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Circular Nº 012/P/2019                    Da Capital das Gerais, 26 de Março de 2019. 
 
 
Aos  
Membros da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil 
 
Estimados Confrades e Consócias, 
 
 

“LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR DE JESUS CRISTO!” 
 

“Não sou super-herói, mas buscarei lutar pelos Pobres 

 e por cada vicentino espalhado por todos os cantos do país.” 

Trecho do discurso de posse set/2017 

 
 

Estamos há 1 ano e meio de nossa gestão que tem como lema “Na 

Rede de Caridade: Servir nossos Senhores e Mestres”. No desejo de me reportar a 

todos vicentinos brasileiros, quero iniciar dizendo que juntos podemos contribuir com o 

crescimento e fortalecimento da SSVP seguindo os exemplos de nossos fundadores. 

Você que dedica parte de seu tempo para o cuidado aos Pobres, o 

meu muito obrigado! Você é uma pessoa especial para Deus e para os Pobres.  

Participar de uma Conferência e visitar os Pobres: esses são os nossos 

papéis fundamentais e essenciais dentro da SSVP. Você membro, presidente, vice-

presidente, secretário, tesoureiro, coordenador de departamento, obrigado por colocar 

à disposição para Servir nossas Unidades e consequentemente Servir Nossos Mestres 

e Senhores.  

Na Conferência encontramos um ambiente de amizade e podemos 

ousar mais: cative outras pessoas a também participarem desse movimento da Igreja, 

sendo SAL e LUZ para tantos que necessitam. Ser exemplo de Vicentino, nos traz a 

possibilidade e a responsabilidade, nesta grande rede de caridade sonhada por 

Ozanam na qual fazemos parte, de aumentarmos as fileiras vicentinas pelas nossas 

atitudes positivas e de serviço, afinal, na SSVP estamos para SERVIR e não para ser 

servido.  
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Essa simples correspondência tem o intuito de chegar a cada confrade 

e a cada consócia o meu agradecimento de coração e ao mesmo tempo o pedido que 

você continue servindo com ética, dedicação, amor e fidelidade ao nosso carisma e 

assim cative outros para servir. 

Coloco-me à inteira disposição para a animação e manutenção dos 

princípios fundamentais da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, cumprindo e 

fazendo cumprir o nosso Regulamento. 

Com estima, despeço-me. 

Fraternalmente, 

 

 

Cristian Reis da Luz 

Presidente do Conselho Nacional do Brasil 

 


