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Circular Nº 049/T/2020                            Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020. 

 

Aos  

Presidentes de Conselhos Metropolitanos e diretoria do CNB 

Extensiva a todos os vicentinos brasileiros  

 

Assunto: Coleta de Ozanam 

 

“Cristão que acredita em Deus, na humanidade, na pátria e na família,  

lembra-te que a estes e não a ti pertence a tua vida”  

 Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam  

 

Prezados amigos e amigas, 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

A Coleta de Ozanam é uma importante partilha feita pelos confrades e consócias 

brasileiros na semana que inclui o dia 9 de setembro, Memória Litúrgica do Bem-aventurado 

Antônio Frederico Ozanam. Mais do que nunca, sua doação será de extrema valia diante da 

situação que o mundo vive. 

O ano de 2020 tem sido muito desafiante a todos nós. Uma pandemia alterou o curso 

das nossas vidas e agrava, ainda mais, a situação dos Pobres, considerados os ‘Mestres e 

Senhores’ de todo o vicentino.  

Além de mortes, isolamento social e os demais transtornos que vieram 

acompanhados à Covid-19, as expectativas econômicas/sociais também são extremamente 

negativas. Segundo estudo do Banco Mundial e das Nações Unidas, as taxas globais de pobreza 

extrema ao final de 2020 deverão ser maiores do que as do ano anterior pela primeira vez desde 

1998. Até o final de 2020, 500 milhões de pessoas, equivalentes a 8% da população mundial, 

deverão ser empurradas para a faixa de indigência, a maioria pelos efeitos da pandemia. 

É aí que a sua participação na Coleta de Ozanam vai muito além de uma simples 

doação; é a garantia de que assim como em sua família, nas casas de muitos Pobres não vão 

faltar ao menos o básico. 

O dinheiro partilhado é encaminhado ao Conselho Geral Internacional (CGI) para a 

manutenção dos trabalhos dele, bem como a socorro das vítimas de catástrofes naturais ou outras 

situações de vulnerabilidade que serão ainda maiores com as crises da Covid-19. 
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Quando o vicentino doa na Coleta de Ozanam não está simplesmente cumprindo o 

que determina a Regra (Artigos 22 e 69, respectivamente páginas 102 e 126); mas ele demonstra 

empatia ao próximo e gratidão a Deus por lhe prover tanto, que consegue até partilhar.  

Qualquer quantia pode ser cedida, no entanto, nosso pedido é de que de modo 

especial, em 2020, aqueles associados que puderem doem maiores valores, partilhando a 

solidariedade inclusive com outros vicentinos que, afetados pela crise, vão poder contribuir com 

pouco.   

Aos presidentes de Conselhos Particulares, pedimos que nos ajudem na coleta 

do dinheiro e repasse ao CNB. Como muitas Conferências estão paralisadas devido à pandemia, 

criem estratégias ao recolhimento da doação. Temos certeza de que vocês não vão nos 

decepcionar. Os boletos da Coleta de Ozanam já estão disponíveis no sistema gerencial do CNB. 

O pagamento mínimo, conforme exigência bancária, é no valor de R$10. O vencimento será em 

30 de outubro de 2020, no entanto, eles poderão ser liquidados até 29 de dezembro de 2020, via 

boleto.  

Aos associados, de antemão, agradecemos mais uma vez por se colocarem 

disponíveis à SSVP e, neste momento, precisamos que estejam a serviço de partilhar. 

Esta carta não encerra aqui. Ela permanece em nossos corações por meio das 

orações que faremos em prol de cada um que a recebê-la.  

Que o bom Deus lhe abençoe com atitudes solidárias, fraternas e sempre carregadas 

de misericórdia. 

Fraternalmente,  

 

  

     CRISTIAN REIS DA LUZ                                            VALTER ANTÔNIO DE ARAÚJO 
           Presidente/CNB                                                               Primeiro Tesoureiro 
 
 
 
 

ROBERTO SOARES BERNARDO                                             
Segundo Tesoureiro 

 


