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Retiro Espiritual do CM. Goiânia

Realizado nos dias 31 de agosto e 01 de
setembro, o Retiro Espiritual promovido pela Ecafo
do CM. Goiânia da Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP), que aconteceu no Seminário Santa
Mônica com o tema "Somos Vicentinos. Somos
Companheiros" e o Lema: "Já não vos chamo
servos... mas chamei-vos amigos (Jo,15-15)", com
presença de 70 vicentinos entre os quais as
consócias Elza e Walquíria e os confrades Claúdio e
João Cortês do Estado do Mato Grosso,
representando o Conselho Central de Várzea
Grande.
No Sábado (31/08) os participantes
tiveram palestras do cfd. Jeová Coordenador da Ecafo do CM. Goiânia que falou sobre "Ser Companheiro e Amigo", a
tarde a palestra ficou por conta do cfd. Magno Rabelo Coordenador CCA do CM. Goiânia que fez a pregação sobre as
Bodas de Caná em seguida Pe. Sebastião Romário Assessor Espiritual do CM. Goiânia falou sobre "A multiplicação dos
pães". O dia foi encerrado com a Via Sacra.
No domingo (01/09) iniciou com a Santa Missa, celebrada pelo Padre Sebastião Romário, em seguida cfd.
Donizetti Luiz, Coordenador do Departamento de Comunicação (Decom), palestrou sobre "A última ceia e Jesus no
Horto das Oliveiras", Sra. Rosângela Lopes finalizou com o tema "A partilha do pão em Emaús", em seguida houve a
"Adoração ao Santíssimo Sacramento".
Durante o Evento os participantes tiveram o Deserto Contemplativo, Meditação do Santo Rosário, animação da
csc. Rosemeire Vicente e cfd. Lucas Miquéias. Parabenizamos cfd. Jeová pela iniciativa e agradecemos a todos que
participaram e colaboraram dando apoio para realização de mais um Retiro.
Fonte: www.ssvpcmg.org.br

Festa Regulamentar em honra a São Vicente de Paulo,
realizada na Cidade de Goiás.
Aconteceu neste domingo dia 22 de setembro de 2013, na cidade de Goiás, a
Festa Regulamentar em honra a São Vicente de Paulo. Estiveram presentes mais de
300 vicentinos que lotaram a Catedral de Santana. Com as orações tradicionais da
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) e um discurso de boas vindas, o
confrade Vicente França presidente do CM. Goiânia, deu início à grande festa em
honra ao patrono da SSVP.
A animação ficou por conta do confrade Donizetti Luiz coordenador do Departamento de Comunicação do CM. Goiânia.
confrade Sandro Ferreira Confrade Sandro Ferreira, Coordenador de jovens do Conselho Central Nossa Senhora de Fátima falou
sobre a Juventude na Sociedade de São Vicente de Paulo. Foram feitas pela Comissão de Jovens do CM. Goiânia, com
coordenação da consócia Ana Paula, várias dinâmicas, também foram apresentados à toda comunidade vicentina (aclamados)
dois (2) vicentinos.
Finalizando a Festa, foi celebrada por Dom Eugène Lambert Adrian
Rixen, bispo da Cidade de Goiás, a Missa onde em sua homilia, exaltou o
trabalho dos vicentinos. Agradecemos e parabenizamos os Conselhos Centrais
São Joaquim (anfitrião), juntamente com o Conselho Central Nossa Senhora de
Fátima, que organizaram esta grande festa, ao Bispo Dom Eugène pelas palavras
e apoio dada a Entidade. Obrigado a todos que estiveram presentes, foi sem
dúvida uma grande festa. Em dezembro teremos a terceira Festa Regulamentar,
esta, em louvor a Imaculada Conceição, breve maiores informações.
Fonte: www.ssvpcmg.org.br
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Consócia Emília Fernandes F. Jerônimo, é empossada no Conselho Nacional do Brasil
Foi empossada no dia oito (8) de setembro no Rio de Janeiro - RJ, a
consócia Emília Fernandes F. Jerônimo, nova presidente do Conselho
Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo (CNB/SSVP).
Veja abaixo a composição de sua diretoria e no site www.ssvpbrasil.org.br a
diretoria completa, incluindo os vices das sete (7) regiões.
1º Vice-Presidente: Cristian Reis da Luz (de Belo Horizonte) / 2º
Vice-Presidente: Neusa Gomes de Araújo (de Belo Horizonte) /
Coordenador do Denor: Robson Lopes da Gama (de Brasília) / Diretor de
Comunicação: Thiago Rodrigues Tibúrcio (de Brasília) / 1º Tesoureiro: Valter José de Castro (de Brasília) / 2º Tesoureira:
Roberto Soares Bernardo (do Rio de Janeiro) / 1º Secretária: Juliana Alves Costa (de Brasília) / 2º Secretária: Leni do Carmo
Sousa (CM Governador Valadares) / Coordenador ECAFO: Vera Lúcia dos S. e Santos (CM Pouso Alegre) / Coordenadora
Nacional da Juventude: Érika Ázara Lopes Lima (de Brasília) / Coord. Nac. Conf. Criança e Adolescente: Andreza Siméia
Bersi (de São José do Rio Preto) / Coord. Nac. do Departamento Misisonário: Margarete Santos (de Ipatinga). /
Departamento Missionário: Maria Margarete Santos / Assessor Espiritual: Pe.Alexandre Nahass Franco (Belo HorizonteMG).
Fonte: http://www.ssvpbrasil.org.br/?pg=noticias_default&codigo=2202

