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“Todos os vicentinos unidos e animados”, pede o novo presidente

Conheça a nova diretoria do Conselho Metropolitano

I n f o r m a t i v oI n f o r m a t i v o

Doações para 
Conferências disponíveis 
na sede do Metropolitano

As Conferências vicentinas podem 
contar com o apoio do Conselho Me-
tropolitano. Todos os meses recebemos 
doações para famílias assistidas que 
ficam à disposição das unidades vicen-
tinas. Se sua Conferência tem interesse 
em algum item da lista abaixo, vá à sede 
do Metropolitano (SGAN 913, Asa 
Norte) e faça a retirada. Outros itens 
estão na sede.

- Cama de criança com gavetas
- Rack para sala
- Escrivanhinha para estudos
- Alimentos
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Prezados confrades, consócias e as-
pirantes da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, Louvado Seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo! Em nome do Conselho 
Metropolitano de Brasília venho dese-
jar a todos êxitos no trabalho que suas 
Conferências com tanta dedicação de-
sempenham.

Nesses tempos de crise, as doações 
diminuem, e as pessoas em necessida-
de de um socorro aumentam. Como 
vamos responder a essa situação? Ve-
nho pedir a vocês ajuda e união de 
todos os Vicentinos e Vicentinas da 
área do Conselho Metropolitano de 
Brasília para fortalecermos a nossa 
instituição. Que Deus aumente em 
nós esse sentimento que pertencemos 
a uma grande rede de Caridade, em 
que uma Conferência ajuda a outra, 
em que um Conselho ajuda o outro. O 

trabalho que a minha Conferência faz é 
tão importante quanto o da outra Con-
ferência. 

Eu diria que não podemos ficar satis-
feitos se a minha Conferência vai bem, 
se eu sei que, ao meu lado, outra Con-
ferência vai mal. A Sociedade de São 
Vicente de Paulo é sábia. Ela tem um 
mecanismo chamado união fraternal, 
onde uma unidade vicentina de boa 
vontade é chamada a ajudar outra uni-
dade em necessidade. Vamos fazer mais 
uso desse expediente!

Da parte do Conselho Metropolita-
no, temos recebido algumas doações de 
alimentos, roupas e móveis que estão à 
disposição das Conferências e Conse-
lhos. Vamos também lançar em breve 
o nosso edital de projetos sociais, para 
que as Conferências possam criar ini-
ciativas de geração de renda para os 

assistidos. E para complementar esse 
trabalho, estamos investindo na for-
mação dos Vicentinos. Teremos novos 
materiais e palestras para motivar os 
confrades e consócias.

Que Deus abençoe a todos e proteja 
suas famílias. Um abraço fraterno.

Cfd. Thiago Tibúrcio
Presidente do Conselho 

Metropolitano de Brasília da SSVP



PRÓXIMOS EVENTOS
FEVEREIRO

Dias 18 e 19 - Adoração ao Santíssi-
mo Sacramento (12h às 14h) Local: 
Santuário da L2 Sul – Resp. CC  Di-
vino Espírito Santo

Dia 18 - Projeto Vicentino Sangue 
Bom (doação de sangue no Hemo-
centro de Brasília - A partir das 9h).

Dia 18 - Reunião Ordinária Tri-
mestral do CMB  (14h) 
Presenças: Presidentes CC, CJ-
-CCA-ECAFO-DECOM-DENOR 
– Local: sede do CMB.

Em fevereiro, Conselhos Centrais e 
Obras Unidas: remeter ao CMB seu 
Balanço Social de 2016 e Atas de 
aprovação das contas.

MARÇO

Dia 4 - Missa Festiva pelos 30 anos 
de fundação do CM Brasília. 19 
horas na sede do CMB (Fundação: 
08/03/87).  Todos vicentinos convi-
dados.

Dia 5 - Formação Básica – No Con-
selho Metropolitano. A partir das 
8h.

Dias 18 e 19 - Adoração ao Santís-
simo Sacramento (12h às 14h) Lo-
cal: Santuário da L2 Sul – Resp. CC  
Nossa Senhora do Carmo.

Dia 25 - Reunião Ordinária do 
CMB (14h às 17h). Participam: 
Presidentes de CC e diretoria do 
CMB– local: CMB

Dia 26 - Formação para Coorde-
nadores e Orientadores de CCA – 
Participam: todos da CCA Local: 
Formosa.

Ecafo: Formação básica ocorrerá em 5 de março

Informativo Convincente - Janeiro 2017

Conferências e Conselhos interes-
sados em fazer projetos de geração de 
renda para as famílias assistidas terão 
uma boa oportunidade para tornar 
realidade essas ideias. 

O Conselho Nacional do Brasil 
(CNB) lançou mais edital para finan-
ciar pequenos projetos. Dessa vez, os 
recursos serão de R$ 350 mil.

Como exemplos de projetos pode-
mos citar cursos de corte e costura, 
cabelereiro, manicure e pedicure, fá-
brica de fraldas etc.

Para participar, a Conferência deve 
entrar no site do CNB (www.ssvpbra-
sil.org.br) e baixar os formulários de 
inscrição.

As melhores ideias serão contem-

Aberto o edital para Projetos Sociais de 2017

pladas. Elas recebem os recursos e fa-
zem prestação de contas conforme o 
desenvolvimento do projeto.

Atualmente, na área do Conselho 
Metropolitano de Brasília, existem 9 
projetos sociais, que foram contem-
plados no edital de 2016.

Juventude promove 
campanha de doação

 de sangue

Você sabia? O Carisma 
de São Vicente 

completou 400 anos
No próximo dia 18 de fevereiro, 

todos os vicentinos e vicentinas es-
tão convidados a doar sangue. É a 
terceira edição do Projeto Vicenti-
no Sangue Bom.

A doação será feita no Hemo-
centro, localizado ao lado do Hos-
pital HRAN, na Asa Norte. Desde 
às 8h, haverá vicentinos no local.

A iniciativa é da Comissão de 
Jovens do Conselho Metropolitano 
de Brasília da SSVP. Participe tam-
bém! Doe sangue, doe vida!

Em 25 de janeiro, o Carisma Vi-
centino completou 400 anos! Foi 
nessa data, em 1617, que Vicente 
de Paulo descobriu sua vocação 
de serviço aos mais necessitados. 
Conta a história que, nesse dia, São 
Vicente pronunciou um sermão na 
aldeia de Folleville sobre a miséria 
moral do povo do campo, após ter 
ouvido em confissão um campo-
nês. A partir daí, nunca mais se 
afastou dos desfavorecidos, dei-
xando um legado memorável.
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O Conselho Metropolitano passará 
a oferecer duas formações básicas por 
ano, tendo em vista ajudar os Conse-
lhos que têm dificuldade de procla-
mar confrades e consócias.

Como sabemos, é requisito para a 
proclamação a participação no curso 
básico da Ecafo. Em algumas situa-
ções, muitos aspirantes não encon-
tram um curso disponível.

Por isso, o Conselho Metropolitano 
oferecerá essa formacão em sua sede, 

inicialmente, duas vezes por ano, um 
pouco antes das festas regulamentares 
de abril e de dezembro, permitindo, 
assim, que os vicentinos possam ser 
aclamados nessas festas.

A primeira formação será agora no 
dia 5 de março, a partir de 8h. O en-
dereço do Conselho Metropolitano é 
SGAN 913, Conjunto E, Bloco 2.

Incentive a participação dos mem-
bros da sua Conferência. Todos os vi-
centinos podem e devem participar.

Romaria a Aparecida
Dias 1º e 2 de abril. Procure uma 

caravana no telefone 3273-9559.


