Circular Nº 044/DENOR/2020

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2020.

Aos
Colaboradores do projeto ‘Todos Somos Um’

Assunto: Agradecimento
“Lágrimas de alegria me vêm aos olhos quando encontro nossa pequena Sociedade,
sempre pequena pela modéstia de suas obras, mas grande pela bênção de Deus” –
Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam

Prezados amigos e amigas,

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!

Não por acaso escolhemos 24 de junho para divulgar esta circular. É Dia de São
João! Este ano não tem festa, mas a alegria que a data proporciona está em nossos corações. Em
vez de quadrilha, fogueira e bandeirinhas, vamos comemorar com a certeza de que pudemos
praticar a caridade, oferecendo mais segurança aos nossos ‘Mestres e Senhores’ que estão sob
nossos cuidados nos 600 Lares de Idosos que a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
administra no Brasil.
Graças a VOCÊ, o projeto ‘Todos Somos Um’ conseguiu arrecadar cerca de R$
209.850,00. O dinheiro foi partilhado com Lares neste momento tão difícil que acomete o país com
a pandemia da Covid-19.
Assim como São João Batista salta de alegria no ventre da mãe Isabel quando esta
recebe a visita de Maria, que esperava o Messias (Lc 1,39-43), nós também estamos extasiados
de emoção ao ver que deixastes se guiar por Deus, alcançando a experiência mais sublime da
caridade, que é o amor. Um (a) verdadeiro (a) cristão/vicentino (a) é justamente aquele que, de tão
amado por Deus, não consegue guardar este amor só para si, e transcende a experiência ao
próximo, especialmente ao Pobre, por meio de gestos de benevolência e misericórdia.
Os 34 mil idosos que estão em nossos Lares recebem o seu amor/caridade com um
sentimento de muita gratidão.
São João Batista, São Vicente de Paulo e o Bem-aventurado Antônio Frederico
devem estar muito felizes no céu hoje, celebrando este 24 de junho, e vendo que, aqui embaixo,
muito mais bonito que bandeirinhas e balões é o exercício de amar e cuidar daqueles que precisam.
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Ainda no clima das festas juninas, gostaríamos de encerrar com um elemento muito
característico desta época, principalmente no Nordeste, que é a literatura de cordel. Reproduzimos
a estrofe de um cordel escrito pelo confrade paraibano Juarez Lima sobre a caridade:

Se você é bem de vida
Sobra pão na sua mesa
Divida com quem tem fome
Próximo de ti tem um homem
Que faz dó sua pobreza

Fraternalmente,

CRISTIAN REIS DA LUZ
Presidente/CNB

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
Coordenador DENOR/CNB
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