
   

 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO                                                                                                                        

CONGRESSO CONSELHO 
METROPOLITANO DE SÃO CARLOS 
Diretores e comissões   

 

24, 25 e 26 de novembro 2017 – Piracicaba / SP 

 O congresso de dirigentes 2017, do conselho metropolitano 

de São Carlos, aconteceu no último final de semana do mês de 

novembro. Esse que teve como tema principal, a continuação do 

estudo do Livro: “Contra as pobrezas agir juntos”, e o lema: “Alegria 

em servir”. 

 Durante o encontro, além do aprofundamento e debate do 

livro tema, o congresso contou com momentos de espiritualidade 

vicentina, esses que foram conduzidos pelo Irmão Agenor (Religiosos 

de São Vicente de Paulo) e o Padre Luiz (Assessor espiritual do 

Conselho metropolitano de São Carlos / SP). 

 No decorrer do congresso, os departamentos e comissões, 

também tiveram momentos de planejamento, discussão de ideias, 

apresentação de projetos e trabalhos desenvolvidos junto aos 

conselhos centrais. 

 Formação e Espiritualidade não faltaram no encontro, assim 

ainda foi ressaltado os jubileus que conduziram o ano de 2017, sendo 

os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, 400 anos do 

Carisma Vicentina, e os 30 anos do CM São Carlos. 

 Finalizando, com mais formação e motivação, trabalhou-se 

junto aos nossos presidentes de Obras unidas, focando a 

espiritualidade e vínculo vicentino.   
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COMUNICANDO BEM PARA SERVIR MELHOR! 

DESAFIOS DA 
COMUNICAÇÃO NA SSVP 

POR SAMUEL GODOY SILVA 
COORDENADOR NACIONAL DO DECOM 

 

O desafio do DECOM 

(Departamento de 

Comunicação) do Conselho 

Nacional do Brasil é estreitar a 

comunicação entre as 

Conferências, Obras Unidas, de 

 modo que a informação chegue para todos de modo 

mais rápido, dinâmica e útil. O desafio e fazer que esse 

mecanismo seja usado de melhor forma, para que a 

informação chegue mais rápida, e não chegue atrasada 

ou que já passou, para que chegue a informação nas 

base, e criar um grupo ou um canal de comunicação mais 

estreitos entre CNB, CM e CC. 

Entre os departamentos da SSVP é importante que 

haja uma comunicação entre eles, para que os trabalhos 

sejam realizados de um forma mais rápida e eficaz, é 

papel do DECOM transmitir tudo que está sendo 

realizado nos departamentos levando ao público 

vicentino e não vicentino os últimos acontecimentos. Eu 

acredito também que e de suma importância que existe 

um elo de comunicação entre os DECOMs dos CM e CNB, 

como correspondentes em sua região, para que a 

comunicação seja mais rápida do CNB para o Brasil, já que 

o site do CNB é visualizado em todo mundo. Por isso é de 

suma importância esse feedback entre os DECOMs. Para 

que essa informação chegue a todos. 

A atual diretoria bate forte para que podemos 

direcionar o nossos trabalhos para comunicação de 

nossas conferências, a comunicação não seja em vão, 

para que cada conferência assine Boletim Brasileiro e 

está ligado no site, com o seu conselho faz com que a 

informação chegue mais rápido em suas bases. Isso é 

muito importante. 

 Finalizo com o pensamento de Rosalie : “Basta que 

amem os Pobres”, o trabalho baseado no amor ao pobre, 

ao próximo, conseguirá frutos maiores assim como 

desejavam Ozanam e São Vicente, e estaremos servindo 

o próprio Cristo na Pessoa do Pobre. 
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Reflexão  do Evangelho 

Mateus 25,31-46 
 

A importância de servir 

 

“ Pois eu estava com fome e me 

deste de comer ; eu estava com 

sede e me deste de Beber ; eu era 

estrangeiro  e me recebestes em 

casa ;eu estava nu e me vestistes ; 

eu estava doente e cuidastes de 

mim; eu estava na prisão e viestes 

me visitar” 

 

NO EVANGELHO DE HOJE  APRENDEMOS 

O QUANTO  É IMPORTANTE SERVIR . 

QUANDO SERVIMOS AQUELES  QUE  

NECESSITA  DE ALIMENTO, QUE VESTIR 

,ORIENTAÇÃO 

ATE MESMO DE UM ABRAÇO OU DE UMA  

VISITA ,UMA ACOLHIDA ESTAMOS 

SERVINDO E ACOLHENDO A JESUS. 

POIS UM DIA ELE VAI ESTAR SENTADO EM 

UM TRONO E VAI SEPARAR AS OVELHAS  

DOS CABRITOS 

E VAI DEPENDER DE NOSSAS AÇOÊS DE 

SER OVELHA OU CABRITOS . 

ESSE E NOSSO DEVER DE VICENTINO  . 

SERVIR E NÃO SER SERVIDO 

 

 

 

ORAÇÃO 400 ANOS DE CARISMA VICENTINO 

Senhor, Pai Misericordioso, 
que suscitastes em São Vicente de Paulo 

uma grande inquietude 
para a evangelização dos Pobres, 

infunde teu Espírito 
nos corações de seus seguidores. 

Que, ao escutar hoje 
o clamor de teus filhos abandonados, 

estejamos prontos para ajudá-los 
“Como quem se apressa para apagar o fogo”. 

Aqueça em nós a chama do carisma 
que há 400 anos 

anima nossa vida Missionária. 

Te pedimos por teu Filho, 
“o Evangelizador dos Pobres”, 

Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Fonte: Redação do SSVPBRASIL 
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No dia 15 de Março de 2014 se dava a posse 

da nova diretoria do conselho metropolitano 

de São Carlos, presidida pelo confrade 

Anderson Santos, maic conhecido como 

Tom, firmavam-se novos compromissos para 

mais quatro anos de lutas, receios e 

continuidade de um trabalho árduo que já 

tinham herdado da última diretoria. 

A partir daí se cria-se uma nova família, pessoas com quem iriam 

passar muitas vezes mais tempo, do que com os próprios famílias, laços e 

vínculos, que se entrelaçam e se firmavam cada dia mais. 

Foram muitos quilômetros rodados, muitas famílias se formando, 

outras crescendo e acima de tudo, todos amadurecendo, colhendo frutos 

do trabalho vicentino nesses dias de luta. 

E agora esses frutos estão sendo colhidos para que possam novas 

sementes renovar esse terreno de fé, esperança e caridade. 

A todos os membros da diretoria mandato 2014-2018, os mais 

sinceros agradecimentos, pelo empenho, dedicação e zelo pelos pobres e 

pela formação dos membros, afinal é preciso formar bons  vicentinos para 

que a evangelização aconteça de fato aos preferidos de Deus. 
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