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Editorial
A primeira edição do Informativo Voz Vicentina no Centro Oeste chega até você com a missão de informar os
eventos acontecidos ou que irão acontecer nas Conferências, Conselhos Particulares, Centrais e Metropolitano. Está
ainda em caráter de experiência e o futuro do Informativo dependerá do envio de notícias, ou seja da sua participação.
A impressão será mensal, então os eventos poderão ser informados em tempo real. Aqui as notícias terão mais espaço e
os detalhes que engrandecem o evento, que na Revista precisavam ser cortados aqui poderão constar.
O Informativo quer noticiar: Nascimentos, Aniversário, Batizados, Primeira Eucaristia, Crisma, Casamentos,
Bodas e falecimento de assistidos e vicentinos. Proclamação e Aclamação de vicentinos. Promoção de assistidos.
Missa das 5 Intenções. Mudança de Sede ou Membros de diretoria. Eleição e Posse em Conferências, Conselhos e
Obra Unida. Assembléia. Visita Regulamentar recebida ou realizada. Construções e Reformas para assistidos ou nas
Sedes. Festa do Padroeiro. Mutirões. Encontros, Retiros e outros eventos organizados pela Ecafo, Com. Jovens e CCA
dos Centrais, Particulares e CM. Manhã ou Tarde de Louvor. Confraternização. Enfim, qualquer ação que a SSVP
organizar ou colaborar junto a outros movimentos ou seguimentos da sociedade civil e religiosa que vise ajudar
financeira ou espiritualmente o Pobre.
Informar é também um meio de ensinar, incentivar e animar quem procura o caminho para melhor servir.
Contamos com você! Contato e-mail: comunicacao@ssvpcmg.org.br ou ssvpcmg@terra.com.br – Telefone/Fax:
(62) 3233-7971 // 3233-5323

42ª Romaria Nacional a Aparecida 2012
Para a 42ª Romaria Nacional a Aparecida em 2012, sob a
organização do Conselho Metropolitano de Goiânia, na
pessoa do Cfd. Eri, 87 romeiros embarcaram em Goiânia no
dia 19 de abril. Os romeiros passaram a manhã de sexta feira
na praia de Caraguatatuba-SP de onde seguiram para
Aparecida no início da tarde. As visitas ao Satuário e outros
pontos turisticos da cidade ficaram para a manhã deste
sábado, já que às 15h teve início a Via Sacra, conforme
programação do CNB para os romeiros vicentinos de todo o
Brasil que se reuniram em Aparecida. Às 20h o festvida
concluiu a programação do Sábado. No domingo as
atividades começaram as
06h com a Assembléia de
Ozanam, e às 10h a
missa de encerramento
concluiu os festejos de
aniversário da SSVP.
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ESCOLA DE CAPACITAÇÃO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM

A Ecafo do CM Goiânia, esta de agenda lotada e o Cfd.
Jeová Coordenador, descreve para o Informativo as
atividades realizadas no mês de abril.
14/04 - Conjunto Fabiana - Formação para Conferência
NS da Assunção
15/04 - CC Campinas – Palestra com Tema: Vícios da
Espiritualidade. Com a presença de aproximadamente 40
lideranças deste Conselho.
20/04 – Reunião com Equipe Ecafo do CM para
organizar as atividades do 2º trimestre 2012.
21/04 - 08h - Ecafo do CMG no CC Goiânia
21/04 - 14h - Palestra sobre a SSVP para o Conselho
Pastoral do Conjunto Fabiana
28/04 - 09h - Formação no Conjunto Fabiana
29/04 - Reunião Ordinária do CM. Goiânia.

Homenagem às Mães

Antes de serem mães as mulheres são seres humanos, passíveis de
falhas e erros... Porém, a maternidade lhes confere o poder de sentir o amor
verdadeiro, um sentimento infinito de dedicação intensa, renúncia a si
própria, encontro em si mesma de uma força até então desconhecida para
defender e proteger, contudo, não lhes tira da condição de seres humanos
passíveis de falhas e erros... Porque ser mãe também não é só dar à luz, é
abrir-se para que este sentimento sublime se instale e assim, ela possa
participar da vida dos filhos.
Nossa homenagem às mulheres que aceitaram ser mães daqueles que
colocou no mundo. Nossa prece às mulheres que ainda não decidiram ser
mãe das vidas que deu à luz. Feliz dia das Mães!

