos sentindo falta desta Unidade tão importante para a SSVP. São os Conselhos Partic-
ulares que têm a missão de alegrar, animar e divulgar a SSVP para todo o canto. Estamos sentindo falta dos encontros de 
recrutamento, dos encontros espirituais e formação, e também dos encontros de lideranças que eram tão bem-organiza-
dos pelos Conselhos Particulares. 
 
ComunicAÇÃO Vicentina - A frase da campanha de valorização dos CPs é “Determinada decisão”. De que forma ela 
confirma a importância dos Particulares dentro da SSVP?

Confrade Márcio José - É uma frase de Santa Teresa de Ávila que nos chama a tomar a ‘determinada decisão’. Ela nos 
remete nesta decisão que o Conselho Particular precisa tomar de ser o protagonista desta renovação, desta animação e        
   deste papel importante que ele tem na SSVP. Um papel importante de atitude decidida e totalitária, de cuidar dos nossos    
   Pobres, de impulsionar a SSVP para a determinada decisão de ir a águas mais profundas. Santa Teresa de Ávila nos cha-



5

C O M U N I CC O M U N I C A Ç Ã OA Ç Ã O  V I C E N T I N A V I C E N T I N A

ma a uma “determinada determinação”, com uma frase na qual quis realçar a fortaleza e a totalidade da entrega a 
Deus.   “Determinar-se” é começar uma nova vida; “determinada determinação” é encurtar as distâncias e fazer de tudo 
para não voltar atrás; é fazer uma “opção fundamental”. E é isso o que esperamos de nossos Conselhos Particulares: que 
eles tomem a determinada decisão de serem protagonistas, e nunca mais deixem que tirem deles este protagonismo. 

ComunicAÇÃO Vicentina – Qual recado motivacional o senhor daria aos (às) presidentes de Conselhos Particulares da 
área do Conselho Metropolitano de Formiga? 

Confrade Márcio José - Nossa motivação sempre é voltada a ir a águas mais profundas. Por isso, nossa gestão frente ao CNB não 
vai criar nada mirabolante. Vamos apenas lutar para que nossas Unidades de base – as Conferências e os Conselhos Particulares – 
sejam os protagonistas de nossa história. Urgentemente, precisamos ‘ir para águas mais profundas’; sair desta mesmice,  parar de 
pensar que apenas a cesta básica vai tirar nossas famílias das situações terríveis que elas enfrentam no dia a dia. Ozanam já dizia: 
‘Precisamos cortar o mal pela raiz’. E só vamos conseguir quando nossos protagonistas (Conferências e Conselhos Particulares) as-
sumirem este protagonismo e difundirem entre os confrades e consócias que somos fortes, e podemos fazer com que nossas famílias 
sejam também protagonistas das vidas delas. Não podemos mais aceitar que os pais de uma família assistida cheguem em seus 
filhos, seja na Páscoa, Natal, Dia das Crianças, ou na compra do material escolar, e lhes digam: “foram os vicentinos que trouxeram 
isso para vocês”. Estas pessoas têm que ser formadas, profissionalizadas, para que comprem o que seus filhos precisam; eles (pais) 
têm que ser protagonistas nas vidas destas crianças, e não, nós! 

Em Santana do Jacaré, 
presidente de CP dá exemplo 
de compromisso com a SSVP

O trabalho comprometido da consócia Flaviane Alcântara 
(39), na cidade de Santana do Jacaré (nas áreas do Conse-
lho Central de Campo Belo e Metropolitano de Formiga) são 
referência na importante atuação dos Conselhos Particulares. 
Além de cumprir todas as exigências atinentes ao cargo de 
presidente de CP, Flaviane é uma apaixonada pelo carisma 
vicentino e voraz incentivadora de todos os Departamentos. 
A presidente apoia as Conferências vinculadas ao Particular, 
como também participa dos eventos organizados por elas. 
“Quando vejo a importância do trabalho vicentino, que se 
propaga pelo mundo, sinto-me impulsionada a motivar mais 
pessoas”, conta ela.
Flaviane revela como tem motivado os vicentinos da área 
dela a voltarem para a SSVP depois de ficarem afastados 
com a pandemia. “O retorno tem sido difícil. O comodismo, 
o medo e o desânimo esfriaram bastante as Conferências. 
Paciência e perseverança são o caminho para continuarmos 
este processo. Vamos semear, desenvolver nosso trabalho 
e cultivarmos novas sementes. Só assim, poderemos colher 
novos frutos. E que sejamos resilientes para nos adaptarmos 
aos novos desafios”. 
Enquanto vicentina, ela revela os sonhos que possui. “O meu 
sonho é a igualdade social, o reconhecimento dos nossos di-
reitos, a promoção humana... que todas as famílias tivessem 
acesso à moradia, alimentação e educação. Mas enquanto 
não é possível, pedimos a intercessão de São Vicente para 
que ele possa nos conceder forças, sabedoria e um espírito 
verdadeiramente vicentino para que possamos continuar a 
nossa missão”.

