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Editorial

Expediente

O Tempo, em seu movimento constante, coloca à nossa disposição uma infinidade de
escolhas. Já em tempos muito remotos, sábios concluíram que no tempo há o tempo de cada
ação, e toda ação se divide em tempos específicos de realizações. Por menores que sejam
essas ações comportam escolhas.
Pode-se derrubar ou edificar amizades, amores, paz, justiça, a vida em família, as
próprias finanças e a profissão, a vida em fim. A consciência nos dirige a promover a nós
mesmos e aos outros o tempo de derrubar e edificar. Seja àqueles que fazem parte de nosso
convívio ou àqueles que encontramos uma única vez, por alguns instantes e recebem de nós
ou nos dão a pedra que derruba ou edifica.
O Informativo Voz Vicentina no Centro Oeste escolhe pertencer ao tempo de edificar.
Nossas páginas estão ávidas para apresentar ações que animem o trabalho vicentino
naquilo que é sua essência: Assistir, Promover e Libertar o Pobre, nosso Mestre e Senhor.
Convido te a colaborar conosco nesta edificação!
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VIII Caminhada da Juventude Vicentina ao Divino Pai Eterno
Esperamos contar com todos novamente no ano que vem! E
você que ainda não teve esta oportunidade, venha caminhar
conosco!
Comissão de Jovens

A

conteceu no dia 23 de junho pelo oitavo ano seguido a
caminhada da juventude vicentina ao Divino Pai Eterno
em Trindade - GO, este ano caminharam conosco
aproximadamente 50 vicentinos e amigos, o percurso que durou
5h foi feito com orações, cantos e momentos de silêncio e
reflexão.
Agradecemos a Deus por termos a oportunidade de
estarmos novamente nesta caminhada, agradecemos a todos que
prestigiaram este momento de intensa devoção.
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ONGRESSO

para Lideranças
Vicentinas do

CONSELHO
METROPOLITANO
DE GOIÂNIA
TEMA:
DESAFIOS DA SSVP NO SÉCULO XXI

28 e 29 / julho
2012

Brazabrantes / GO

SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

B

uscando oferecer uma formação voltada para a prática da Liderança em nossas
Conferências e Conselhos, o CM oferece à sua liderança um Congresso para
líderes Vicentinos. Desejando com este, fornecer subsídios para que cada líder
vicentino desenvolva a capacidade de liderar e motivar seus liderados com maior
eficácia no que se refere aos trabalhos realizados em prol dos Pobres seja da conferência
ou através das Obras Unidas.
Na programação constam estudos sobre o conceito de administração no que
envolve recursos humanos, materiais, financeiros, comunicação, espaço e tempo para
que se alcancem os objetivos planejados.
Desejamos sucesso aos congressistas, com as bênçãos de Deus, pela
intercessão de São Vicente de Paulo e da Virgem Maria.

Conselho Central São Joaquim

Em julho o Conselho realizou dois eventos muito significativos para o bom
andamento de suas atividades: a visita regulamentar ao CP Sagrado coração de Jesus da
cidade de Mundo Novo, dia 07 e dia 08 o Encontro com os Jovens do Particular. Na
programação, Ozanam foi tema da palestra feita pela Csc. Lucemí Camargo. Participaram
aproximadamente 30 pessoas entre Jovens e demais membros das conferências que foram
prestigiar o encontro que teve ainda brincadeiras, danças , dinâmicas e muita diversão.
Dia 14 de junho no Conselho Particular São João Batista de Faina realizou-se a
eleição para presidente, foram candidatas as consócias Maria Lemes e Maria Francisca.
Foi eleita a Csc. Maria Lemes.

Consócia Maria Lemes a direita, ao lado
Consócia Maria Francisca.

Conselho Central Sagrado Coração de Jesus

Para alegria da diretoria, funcionários e
internos do Abrigo dos Idosos Antônio Frederico
Ozanam da Sociedade de São Vicente de Paulo em

Caldas Novas GO, recebemos no dia 10 de maio a visita da presidenta
do Conselho Central Sagrado Coração de Jesus, Csc Maria Abadia e seu
esposo. A Csc pode conhecer melhor os funcionários e falar a eles sobre
a SSVP, esclarecer dúvidas, e ao final confraternizou conosco. Na
ocasião, contamos com a brilhante presença do Presidente do Conselho
Particular, Confrade Ubaldino Pimenta que está sempre presente na
vida deste lar de idosos e dos presidentes das quatro conferências de
Caldas Novas.
Para nós esta visita foi um presente gracioso. Estamos muito
agradecidos e com as portas e o coração abertos para uma próxima
Antônio Tomé Pereira, presidente do Abrigo.
visita.