Acontecerá ...
Goiânia sediará Encontro de Jovens da Região V.
Com o tema “Jovem: a Igreja precisa de vós!” e o lema: “Ide pelo mundo e fazei discípulos meus”, o Encontro de
Jovens da Região V que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de maio, quer compartilhar um tempo de reflexão entre os
participantes, quer conhecer e partilhar experiências, e assim poder capacitar jovens para testemunhar o
compromisso com a juventude vicentina brasileira. O objetivo é orar todos juntos, porque a
fé é a causa do compromisso com o próximo.
120 pessoas são esperadas para o encontro que terá a participação dos presidentes dos
Metropolitanos, Assessor Espiritual do CNB, o Vice presidente para Região V e a
Coordenadora Nacional de Juventude. Para as Comissões de Jovens dos Centrais, cada
Metropolitano recebeu 25 vagas. Aqui no CM Goiânia estas foram divididas e cada CC teve
2 vagas. As inscrições foram encerradas no dia 25 de março com um total de 12 inscritos. A
Coordenadora da Juventude para a Região V do CNB, escolheu a Chácara Recanto São
Marcos na GO - 020 saída para Bela Vista, para receber os jovens vicentinos. De acordo com
a Csc. Ana Paula, coordenadora da Com. Jovens do CM Goiânia, formar uma juventude
100% compromissada, capacitada e missionária são as expectativas para o Encontro.

Congresso Vicentino do Conselho Central Sagrado Coração de Jesus
O Congresso Vicentino 2012 organizado pelo CC Sagrado Coração de Jesus que esta em sua 24ª edição será
realizado no dia 27 de maio de 2012 na cidade de Ipameri – GO. O Tema central a ser tratado será “Vamos aos Pobres”
com o objetivo de fortalecer cada um na sua missão vicentina de servir e amar aos pobres, ampliar seus
conhecimentos e a convivência fraterna entre si. O local escolhido foi o Centro Diocesano de Formação Pastoral de
Ipameri-GO. A programação prevê a recepção para as 07h com café da manhã e abertura oficial às 08h. A
programação segue até as 16h com o Envio dos participantes de volta para suas conferências. O Pe. Orcalino fará a
reflexão da Palavra na oração inicial, o Pe. Sebastião Romário conduzirá um painel sobre a Sociedade São Vicente de
Paulo com os Pobres do Mundo no Mundo dos Pobres e Dom Guilherme presidirá a Santa Missa prevista para as 15h.
O Coral Mundo Jovem se apresentará logo após o almoço. A Comissão organizadora, espera que seja um dia rico de
Bênçãos e Graças a todos que lá comparecerem.

Campanha do agasalho 2012

Visita do CM. Goiânia

O Lar São Vicente de Paulo de Itapuranga está
coordenando a Campanha do agasalho 2012. Os
organizadores percorrem as fazendas e sítios próximos à
cidade, recolhendo doações para atender aos internos do
Lar e também as famílias carentes assistidas pelas
Conferências de Itapuranga. A expectativa é que, a
exemplo do que ocorreu em 2011, seja possível repassar
doações também para os Conselhos Particulares.

O Conselho Central São Joaquim se prepara para
receber a visita CMG no dia 06 de maio e as expectativas
da presidente, Csc. Beraldina é que o Metropolitano
conheça de perto a realidade em que vive a SSVP
naquela região. A reunião será na cidade de Araguapaz a
partir das 8h e todos os vicentinos são convidados a
participar. A pauta prevê assuntos da administração
interna do Central.