Organização Vicentina de Palmeiras
de Goiás (OVIPA) com nova diretoria

Juventude em formação na cidade de
Americano do Brasil

Desde o dia 7 de setembro de 2013, a Organização
Vicentina de Palmeiras de Goiás (OVIPA), Obra Unida do
Conselho Central Goiânia Sudoeste da SSVP, possui nova
diretoria. Assumiu pelo mandato de dois (2) anos, o confrade
João Batista de Alcântara Paniago como presidente. Sua
diretoria ficou assim constituída: Vice Presidente:
cfd. Oscar Lopes da Silva / 1º Secretário: cfd. Petrônio
Gerson Pereira Paniago / 2º Secretária: csc. Nelma de Souza
Martins / 1º Tesoureiro: cfd. Sebastião José dos Santos / 2º
Tesoureiro: cfd. Geraldo Francisco de Carvalho / Conselho
Fiscal: cfd. Carlos Pereira de Souza / cfd. José Gouveia de
Souza / cfd. Iodenir Ferreira de Freitas.
A Organização Vicentina de Palmeiras de Goiás,
mantém um Abrigo e uma vila vicentina, o abrigo comporta
um máximo de 45 Idosos e possui atualmente 34.

Nota de Falecimento
Informamos com pesar do falecimento no dia 11 de
setembro, do jovem Mirlei Pagotto, filho da consócia Sirlei Pagotto,
presidente do Conselho Particular Santa Rita de Cássia da cidade de
Itumbiara. Pedimos a todos orações pela família. O Email da
consócia para mensagens de apoio é sirleipagotto@hotmail.com

