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Circular Nº 008/ECAFO/2020          Rio de janeiro, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Aos 

Presidentes de Conselhos Metropolitanos, Centrais e Particulares e respectivos Coordenadores de 

ECAFO; 

 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres e de 

todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças,  

as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. 

 (Gaudium et spes, nº1) 

Estimados Confrades e Consócias: 

 

“LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!” 

 

Todos os anos a coordenação nacional da ECAFO propõe dois temas que serão foco nas 

formações para os vicentinos em todo Brasil. Muitos esforços têm sido feitos em todos escalões 

para que Confrades, Consócias e aspirantes tenham formações eficazes, dinâmicas e produtivas. 

Porém para este ano de 2020 queremos ir mais longe e contamos com o apoio e empenho de todos 

responsáveis e envolvidos com a formação.  

Ozanam já dizia “que a questão que divide os homens de nossos dias não é mais uma 

questão de formas políticas, é uma questão social; é saber se sairá vencedor o espírito egoísta ou 

o espírito do sacrifício.” Desde o século XIX nosso principal fundador já alertava para a importância 

à doutrina social da igreja, fato pelo qual é citado por estudiosos como precursor deste tema dentro 

da igreja. 

Portanto, diante da grandeza de nosso trabalho junto aos Pobres, da necessidade de 

aprimoramento de nossa formação e do nosso envolvimento e estreitamento com a Igreja, 

propomos para este ano uma dedicação ao módulo da DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA.  

Para este ano também queremos muito estimular a prática de formações continuadas e 

intensivas, por isso, estamos lançando a SEMANA NACIONAL DA ECAFO. O propósito desta 

semana, que deverá abranger prioritariamente o mês de agosto – mês das vocações e mês da 

celebração da beatificação de Antônio Frederico Ozanam – é que durante uma semana, 

preferencialmente a que inclui o dia 22/08, seja feita uma formação contínua de um módulo da 

ECAFO, priorizando o da Doutrina Social da Igreja.  

Esperamos desta forma incentivar a capacitação de forma contínua, fazendo com que o 

conteúdo seja melhor trabalhado, afinal, somos uma Escola de Formação. Contamos com o apoio 
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dos presidentes de Conselhos Particulares, Centrais, Metropolitanos e suas respectivas diretorias 

para que nosso propósito seja realizado com grande êxito e que todos os Confrades e Consócias 

estejam mais envolvidos na REDE DE CARIDADE. 

   

Um fraterno abraço! 

  

  

 

 

CRISTIAN REIS DA LUZ                                                        CRISTIANE NOGUEIRA SOUZA 

       Presidente/CNB                                                               Coordenadora ECAFO - CNB 

 

 

 