Assessores Espirituais

Jantar beneficente

Nos dias 11 e 12 de maio Goiânia vai sediar o 1º
Encontro de Assessores Espirituais do CM. A
expectativa é que sejam momentos de formação,
partilha, espiritualidade, entreajuda e convivência
fraterna. A finalidade é trabalhar dentro da
espiritualidade vicentina a missão do leigo na Igreja; os
desafios do trabalho e o perfil do assessor espiritual na
SSVP. Organiza o Encontro o Pe. Sebastião Romário
Assessor Espiritual do Conselho Metropolitano de
Goiânia e o Pe. Alexandre Nahass Assessor Espiritual
do Conselho Nacional do Brasil.

O Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo de
Goiânia, convida a todos para participarem do Jantar
beneficente que acontecerá dia 25 de maio de 2012
(Sexta) às 20h no clube da Transbrasiliana, situada na
Av. Perimetral Norte, 3442, vila João Vaz, Goiânia,
teremos show ao vivo. Os convites poderão ser
adquiridos pelos telefones (62)3253-1199 / 3253-1191.
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"O justo põe mais alto as suas aspirações”
Ozanam
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Aconteceu
FestVida 2012
O Grupo Mundo Jovem, composto por 12 membros,
sendo 09 deles vicentinos da Conferência Senhor Bom
Jesus da Cana Verde - Urutaí-GO, vinculada ao Conselho
Particular Santo Antonio de Pádua de Pires do Rio-GO,
foi o 2º colocado nas eliminatórias da Região V para o
FESTVIDA 2012. As expectativas do grupo para o futuro
são de crescer cada vez mais para estar prestando serviços
onde precisar. No processo de criação e montagem da
coreografia, os ensaios e a seleção, o Grupo diz, através
da Csc. Maria Abadia, que leva como aprendizado para os
novos empreendimentos uma atitude de estar mais focado no objetivo se preparando com mais intensidade.
O CM através do Informativo agradece a todos vocês, pelo que, para nós é uma grande vitória! Um segundo
lugar significa que ouve ousadia para começar, entusiasmo para acreditar e disposição para a maratona de ensaios.
Parabéns Grupo Mundo Jovem!

Retiro Espiritual do CM. Goiânia
O Retiro Espiritual do Conselho Metropolitano de Goiânia foi realizado nos dias 24 e 25 de março no Seminário
Santa Mônica na cidade de Brazabrantes e alcançou as expectativas
dos organizadores. Sob a orientação do Pe. Sebastião Romário,
Assessor Espiritual do CM, os 75 vicentinos que aceitaram o
convite, refletiram nestes dois dias, sobre a visita aos Pobres,
partindo da contemplação de si mesmo para então entender o
próprio comportamento antes, durante e depois da visita ao
assistido. Os textos bíblicos escolhidos tinham por objetivo levar os
retirantes a entender os meios que Deus, segundo a bíblia, utilizou
para visitar e ouvir o clamor de seu Povo. As duas grandes perguntas
que nortearam as reflexões foram: Como estou servindo na SSVP?
Qual é a minha contribuição para o meio em que estou vivendo?

Tradicional Retiro Espiritual do CC. São Joaquim
Nos dias 16, 17 e 18 de março o Conselho Central
São Joaquim de Itapuranga, organizou na Chácara do
Lar São Vicente de Paulo o Retiro ministrado pelo
confrade José Humberto Delalibera, membro do CM de
Brasília. O tema deste ano: MISERICÓRDIA DIVINA.
O Padre Odair da Diocese de Rubiataba celebrou a Santa
Missa no sábado às 21h.
O Retiro aberto a todos os vicentinos, recebeu
membros dos Conselhos Particulares: São João Batista,
São José, Araguapaz, Itapuranga, do Lar São Vicente de
Paulo de Itapuranga, São Judas Tadeu, este vinculado ao Conselho Central Goiânia, somando um total de 60 pessoas.
Chamou a atenção dos organizadores e foi motivo de muita alegria e esperança o grande número de jovens,
adolescentes e crianças que participaram do Retiro.

