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Circular N° 041/ECAFO/2020                         Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020. 

 

Aos 

Presidentes de Conselhos Metropolitanos e  

Coordenadores de ECAFO dos Conselhos Metropolitanos; 

 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

Estamos vivendo momentos desafiantes que no remetem ao que nos lembra nosso 

Patrono, São Vicente de Paulo, ao dizer sobre o amor, a caridade: sermos inventivos ao infinito. 

Assim como o amor é, nossas atitudes, postagens virtuais e pensamentos devem seguir essa 

premissa. É hora de colocarmos nossos dons, nossas habilidades e nossa fé de forma inventiva 

também!  

Diante dos desafios que a pandemia que vivemos nos expõe, precisamos muito mais 

uns dos outros, precisamos nos compreender, nos abdicar, nos entrelaçar; e, principalmente, 

fazermos valer o sonho de Ozanam, a grande rede de Caridade. São desafios que perpassam 

muitos acontecimentos cotidianos, muitas coisas que diríamos “mecânicas”. Mas temos que ousar 

como Ozanam e seus companheiros fizeram. 

Seguindo as premissas do Conselho Nacional do Brasil – CNB e do DENOR, em 

sintonia com a Resolução 005/DIRETORIA/2020 de 15/05/2020, a Escola de Capacitação Antônio 

Frederico Ozanam – ECAFO – orienta e determina sobre as capacitações para novas diretorias, 

em todos escalões, inclusive para Obras Unidas, como segue: 

1) Capacitação de novas diretorias (em todos os escalões): Nos casos onde não 

for prorrogado o mandato a capacitação deverá ser antes da posse e 

preferencialmente presencial, respeitando todas as determinações sanitárias de 

distanciamento dadas pelo município e estado sede, pela Diocese local, pela 

Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Visto que a posse terá que ser presencial, 

logo a capacitação também será.  

2) Não podendo a capacitação ser presencial, como exceção, poderá ser feita a 

distância, desde que toda diretoria a ser empossada tenha condições de participar e 

que seja ao vivo e não com palestras gravadas, visando o maior aproveitamento dos 

membros e uma eficácia maior. 
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As determinações expostas vão ao encontro com nosso propósito de que a formação 

é essencial para servirmos melhor. Sem ela, a formação, seguiremos esbarrando em dúvidas e 

respectivas ações incoerentes com nosso regulamento e com nossa missão entre nossos Mestres 

e Senhores. 

Caso permaneça alguma dúvida, principalmente de como realizar as formações e 

posses elencadas, mantemo-nos sempre à disposição pelo e-mail: ecafo@ssvpbrasil.org.br  

Rogamos a São Vicente e ao Beato Ozanam que, de junto de Deus, nos cubram de 

bênçãos e que, muito em breve, a pandemia cesse e que possamos voltar a fazer nossos 

compromissos de nossa amada SSVP com a mesma alegria e disponibilidade que sempre os 

fizemos. 

Paz e Saúde a todos! 

 

 

CRISTIAN REIS DA LUZ       CRISTIANE NOGUEIRA   
Presidente CNB                                ECAFO-CNB 
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