Conselho Particular de Santana do Jacaré, na área do
Conselho Central de Campo Belo



PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES VICENTINAS
Conselho Metropolitano de Formiga

Geraldo Rezende

Lar São Vicente de Lagoa da Prata

Asilo Vicentino de Martinho Campos Doce Lar Vicentino Moemense

C O M U N I CC O M U N I C A Ç Ã OA Ç Ã O  V I C E N T I N A V I C E N T I N A
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Doce Lar Vicentino Moemense

Asilo São Vicente de Paulo Pompéu

Lar Vicentino de Santo Antônio do MOnte São Gotardo

Asilo São Vicente de Paulo São Sebastião do Paraíso

Vila Vicentina de Tiros Lar Vicentino Chico Norberto
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Expressões ‘idoso’ e ‘idosa’ devem ser 
substituídas por ‘pessoa idosa’
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A forma mais adequada para se 
referir aos (as) moradores (as) 
dos Lares Vicentinos e assistidos 
(as) com ou mais de 60 anos 
passa a ser ‘pessoa idosa’. Esta é 
uma tendência que vem com a 
publicação da Lei 14.423, aprova-
da por deputados e senadores, 
e sancionada pelo presidente da 
República, que inclusive altera o 
nome do ‘Estatuto do Idoso’ para 
‘Estatuto da Pessoa Idosa’.
A nova norma tem origem no 
Projeto de Lei do Senado, do 
senador Paulo Paim (PT-RS), que 
é também autor da proposta 
que    originou o marco legal que 
garantiu direitos e proteção às 
pessoas com 60 anos ou mais. 
Segundo Paim, o termo “idoso” 

era excludente: 
“Assim como outros termos mascu-
linos, a palavra ‘idoso’ é usada para 
designar genericamente todas as 
pessoas idosas, sejam homens ou 
mulheres — embora mulheres se-
jam maioria na   população de mais 
de 60 anos.   Considerando não so-
mente o respeito ao seu maior peso 
demográfico, mas também a ne-
cessidade de maior atenção estatal 
para a potencial dupla vulnerabili-
dade associada ao envelhecimento 
feminino, o Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) tem 
recomendado a substituição em 
todos os textos oficiais”, apontou 
Paim.

CCA do Metropolitano lança cartilha com 
roteiros para reuniões

A tarefa de planejar semanalmente 
uma reunião de Conferência de Cri-
anças e Adolescentes (CCA) não é 
fácil. Às vezes, falta tempo. Em outras, 
falta criatividade. Para esses mo-
mentos, a coordenação de CCA do 
Conselho Metropolitano de Formiga 
lançou uma cartilha, com sugestões 
de roteiros e atividades para serem 
usados durante o ano.
O material foi lançado no VI Encontro 
de CCA do Metropolitano, promovi-
do entre 15 e 17 de julho, na Casa de 
Cursilho, em Formiga.
O coordenador de CCA do CM, con-
frade Raphael Henrique, explicou que 
o objetivo da elaboração da cartilha 
não é tolher a criatividade dos orien-
tadores. “Nós queremos é nortear os 
trabalhos e ajudá-los quando estiver-
em sem programação”.

ENCONTRO
O Encontro de CCA reuniu lideranças 
vicentinas para traçarem estratégias 

que vão melhorar as atividades 
que desempenham junto com os 
pequenos vicentinos.
Foram três dias de muita formação 
e espiritualidade. Com destaque 
da participação dos associados 
na Santa Missa da Igreja São Paulo 
Apóstolo. O padre Daniel Rodrigues 
rezou pelos confrades e as consó-
cias. “De forma especial, rezamos 
hoje pelos vicentinos, que tão bem 
fazem aos Pobres”.
Participou do encontro também a 
consócia Ciléa Santos, coordena-
dora de CCA para a Região I. Junto 
com os participantes, ela ajudou a 
traçar metas para que os trabalhos 
das CCAs sejam cada vez mais 
eficientes.
Entusiasta do trabalho infanto-
juvenil vicentino, o confrade José 
Geraldo Maia Alonso (presidente 
do Metropolitano) colocou toda a 
estrutura do CM a serviço dos coor-
denadores e orientadores de CCAs.

Vicentinos da área do 
CM Formiga cometam 
emoção da 50ª Romaria 
Nacional

A 50ª Romaria Nacional dos Vicen-
tinos ao Santuário de Aparecida 
contou com a participação efetiva 
dos associados da área do Consel-
ho Metropolitano de Formiga, nesse 
final de semana. Os participantes 
celebraram a alegria em pertencer à 
Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP) e, principalmente, renovaram 
o compromisso de servir aos Pobres.
A programação contou com Via-sa-
cra, show de talentos e a tradicional 
Assembleia Vicentina, encerrada 
com a Santa Missa. O confrade Leon-
ardo Antônio Rodrigues Santia   
                    go é membro da Con    
                    ferência Santo Tarcísio, na   
                    área do Conselho Cen  
                    tral de Luz. Ele ficou encan-

tado com tudo o que viu. “Foi ótimo. 
Tudo muito bem-organizado. Adorei 
ver a participação dos vicentinos na 
Via-sacra e na Assembleia. As Con-
ferências de Crianças e Adolescentes 
deram um show”.
Leonardo já está sentindo o gostinho 
de saudade e se preparando para a 
próxima edição do evento, de 5 a 8 de 
maio de 2023.
A consócia Nilza Aparecida de Mou-
ra é membro da Conferência Santo 
Antônio, na área do Conselho Central 
de Lagoa da Prata. Ela voltou muito 
inspirada a seguir no trabalho em 
defesa pelos direitos dos Pobres. 
“A Romaria Vicentina é sempre um 
momento especial para refletir a 
nossa missão de confrades e consó-
cias, principalmente neste momento, 
quando precisamos cuidar de nós, do 
outro e da  própria SSVP”. Ela comple-
menta. “Este ano, o tema ‘Sob o manto 
sagrado da Mãe, cultivando a missão 
do saber cuidar’, vem nos incentivar 
cada vez mais a buscar a intercessão 
de Nossa Senhora para nos fortalecer 

em nossa missão enquanto vicentinos”.
É a primeira vez que a consócia Francielle Pimenta Rodrigues participa 
de uma Romaria. Ela é membro da Conferência São Francisco de Assis, 
em São Gotardo. Ela ficou encantada com tudo o que viveu. “Super-
ou todas as minhas expectativas. É algo que nos toca o coração e me 
mostrou a importância de ser vicentina no Brasil como está hoje”.
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