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Circular Nº 025/PRESIDÊNCIA/2022   Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022. 

 
Aos 
Conselhos Particulares do Brasil 
 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

Não deixe que outro ocupe o seu lugar! 

Você já pensou na importância que possui o nosso Conselho Particular para as 

nossas Conferências?  

Sabemos que na escalada da SSVP, já no primeiro degrau, temos as conferências 

com um trabalho gostoso de espiritualidade, amizade, carinho mútuo com que nossos confrades e 

consócias que dela participam através de suas reuniões semanais e das visitas aos nossos Pobres 

socorridos semanalmente. 

Mas no degrau seguinte, estão os nossos Conselhos Particulares, tão importante e 

porque não dizer o mais importante dos conselhos, pois, são os verdadeiros responsáveis por criar, 

formar, recrutar, animar, zelar, erguer, favorecer o desenvolvimento espiritual de suas Conferências 

vinculadas. 

O Conselho Particular, é aquele que tem o primeiro contato com as Conferências 

onde tudo acontece, é ele que ouve as dificuldades que a Conferência está encontrando, é ele que 

orienta, que direciona a caminhada. O presidente do Conselho é o grande protagonista para que 

uma Conferência jamais perca a sua espiritualidade e o seu Carisma Vicentino. 

Partindo desse princípio tão valioso, o Conselho Particular em suas reuniões 

mensais com a diretoria e com os presidentes de Conferências, que devem ocorrer sempre muito 

motivadas onde o  grande protagonista é o presidente, ele  deve em todo tempo irradiar esperança, 

fé, caridade, espiritualidade, ânimo, ter ouvidos para ouvir e envolver sua diretoria e comissões 

para estarem a serviço das Conferências, renovando e reinventando a caridade, através de 

encontros vicentinos, pelo menos dois por ano, um em cada semestre, para que inspirados,  

confrades e consócias estejam sempre  animados em nossa missão vicentina.  

O Conselho Particular deve estar atento ao que acontece em suas conferências, 

visitando-as pelo menos uma vez no ano, pois é através destas visitas que o Conselho Particular 

vai conhecer a realidade em que vivem e quais dificuldades estão enfrentando em sua caminhada. 

Quando o Conselho Particular deixa de visitar suas Conferências, ele simplesmente está 

contribuindo para que ela se esfrie e deixe de existir. 
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Devemos enquanto Conselho Particular, não esperar que outros conselhos sejam os 

protagonistas em seu lugar, cabe ao Conselho, idealizar, reinventar, criar, zelar, para que as 

Conferências estejam animadas e fortalecidas.  O Conselho não pode jamais deixar de realizar as 

suas reuniões mensais, deve lembrar-se que os presidentes de Conferências, onde tudo acontece, 

precisam ser ouvidos e renovados, e cabe ao Conselho esta missão. 

O Conselho Nacional do Brasil pede, ao Presidentes de Conselhos Particulares que 

nos ajudem a voltar a animar, fortalecer, motivar, e colocar nossos Conselhos Particulares no lugar 

de destaque e relevância dentro da estrutura da SSVP, que o Conselho Particular seja de fato o 

PROTAGONISTA na orientação, crescimento e abrasamento das Conferências, e dos Confrades 

e Consocias da SSVP no Brasil.  

Pedimos que voltem a realizar as aulas da ECAFO, se empenhem mais e mais na 

realização das Formações através da ECAFO, que voltem a realizar os encontros para os 

Vicentinos das Conferências vinculadas e que pelo menos uma vez por ano faça um encontro de 

recrutamento de novos vicentinos.  

O Conselho Nacional coloca-se a disposição para ajudar naquilo que for preciso para 

que nossos Conselhos Particulares voltem ao protagonismo dentro da SSVP.  

Quando um Conselho Particular desenvolve seus trabalhos fielmente quem ganha 

sempre são nossos Mestres e Senhores! E porque não dizer nós também vicentinos, pois ficaremos 

mais animados em servir Jesus Cristo na pessoa do Pobre.  

Ser protagonista, eis a verdadeira missão do 
Conselho Particular. 

 
Que deus abençoe! 
Fraternalmente,  

 

 

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA   ELISABETE MARIA DE CASTRO 
    Presidente CNB/SSVP    Primeira Vice-Presidente CNB/SSVP 

 
 

JEAN DE MORAIS ARAÚJO    ANTÔNIO FACHINI JUNIOR 
Segundo Vice-Presidente CNB/SSVP   Terceiro Vice-Presidente CNB/SSVP 

 
 
 

MÁRIO LUCAS DE BRITO JUNIOR  JUNIO ELIAS DA SILVA VALENTIM 
Quarto Vice-Presidente CNB/SSVP  Quinto Vice-Presidente CNB/SSVP 