O 1º Encontro com Funcionários do Lar de Idosos São Vicente de Paulo de
Catalão e da Funerária de Catalão, Obra Unida à SSVP, realizado no dia 25
de abril deste ano, teve o apoio e a participação das diretorias do Conselho
Central Sagrado Coração de Jesus, das Obras Unidas e dos Conselhos
Particulares João Paulo II e Irmã Dulce. Foi uma experiência positiva e
gratificante, todos gostaram muito, se sentiram em casa e felizes por
conhecer melhor a Sociedade São Vicente de Paulo e sua proposta de uma
convivência fraterna e amiga.
O Conselho
Particular Irmã Dulce de
Catalão realizou no dia 10
de junho no Centro de
Formação São Sebastião o
Retiro Espiritual. Todos os
vicentinos das
conferências vinculadas
foram convidados, apesar de não ter contado com a presença da
maioria, os que lá compareceram ficaram contentes e fizeram
avaliação muito positiva. O tema: “Caminhemos Juntos para a
santificação” teve assessoria da Irmã Angela.
Cfd Weder - Presidente do C.P. Irmã Dulce

O Lar Vicentino de Pires do Rio, sob a coordenação da
diretoria e
liderança da
g e r e n t e
administrativa csc.
Katia Aparecida,
realizou no dia 15
de junho a festa
junina para os
internos. Se fizeram presentes a Csc. Iolanda coord. Comissão
de Jovens, Cfd. Jair Xavier, a presidente do CC Sagrado C.
Jesus Csc. Maria Abadia que parabenizou os os organizadores
pelo êxito da festa.

Seguindo a decisão de visitar e conhecer melhor os funcionários das Obras Unidas
vinculadas ao Central a Csc Maria Abadia juntamente com a diretoria, visitou no dia 19
de junho o Abrigo de Idosos Maria Abadia da Costa na Cidade de Cumari-GO. O local do
encontro foi o salão paroquial. Estiveram presentes além dos funcionários do Abrigo a
diretoria da Conferência São João Batista. Constou da programação música, dinâmicas e
momento “tira dúvidas”. Para encerrar foi realizado um sorteio de brindes para todos os
funcionarios no encerramento houve coquetel para confraternização.
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O Asilo São Vicente de Paulo de Catalão festejou os santos juninos no dia 24 de
junho. O asteamento do mastro de São João foi o ponto forte da festa que teve a
presença dos funcionários, moradores e a diretoria do Asilo. Abrilhantou a festa a
presença dos vicentinos e também da comunidade local que prestigiou a festa. O
presidente do Lar cfd. Venerando e sua diretoria agradeçe a todos.
Conselho Central Goiânia

No dia 24 de maio os Idosos do Abrigo de São Vicente
foram brindados com a apresentação
dos Violeiros Cantineiro e participação de J. Santos, cantoras e
o tecladista Divino. A animação foi de J. Luiz. Agradecemos a
vocês de coração por este entretenimento proporcionado aos
Idosos, todos apreciaram muito a bela música raiz apresentada.
No dia 25 de maio mais uma edição do “Jantar Beneficente do
Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo”. O evento foi realizado
no clube da Transbrasiliana em Goiânia, e contou com a
participação de aproximadamente 550 pessoas. Com animação

dos locutores J. Luiz e Farid Abreu do programa Encantos de
Goiás e da dupla sertaneja Dinam e Vencedor, todos os
presentes dançaram e confraternizaram ao som de boas
músicas sertanejas e o famoso “arrasta pé”. Neste evento além
do jantar, tivemos a comercialização de vinho, refrigerante,
suco e chop.
Agradecemos a todos que colaboraram com o sucesso do
Evento! Esperamos sua presença no próximo jantar marcado
para novembro de 2012.

