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Papa Francisco concede indulgência plenária aos vicentinos
Motivo são os 400 anos do Carisma de São Vicente. Em outubro, Francisco dará palestra para a Família Vicentina
O Santo Padre, Papa Francisco, através do Supremo Tribunal da Penitenciaria Apostólica, concedeu a toda a Família Vicentina, a Indulgência Plenária.
Enquanto a Confissão perdoa os pecados, a Indulgência Plenária faz a remissão deles, ou seja, apaga as marcas
do pecado.
Para recebê-la é necessário confessar, comungar e rezar pelo Papa, além
de participar de uma celebração ou de
uma oração (Pai Nosso, Credo, Invocação de Maria Santíssima ou São Vicente
de Paulo). Vamos divulgar e aproveitar!

Conselho Metropolitano de Brasília abre as portas e recebe moradores de rua em jantar
Cerca de 25 moradores de rua assistidos pela Conferência da Catedral puderam celebrar a Páscoa com um jantar
na sede do Conselho Metropolitano de
Brasília.
Foi no dia 18 de abril. Lá eles tomaram banho, receberam roupas novas,
kits de higiene e participaram da celebração da Palavra.
Agradecemos a todos que ajudaram.

Não ao
abandono espiritual

Doações disponíveis para
as Conferências

Concurso Ano Temático
de Emmanuel Bailly

Viva Jesus! Com alegria informamos a decisão do Papa Francisco de
oferecer aos vicentinos a indulgência
plenária.
Fico pensando como seria bom se
nossos assitidos católicos pudessem
também participar das alegrias da
Igreja.
Faço um pedido a vocês, amigos.
Incentivem seus assistidos a entrar
na catequese, aos casais procurarem
o Matrimônio e a todos assisitirem à
Missa no domingo. Perseverem nesses
pedidos!
Cfd. Thiago Tibúrcio

As Conferências vicentinas podem
contar com o apoio do Conselho Metropolitano de Brasília. Todos os meses
recebemos doações para famílias assistidas que ficam à disposição das unidades vicentinas.
No momento temos roupas, calçados
e móveis (camas e estantes para estudo)
Se sua Conferência tem interesse em
algum item da lista abaixo, vá à sede do
Metropolitano (SGAN 913, Asa Norte)
e faça a retirada. Pedimos a gentileza de
telefonar antes para que possamos nos
organizar e bem atendê-los. O telefone
é (61) 3273-9559.

Incentivamos os vicentinos a participar do concurso de monografias sobre
o primeiro presidente geral da SSVP. O
concurso foi criado pelo Conselho Geral Internacional e as regras para participar estão no nosso site: ssvpcmb.org.
br. Usem nossa biblioteca!

Presidente do CMB
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Vicentinos devem celebrar o Ano Mariano
Estamos vivendo o Ano Mariano.
O período foi instituído pela CNBB
para que os católicos brasileiros celebrem com fé os 300 anos da aparição
da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida.
De acordo com o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, o período
convida os brasileiros a reaprender
com Nossa Senhora, como seguir Jesus Cristo, nos dias de hoje.
O que nos ensina Nossa Senhora?
Vemos na Mãe de Jesus uma pessoa
misericordiosa, atenta aos sofrimentos do mundo, consciente e preocupada com a missão de levar o Evangelho
às criaturas.
Nesse Ano Mariano nossas Confe-

MAIO
9 de maio - Festa de Santa Luísa de
Marillac (colocar nas intenções da
Missa da sua Paróquia).
18 e 19 - Adoração ao Santíssimo
Sacramento (12h às 14h). Local:
Santuário do Santíssimo Sacramento Quadra 608 Sul - Plano Piloto –
Organização: CC Santo Antônio.
rências devem promover leituras espirituais sobre Maria, que era chamada
por Frederico Ozanam, um dos fundadores da SSVP, a “protetora especial” dos católicos. Além disso, podemos fazer partilhas com os assistidos
sobre a doçura da mãe de Jesus.

Ato de Consagração ao Sagrado Coração de Jesus
No dia 05 de fevereiro de 1872, a
Sociedade de São Vicente de Paulo foi
solenemente consagrada, na França,
ao Sagrado Coração de Jesus. Todo
ano é renovada esta consagração. As
Conferências, Conselhos, Obras Unidas e Unidades Auxiliares de todo o
mundo devem recitar o ato, que está
na página 268 da Regra da SSVP no
Brasil, na primeira reunião de junho
de cada ano. Não deixem de rezar.

Caça-palavras vicentino
Para você aprender sobre os 400 anos
do Carisma Vicentino
fizemos este caça-palavras, inspirado nos
vídeos produzidos pela
Congregação da Missão para animar a data.
Procure, no quadro ao
lado, as palavras:
CARIDADE
SANDÁLIAS
FOLLEVILLE
CHAPEU
CHAMADO
ESPÍRITO
CAPA
PERIFERIAS

PRÓXIMOS EVENTOS

19 a 21 - Encontro do Denor da
Região V – Local: Patos de Minas
(MG) – Participam: presidentes
de Centrais e presidentes de Obras
Unidas
26 a 28 - Encontro Nacional da Juventude – Instituto Sãoboaventura.
27 - Reunião Ordinária Trimestral do CMB (14h) e assembleia de
aprovação de contas do CMB. Presenças: Presidentes CC e seus coordenadores de CJ-CCA-Ecafo-Decom-Denor. Local: sede do CMB.

JUNHO
2 a 4 - Plenária Nacional da
SSVP e eleição do CNB. Local:
Brasília / Instituto São Boaventura.
4 - Pentecostes vicentino– todos
os vicentinos. Local: Paróquia
da Medalha Milagrosa - Riacho
Fundo II - Horário: 8h.
14 a 18 - Encontro Nacional da
Família Vicentina – Salvador
15 - Corpus Christi – todos os
Vicentinos do DF devem comparecer à Esplanada – Missa às
17h.

Pensamento de Ozanam

“A esmola não é um direito de ninguém, mas um dever para todos”.
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