Nos dias 14 e 15 de setembro passado, foi realizado na
cidade de Americano do Brasil - GO, cidade que pertence ao
Conselho Particular Nossa Senhora Aparecida, uma nova etapa
da formação da juventude com o tema: “Jesus precisa de Santos
de calça jeans que buscam as coisas do alto”, Encontro realizado
na Chácara João Roberto.
Foram realizadas palestras, dinâmicas e músicas para
animar o encontro, com os jovens do coral Juventude Bacuri da
cidade de Anicuns. Contamos com a presença de 70 jovens da
cidade e região.
Todos estes encontros tem como objetivo resgatar a
juventude e formar novas conferências vicentinas.
confrade Eder Silva, presidente do CC. N. Sra. de Fátima
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OBRAS UNIDAS
Recurso de evento é repassado à Ascep
Um cheque no
valor de R$ 30.750,00 foi
repassado pela presidente da
Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG), Valéria Perillo, e
pela empresária Leandra
Castro Gualberto, no dia 4 de setembro, para a Associação de
Serviço à Criança Especial de Goiânia (Ascep).
O recurso foi arrecadado por meio do evento
Keys For A Cause, idealizado pela Tiffany & Co. e promovido
pela empresária Leandra Gualberto, no dia 28 de agosto. Na
ocasião, 97 convidadas puderam ajudar adquirindo chaves que
davam direito a abrir dez caixas com peças da Tiffany & Co. A
ação beneficente contou com a presença da diretora geral da
joalheria no Brasil, Luciana Marsicano.
A presidente da Organização das Voluntárias de
Goiás disse ter indicado a Ascep para receber o recurso pela
seriedade do seu trabalho. “Conheci a instituição em 1999 e
fiquei sensibilizada com essa equipe valorosa e com o amor,
carinho e dedicação a essas crianças.” Valéria Perillo destacou
também o fato de ser madrinha da associação e o apoio que
oferece à instituição por meio das ações da OVG.
Segundo o presidente da Ascep, Celso Omar de
Oliveira, o recurso repassado será aplicado no Centro Clínico,
que está em fase de acabamento. “Com essa obra vamos oferecer
melhor qualidade de vida às crianças.” Ainda segundo Celso
Omar, a associação já oferece atendimento ambulatorial e
pretende implantar também serviços de diagnóstico.
Fonte: Assessoria de Comunicação - ASCOM/OVG - www.ovg.org.br

ALMOÇO BENEFICENTE
A Casa de Caridade N. Sra. da Rosa Mística,
convida a todos para um delicioso almoço, que acontecerá
dia 06 de outubro de 2013, a partir das 12h, no Salão
Paroquial da Igreja N. Sra. Rosa Mística, no Setor Bueno
em Goiânia - GO.
A Casa de Caridade ajuda mais de 100 famílias
assistidas na região do Independência Mansões em
Aparecida de Goiânia.
Ingressos a 20 reais (individual), crianças até 7
anos estão isentas. Ingressos no CM. Goiânia. Ajude.
Participe.

Aconteceu mais uma edição do PROJETO VOZES DO BEM
Aconteceu nesta última
segunda-feira (16/09/2013)
mais uma edição do
PROJETO VOZES DO BEM
no ABRIGO DOS IDOSOS
SÃO VICENTE DE PAULO
que contou com a participação brilhante da cantora Mara
Cristina que apresentou variados clássicos do Samba e da
Música Sertaneja! Proporcionando momentos de alegria,
diversão e emoção aos idosos, funcionários e demais pessoas
presentes.
Nosso muito obrigado a cantora Mara Cristina, a quem
pedimos a Intercessão de Nossa Senhora, São Vicente de Paulo e
do Bem Aventurado Frederico Ozanam para que Deus derrame
do Céu todas às Bênçãos necessárias em sua vida! E que os
Frutos do teu trabalho seja multiplicado em cem por um e que
conceda a ela o Reino do Céu.
Comunicamos que o Projeto Vozes do Bem a partir do
mês de outubro será executado em 3 edições: Todas às terceiras
segundas-feiras do mês das 16h às 17h. E todos os primeiros e
terceiros domingos de cada mês. Para maiores informações
entre em contato com o confrade Joaquim Luiz pelo fone: (62)
8186-0498 ou com a consócia Gislene pelo fone 3253-1191 ou
8116-9970. O PROJETO VOZES DO BEM foi criado e
elaborado pelo confrade Joaquim Luiz Freitas
Locutor/Apresentador/Animador JOTA LUIZ DRT.: 4004/GO,
é executado pela CONFERÊNCIA JESUS DA
MISERICÓRDIA. Participe das reuniões de nossa Conferência
todas às segundas-feiras das 16h às 17h. E conheça também o
ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO. Rua B-6
Nº 250 Vila Americano do Brasil na rua de fundo da Santa Casa
esquina com AV.T-3.
confrade Joaquim Luiz Freitas.

