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Circular n° 02/2017                                                                       Natal-RN, 01 de maio de 2017 

 

Aos 

Presidentes dos Conselhos Centrais   e Membros da Diretoria do CMJP 

Assunto: Convite - Encontro de Formação para Coordenadores do Tripé CCAs, CJs e ECAFO,  

orientadores de CCAs e membros das CJ. 

 

"Todos os vicentinos são MISSIONÁRIOS, pois a SSVP é, por sua natureza, missionária...” 

 

Estimados confrades e consócias, 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 A essência da Missão Vicentina consiste em aliviarmos o sofrimento dos nossos 

mestres e senhores os "Pobres", levando ajuda espiritual,  material e moral, dentro do espírito 

de fraternidade, justiça, simplicidade e alegria cristã. 

 A nossa espiritualidade deve ser fundamentada na oração, na leitura bíblica, nos 

ensinamentos da Igreja, na Eucaristia, no testemunho do amor a Cristo presente nos nossos 

irmãos, seguindo os passos de São Vicente de Paulo e do Beato Ozanam, que foram no seu 

tempo, chamados a dar testemunho de que a caridade é essência da vida cristã, e foram 

promotores da igualdade e justiça. Deixaram-nos vários exemplos, entre eles, o de que 

sozinhos não conseguiremos promover a caridade. 

 Tudo isso não  pode nem deve ser novidade, porém, é preciso conhecer mais, 

formando-se bem para servir melhor, tendo em vista que só amamos aquilo que conhecemos  

e só devemos transmitir aos nossos semelhantes àquilo que amamos.  

 Em tempos de agirmos juntos contra as pobrezas, precisamos de multiplicadores hoje 

e sempre. E inspirados neste exemplo, o Conselho Metropolitano de João Pessoa convida e  
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conta com a participação neste encontro dos membros de sua diretoria, coordenadores das 

Comissões de Jovens, da ECAFO e das CCAs dos Conselhos Centrais e Particulares e dos 

orientadores de Conferências de Crianças e Adolescentes.  

 É preciso que o Espírito Missionário daqueles que aceitarem o nosso convite estejam 

preparados para vivenciar  uma experiência missionária deslumbrante. Teremos a participação 

de Dom Mariano, Bispo da Diocese de Mossoró, do Confrade Luiz Alberto, Presidente do 

Conselho Metropolitano de São José dos Campos-SP, e será realizado em um local simples, 

inclusive com  água fria para banho... Portanto entusiasmados com a Missão de anunciar, 

aguardamos  o seu "SIM" para este momento de formação. 

  Desde já contamos com a participação de todos. 

 

Um fraternal abraço!  Contra as Pobrezas, agir juntos! 

 

 

 

 Raimundo Gonçalves de Brito 

Presidente 

 

Com cópia para: José Eudes Silva dos Santos - Vice-Presidente Região VI 
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO TRIPÉ CCAS, CJS E ECAFO,  

ORIENTADORES DE CCAS E MEMBROS DAS CJ 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES: 

 

01 - Local do Encontro: Santuário de Nossa  Senhora dos Impossíveis - Serra do Lima - Patu/RN, 

telefone: (33) 3323-1092 

02- Data: 01 e 02 de Julho de 2017 

03- Hora: O encontro terá início às 07h00 do dia 01/07 com a celebração da Santa Missa, 

presidida pelo Bispo de Mossoró-RN, Dom Mariano, e o encerramento previsto para as 12h00 

do dia 02/07. O local estará disponível para os vicentinos a partir das 15h do dia 30/06/2017 

(sexta-feira). 

04- Para custeio das despesas será cobrada uma taxa de inscrição por pessoa no valor de R$ 

120,00 (Cento e vinte reais), e que deverá ser paga diretamente no local do encontro.  

05- Deverão ser trazidas roupas de cama e banho, material de higiene pessoal, além da 

Regra da SSVP e a Bíblia. 

06- As inscrições deverão ser realizadas no site do CMJP: http://www.ssvpcmjp.org/ podendo 

ser enviadas pelo email: decomcmjpa@hotmail.com, na ficha em anexo. 

07- O local do encontro tem capacidade para  70 participantes, e portanto serão 

disponibilizadas 15 vagas por Conselho Central, mais 10 vagas para os membros da diretoria do 

CMJP. Assim, solicitamos a confirmação do nº de  participantes de cada Conselho Central  até a 

reunião do CMJP no  dia 03/06/2017, na cidade de Caicó-RN, para que, se existir 

disponibilidade de vagas,  estas sejam relocadas para as unidades interessadas.  

08- O local dispõe de apartamentos para casais, portanto o participante que for acompanhado 

pelo conjugue, deverá confirmar essa condição  na ficha de inscrição. 

  A formação é o caminho para almejarmos a Santificação, ou seja, devemos nos tornar 

servos permanentes da caridade, agindo juntos e vivenciando a mística vicentina. 

 

Contra as Pobrezas, agir juntos! 

 

 

 Raimundo Gonçalves de Brito 

Presidente 
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO TRIPÉ CCAS, CJS E ECAFO,  

ORIENTADORES DE CCAS E MEMBROS DAS CJ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas no site do CMJP: http://www.ssvpcmjp.org/, ou por meio 

do preenchimento desta Ficha, a ser enviada para o email: decomcmjpa@hotmail.com  

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Bairro: __________________________________________________________ Nº: _________ 

Cidade: _________________________________________________________ UF: __________ 

Telefones: Residencial: _________________________ Celular: _________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

Conferência: __________________________________________________________________ 

Encargo na SSVP: ______________________________________________________________ 

Conselho: ____________________________________________________________________ 

 

Patu/RN, 01 e 02 de julho de 2017 
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