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Circular Nº 042/AE/2018                          Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2018. 

 

Aos 

Conselhos Metropolitanos da SSVP 

C/C: Diretoria CNB 

 

Estimados Confrades e Consocias! 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

 

"É hora de compartilhar e retomar o nosso bem, quero dizer, essas velhas e 

populares ideias de justiça, caridade, fraternidade" (Les origines du socialisme – 

Antonio Frederico Ozanam). 

 

 

Passamos recentemente por um turbulento processo eletivo majoritário 

em nosso país. Pelo fato de ter sido polarizado o processo de escolha, muitas críticas 

vieram de um lado e de outro, o que acabou desestabilizando amizades, famílias, 

conferências, confrades e consocias. 

Vimos o quanto as redes sociais exerceram seu papel, sua influência e o 

quanto foram determinantes. Muito foi falado de “Fake News” e pouco se buscou saber 

qual era a verdade. 

Antonio Frederico Ozanam sempre foi uma pessoa crítica aos sistemas 

políticos, sem perder o desejo de participar da política. Assim dizia: “Os cidadãos devem 

eleger seus governantes mediante o sufrágio universal, pois acredito que a 

democracia é o processo natural do progresso político ao qual Deus encaminha o 

homem, mas considero indispensável limitar os poderes, não só porque frente aos 

direitos da sociedade encontram-se os direitos essenciais do homem, mas porque é 

necessário admitir que os eleitores podem ser enganados e os eleitos, então, não 

realizarem o bem comum”. 

Façamos uma reflexão sobre todo o ocorrido e como é que podemos 

orientar nossas ações: 
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1. Analisar tudo o que publicamos e tudo o que lemos nas redes 

sociais. Estão de acordo e em sintonia com nosso Carisma Vicentino? 

Conheço a procedência das páginas publicadas? Conheço o administrador 

das páginas? É de fonte confiável? O que eu publico está sendo útil para 

nosso trabalho? Ou está criando discórdia e divisão? Que nossas 

publicações não criem animosidade entre nós. Vamos compartilhar aquilo 

que nos une e nos fortalece. Vamos curtir toda ação caritativa que promove 

os Pobres. 

 

2. Respeito mútuo é fundamental neste momento. Saber dialogar 

com civilidade com quem tem pensamento contrário ao meu. Nada de 

ataques pessoais. Pensar diferente é bom e faz bem quando sabemos tirar 

proveito para o bem comum e em nosso caso, para o bem dos Pobres. 

Nosso papel, como o próprio Ozanam nos mostrou, é o de mostrarmos que 

a caridade e a justiça estão acima de qualquer sistema ou projeto político. E 

que somos porta-vozes dos mais Pobres. Ozanam apela para a razão e 

prudência perante todo tipo de ideologia que maliciosamente atuam sobre 

nós. Ele foi crítico a várias ideologias de sua época, mostrando que a 

Democracia Cristã é uma democracia participativa e social.  

 

3. Uma das características das redes sociais é que todo mundo 

sabe um pouco de tudo. E de repente, todos tem pleno conhecimento das 

bulas papais, de frases de grandes escritores, etc ... Cremos que é tempo de 

nos debruçarmos, com a ajuda da ECAFO e DECOM, sobre os temas 

pertinentes à vida dos Pobres. O que é que podemos fazer de fato e de 

concreto para tirarmos o maior número de famílias da situação de pobreza 

em que se encontram? Conveniente também seria estudarmos sobre 

políticas públicas, sobre fé e política, Doutrina Social da Igreja, etc... e 

termos conhecimento aprofundado de assuntos concernentes à nossa 

Missão. 

 

4. Há pouco tempo celebrávamos com fervor os 400 anos do 

Carisma Vicentino. Fazemos votos de que este fervor e ardor continue 
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agindo em nós. Somos os protagonistas de nosso tempo. Somos os 

responsáveis em semear caridade, amor ao próximo, solidariedade, justiça. 

Valores tão caros e queridos por Frederico Ozanam. Que nosso olhar sobre 

a política seja de vigilância, cobrança, fiscalização, contra a corrupção, e 

que o Pobre seja o centro de nossas preocupações, como nossos 

MESTRES E SENHORES.  

 
 
5. Somos formadores de opinião. Que minha opinião pessoal não 

seja contraditória ao Carisma e Instituição que participo e dedico minhas 

forças e meu suor. Que tenhamos a consciência de que na condição de 

formadores de opinião, o que conta não é minha opinião pessoal, mas a 

riqueza dos valores que tenho da Instituição que represento e propago. 

 

6. Por último e não menos importante, tenha a curiosidade em 

pesquisar, verificar, consultar, buscar orientação. Não é prudente sair 

“curtindo” toda e qualquer postagem que recebo em nome do Carisma 

Vicentino sem verificar sua procedência, idoneidade, veracidade e suas 

fontes. A transparência é uma das características essenciais em nossa 

missão vicentina. Saibamos utilizá-la também nas redes sociais e que seja 

um espaço de congraçamento e trocas de informações, orientações, 

conteúdos que nos fortaleçam e nos unam.  

 

Que São Vicente de Paulo, o beato Antonio Frederico Ozanam e todos os 

santos e santas de nossa grande Família Vicentina nos iluminem e nos fortaleçam neste 

momento, em que humildemente suplicamos a intercessão de todos eles diante de Deus, 

para continuarmos sendo EVANGELIZADORES e SERVIDORES dos mais Pobres! Que a 

Igreja e por conseguinte todos nós cristãos, não deixe de ser profética, enquanto 

anunciadora da justiça social e denunciadora daqueles que produzem a pobreza. 

Fraternalmente, 

 

 

Pe. Alexandre Nahass Franco,CM 

Assessor Espiritual do CNB 
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Pe. Joelson Sotem,CM 
Presidente do Conselho Nacional da Família Vicentina 

 

 

 

Cristian Reis      Elisabete Maria de Castro 
Presidente Nacional do CNB        Primeira Vice-Presidente 
 

 

  

Neusa de Araujo Gomes     Luís Ricardo Roncaglia 
Segunda Vice-Presidente      Terceiro Vice-Presidente 

 

 