JANTAR BENEFICENTE
O Abrigo dos Idosos de São Vicente de Paulo, Obra do
Conselho Central Goiânia, convida a todos para seu tradicional
jantar, que será realizado no dia 08 de novembro, a partir das
21h (Sexta), no Clube da Transbrasiliana, que fica na Av.
Perimetral Norte, em frente a Faculdade Alfa.
Ingressos 20,00 reais, (individual) que pode ser
adquirido pelos telefones (62)3253-1191 ou (62)3253-1199.
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PROGRAMAS DE RÁDIO VICENTINOS
Temos algumas opções de Rádio com programação vicentina,
sintonize ou acesse, prestigie!
PROGRAMA ECAFO ONLINE
Toda quinta-feira pela Rádio
Cultura de Catalão-GO AM 570,
a partir das 17h.

PROGRAMA MOMENTO
VICENTINO
Toda sexta-feira pela Rádio Alternativa
de Itapuranga FM 87,9 a partir das 11h

http://www.radioculturaonline.com.br/

http://www.alternativa87fm.net/

Apresentação: cfd. Magno Rabelo

Apresentação: csc. Ivone do Rosário

VOZ VICENTINA EM
PALMEIRAS DE GOIÁS
Aos domingos pela rádio Cidade
87,9 FM, a partir das 9h.

PROGRAMA VOZ VICENTINA
NO CENTRO OESTE
Aos domingos pela rádio Difusora
AM 640, a partir das 9h
http://difusoragoiania.com.br/play/
Apresentação: cfd. Donizetti Luiz

PROGRAMA VOZ VICENTINA
Todos os domingos pela Rede Diocesana
de Rádio, a partir de 12h
http://www.redediocesanaderadio.com/
Apresentação: cfd. Antônio Soares

PROGRAMA A VOZ VICENTINA
Todo Domingo pela Rádio Studio FM
de Nova Bandeirantes
Mato Grosso, a partir de 10h.
http://www.studiofm.amaisouvida.com.br/
Apresentação: cfd. Claúdio Fernandes e cfd. Saul

27 de setembro - Dia de São Vicente e do Vicentino
A busca pela Santificação Pessoal motivou Ozanam e seus companheiros a fundar a Sociedade de
São Vicente de Paulo. Prestar serviços aos que estiverem em dificuldades e levá-los a Deus sempre que
possível é uma missão que faz parte do dia a dia dos vicentinos. A maior preocupação de Ozanam era o
aprimoramento espiritual de seus participantes, sendo os assistidos os providenciais meios que Deus
nos deu para isso.
Frederico Ozanam deixa como exemplo que o vicentino deve insistir na promoção integral do
assistido, orientando-o no plano material, mas muito mais no plano espiritual, para levá-lo a
participaçao no Reino de Deus. Dessa forma, os vicentinos devem estar sempre buscando orientações e
atualizando-se nas modernas maneiras de assistir os homens de nossos dias, em suas misérias.
Para que a caridade seja organizada, surgiram as Conferencias Vicentinas: grupos de pessoas,
formadas, de no máximo, 15 (quinze) membros. É por meio de reuniões semanais que os voluntários planejam o atendimento as
famílias necessitadas e dividem a equipe para a realizaçao de visitas aos assistidos. Uma forma de estar mais próximo dos pobres, e
propor novas soluções para amenizar as desigualdades sociais.
Fonte: site do Conselho Nacional do Brasil
www.ssvpbrasil.org.br

Dica de Leitura
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DO VICENTINO E DA ADMINISTRAÇÃO DA SSVP,
adquira o seu no Conselho Metropolitano de Goiânia ao preço de R$ 3,00 reais.