Conselho Central Campinas

No dia 08 de julho o Conselho Central de Campinas realizou mais
uma reunião ordinária itinerante, desta vez o Conselho Particular de
Campinas foi o anfitrião. Esteve presente à reunião, o Cfd. Magno Rabelo,
coord. da CCA do Conselho Metropolitano de Goiânia que veio apresentar as
propostas da CCA para 2012 e convidar os coordenadores de CCA para
participarem do encontro de coordenadores de CCA organizado pela Região
V que acontecerá nos dias 07 e 08 de setembro na cidade de Uberlândia-MG.
Na oportunidade a Consócia Cecília, coord. da ECAFO realizou o estudo do
Módulo VIII para quatro aspirantes aptos à proclamação. O estudo
programado para acontecer paralelamente à reunião ordinária, a pedido dos
presentes, ficou para o final desta, já que os presidentes presentes pediram para participar do
estudo também.
Conselho Central São Sebastião

O Conselho Central São Sebastião em 2012 esta realizando
as reuniões ordinárias de forma itinerante, além de acompanhar
dentro do possível os momentos fortes vividos nas
conferências.
No mês de abril
realizou a reunião
ordinária do Central
na Confereência
Nossa Senhora da
Abadia da cidade de
Montividiu, que
pertence ao CP
Cristo Redentor de
Rio Verde.
Em maio, acompanhou a eleição para presidente na conferência
Nossa Senhora Aparecida de Rio Verde, vinculada ao CP São
João Batista onde foi eleita a Csc. Eliana Aguiar Marra.
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Em 16 de junho a Conferência São José da cidade de
Goverlândia, vinculada ao CP Nossa Senhora da Abadia de
Quirinópolis, foi a anfitriã da reunião ordinária do CC. A
Conferência comemora 22 anos de fundação e de acordo com
seus membros é a primeira vez que a conferência recebe a visita
do Conselho Central.
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Novas diretorias

No dia 03 junho tomaram posse as novas Diretorias
da Conferência e do Conselho Particular São João Batista,
pertencentes ao CC de Goiânia.
A cerimônia de posse foi realizada logo após missa
das Cinco Intenções celebrada pelo Frei Carlos na Paróquia
São Francisco de Assis no Setor Universitário, com a
presença de todos os presidentes e membros das conferências
locais. A Conferência São João Batista tem agora a seguinte
diretoria: Presidenta: Csc Neivani Ribeiro; Vice Presidente:
Cfd João Wanderlei dos Reis; Secretário: Cfd Jeová de

Alcântara Lopes; 2ª Secretária: Csc Bruna Hemilly Ferreira
Reis, Tesoureiro: Cfd Jonas Cândido da Silva.
O Conselho Particular São João Batista tem na
diretoria como: Presidenta: Csc. Rosa Maria Ferreira de
Santana; Vice-Presidente: Cfd Jeová de Alcântara Lopes;
Secretária: Csc Juranita do Carmo; Tesoureiro: Cfd João
Wanderlei dos Reis.
Logo após a assinatura das atas, houve uma
confraternização entre os presentes.

Dia 19/03/2012 a presidenta do Conselho Particular João
Paulo II vinculado ao Conselho Central Sagrado Coração
de Jesus, Csc. Gercina Marques empossou o novo
Presidente da Conferência Santa Cruz de Catalão/GO, Cfd.
Armando Gomes que logo nomeou sua Diretoria, Vicepresidente Cfd. Denis Henrique, 1ª Secretária Csc. Kamila
Araujo, 2ª Secretária Csc. Letícia Leão, 1º Tesoureiro Cfd.
Carlos César, 2º Tesoureiro Cfd. Florisbelo dos Santos e
Assessor Espiritual: Cfd. Jorge Rodrigues.

No dia 30 de maio de 2012, após celebração da
Palavra, presidida pela ministra extraordinária Maria de
Fátima, o Presidente do Conselho Particular Confrade
Ubaldino Pimenta, empossou o Cfd Sebastião Camilo
Vieira para presidir a Conferência São Judas Tadeu de
Caldas Novas. A diretoria da conferência, então foi
apresentada: Vice presidente Csc Divina Dar'c, 1ª
Secretária a jovem Milena de 12 anos, 2ª Secretária Csc
Luciângela, 1º Tesoureiro Cfd Homero José Pires e 2º
Tesoureiro Cfd Antônio Tomé Pereira.
Dia 18/03/2012 a presidenta do Conselho Central
Sagrado Coração de Jesus Csc. Maria Abadia empossou o
novo Presidente do Lar Vicentino de Catalão/GO, Cfd.
Venerando Batista, para o período de março de 2012 a
março de 2014. Em seguida ele nomeou sua Diretoria: Vicepresidente Cfd. Waldir Dias, 1ª Secretária Csc. Fátima
Aparecida, 2ª Secretária Csc. Maria Leni, 1º Tesoureiro Cfd.
Absalão Ramos, 2º Tesoureira Csc. Dinorá Rosa, Apoio Cfd.
José Rodrigues.

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