QUER SER UM ANUNCIANTE NO INFORMATIVO VOZ VICENTINA NO CENTRO-OESTE?
ENTRE EM CONTATO PELOS TELEFONES (62)3233.7971 / (62)3233.5323
OU EMAIL comunicacao@ssvpcmg.org.br / ssvpcmg@terra.com.br
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Aconteceu
Cerimônia de posse

Romaria a Aparecida - SP
A Romaria a Aparecida organizada pelo CC Sagrado
Coração de Jesus programou sair de Catalão dia 20/04 às
04h30 com 46 romeiros. A Csc. Maria Abadia - Presidente do
Conselho Central e demais Diretores almejam alcançar nesta
romaria o fortalecimento e amizade com outras unidades
vicentinas no Brasil e produzir frutos abundantes. O retorno
está previsto para o dia 22 às 13h.

Visita Regulametar do CM
Foi realizada no Conselho Particular São João
Batista de Faina-Go, a Cerimônia de posse da nova
diretoria do Conselho Central São Joaquim de
Itapuranga. Cerca de 60 vicentinos estiveram presentes
à cerimônia, realizada durante Celebração da Palavra
ministrada pelo missionário Márcio Pereira da
Comunidade Católica Nova Aliança.
Agradecemos a Consócia Cleusa Caetano da Silva e
sua Diretoria pelo bom trabalho que executaram neste
Conselho e rogamos as bençãos de São Vicente à nova
diretoria que assim se compõe:
Ÿ Presidente: Csc. Beraldina Correa da Silva
Ÿ Vice-presidente: Csc. Lucemi Leite Camargo
Ÿ 1ª Secretaria: Csc. Alciara Neponuceno Dias
Ÿ 2ª Secretaria: Csc. Iracelma A. S. Machado
Ÿ 1º Tesoureiro: Cfd. Jakson Januário Rodrigues
Ÿ 2º Tesoureiro: Cfd. Jair Rodrigues da Cunha
Ÿ ECAFO: Csc. Selma Fortunato da S. Meneses
Ÿ Com. de Jovens: Cfd. Leonardo Alves de Morais
Ÿ C.C.A.: Csc. Tatiane

Ÿ Cons. Fiscal: Cfd. Divino
Ÿ Cons. Fiscal: Csc. Maria Lemes da Silva
Ÿ Cons. Fiscal: Csc. Augusta Mendes de Souza

Homenagem
No dia 04 de abril na Igreja
Sagrado Coração de Jesus no setor
Leste Vila Nova a Conferência
Sagrado Coração de Jesus
vinculada ao CP Menino Jesus,
celebrou dez anos de vida
eterna do Confrade Napoleão
Pereira Costa, juntamente
com seus familiares e
amigos.

Napoleão Pereira Costa
10 anos de vida eterna
02/04/2012
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No dia 15 de abril o CC Sagrado Coração de Jesus de
Catalão recebeu a visita regulamentar do Conselho
Metropolitano, representado pelos Cfd. Gaspar Luiz e
Vicente França. A Csc Maria Abadia, presidente do
Central nos fala sobre a importância de receber a visita
do Metropolitano: “É uma oportunidade de maior
unidade entre os vicentinos e também entre as unidades
vicentinas, uma vez que, apesar de serem destinadas à
formação e orientação em assuntos administrativos, esta
visita é aberta a todos os vicentinos que desejarem
participar. Enfim é momento de interação e troca de
experiências entre os níveis da hierarquia vicentina para
melhorar o atendimento aos Pobres, foco de nosso
trabalho”.

Nota de Falecimen o
Nem mesmo a morte é uma barreira
para aquele que crê. Nos braços de
nosso amado Pai Celestial, sabemos
que encontrará sua morada e a paz que
tanto buscou. Na luta diária ficamos
com as lembranças e na saudade
ficamos com o conforto de nossa fé.

Madalena Abadia da Silva
* 24/08/1922

† 04/03/2012

Voz Vicentina no
Centro Oeste
Aos domingos às 9h
pela Difusora AM 640
www.difusora.am.br
Vejam mais notícias da SSVP,
baixem mapas estatísticos, e
outros arquivos, acessem
http://www.ssvpcmg.org.br
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