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Circular Nº 009/PRESIDÊNCIA/2022           Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

Aos 

Conselhos Metropolitanos  

Diretoria do Conselho Nacional do Brasil 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

Que este encontre todos em paz e com muita saúde. 

No ano em que festejamos os 150 anos de Fundação da SSVP no Brasil, estamos 

passando um tempo bem complicado de pandemia, situação essa que não nos permite, de forma 

alguma, esmorecer nossa fé. Precisamos, urgentemente, reavivar o carisma vicentino, pensando 

sempre na revitalização da nossa missão quanto a encontrar Jesus Cristo na pessoa do Pobre, 

esteja ele em sua residência, em nossos lares ou em situação de rua.  

 “Ozanam fez um grande bem em fundar a SSVP, que continua até hoje através 

de vocês, é a fé que floresce na caridade, que produz sinais de esperança e renova o 

mundo. A caridade não deve ser feita só de todo coração, mas de forma organizada! É uma 

oportunidade para muitos. E que Ozanam seja proclamado Santo em breve. Continuem a 

frutificar o dom que receberam”. (Cardeal Dom Odilo Scherer)  

E baseado neste reavivamento, nas palavras do Cardeal Dom Odilo e na mística que 

envolve as palavras de Ozanam “Nós não sabemos amar a Deus de outra maneira; amamos 

a Deus na pessoa dos pobres” que estamos apostando alto na formação, na orientação e na 

vocação vicentina como as grandes alternativas para “oxigenar” a SSVP em todo território 

nacional. 

É chegado o momento de nos encontrarmos, para que juntos nos preparemos, nos 

fortaleçamos e nos aperfeiçoemos em nossos conhecimentos na Missão Vicentina. Este momento 

é necessário e deve ser exercido de forma contínua em nossa caminhada, para que estejamos 

sempre aptos a servir nossos mestres e senhores, com muito amor no coração, de forma a buscar 

sempre sua promoção pessoal e espiritual através da EVANGELIZAÇÃO.  

Por isso, carinhosamente, CONVOCAMOS todos os Confrades e Consócias 

presidentes de Conselhos Metropolitanos e membros da diretoria do Conselho Nacional do Brasil 
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para participarem da PLENÁRIA NACIONAL, a realizar-se nos dias 01, 02 e 03 de abril, na Casa 

de Encontros anexa ao Lar Bussucaba na cidade de Osasco/SP.  

A Plenária está sendo preparada com muito carinho, tudo de forma a bem recebê-

los, por isso não deixem de participar. Por isso Confrades e Consocias aproveitem muito cada 

minuto, cada segundo de nossa plenária. Cada palestra, cada debate em grupo, cada interação 

tem um único propósito; comparar nossas realidades, compartilhar nossas experiências bem-

sucedidas e, retornando levaremos o que aprendemos para nossas bases, as Conferências, para 

que os pobres que assistimos possam ser beneficiados. De nada adiantaria realizar uma plenária 

deste porte sem que as famílias assistidas em nossas regiões sejam as maiores beneficiadas. 

A sua participação muito nos alegrará, e os grandes beneficiados sempre serão 

nossos Mestres e Senhores, os Pobres.  

 

Algumas instruções para sua participação: 

 

1)  O Encontro acontecerá na cidade de Osasco/SP: 

CASA DE ENCONTROS ANEXA AO LAR BUSSOCABA 

Rua Pedro Furlan – Nº 168 

Bairro Umuarama - Osasco/SP 

2) Todos os Confrades, Consócias PRESIDENTES DE CONSELHOS 

METROPOLITANOS E MEMBROS DA DIRETORIA DO CNB ESTÃO CONVOCADOS.  

3) A taxa do encontro será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por pessoa 

para custear a estadia, alimentação e materiais. A taxa será paga através de boleto encaminhado 

pelo CNB. 

4)  Não há necessidade de levar roupa de cama, banho e cobertor, somente 

produtos de higiene pessoal.  

5)  O encontro iniciará pontualmente às 19h00 no dia 01 de abril, por isso pedimos 

a todos que se programem para chegar na casa na sexta feira até as 18h00, pois a mesma já 

estará à disposição a partir as 14h00. O término está previsto para as 12h do domingo quando 

será servido o almoço.  

6) Não precisa levar material de anotações, pois tudo será fornecido e também 

todas as atividades serão encaminhadas por e-mail após o encontro.  

7) Na noite de sábado acontecerá uma confraternização, por isso solicitamos que 

todos levem um prato típico de sua região para podermos confraternizar a alegria de ser vicentino.  
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8)  A ficha do encontro será de forma virtual neste link 

https://forms.gle/MYSgsCmmr1ypbbVY9 e o prazo para preenchimento é 15 de março.  

Do mais o Conselho Nacional do Brasil deseja que nossa plenária seja repleta de frutos 

bons, que possamos juntos traçar metas que vão melhorar a vida de nossos Mestres e Senhores. 

Que possamos sempre estar atentos em transformá-los em protagonistas da sua própria vida.  

Que Beato Ozanam e Santa Catarina de Labouré abençoe nossa plenária.  

Deus abençoe a todos. 

Fraternalmente, 

 

 

 

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 

Presidente CNB/SSVP 

 

 

ELISABETE MARIA DE CASTRO 

Primeira Vice-Presidente CNB/SSVP 

 

 

JEAN DE MORAIS ARAÚJO 

Segundo Vice-Presidente CNB/SSVP 

 

 

 

ANTÔNIO FACHINI JUNIOR 

Terceiro Vice-Presidente CNB/SSVP 

 

 

MÁRIO LUCAS DE BRITO JUNIOR 

Quarto Vice-Presidente CNB/SSVP 

 

 

JUNIO ELIAS DA SILVA VALENTIM 

Quinto Vice-Presidente CNB/SSVP 
 

 

https://forms.gle/MYSgsCmmr1ypbbVY9

