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Circular Nº 035/T/2019        Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019. 

 

Aos 

Presidentes de Conselhos Metropolitanos e diretoria do CNB 

Extensiva a todos os vicentinos brasileiros 

 

Ref.: Encaminha boletos de arrecadação da Coleta de Ozanam 2019. 

 

“Nas Conferências, aprendemos a exercitar o bem, e não poderia existir a 

 falsa presunção ou qualquer aparente inferioridade dos assistidos” 

(Beato Antônio Frederico Ozanam) 

 

Estimados Confrades e Consócias, 

 

“LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!” 

 

 

Na caminhada deste ano nos propomos a atuar contra as pobrezas para com nossos 

“Mestres e Senhores”. Também sabemos pelo que é narrado na história do Carisma Vicentino 

e da própria criação da SSVP que, desde há muito tempo, o agir de forma colaborativa sempre 

esteve presente em nossas atividades. 

Assim, já caminhando pelo segundo semestre do ano em curso, é chegado o momento de nos 

mobilizarmos para que juntos possamos dar mais um testemunho de ação colaborativa, que é 

ao mesmo tempo, além de um generoso ato de caridade, a oportunidade para nos fazer crescer 

em termos de unidade. 

Que ao receber o boleto de arrecadação da Coleta de Ozanam deste ano, mais do 

que o cumprimento de um dispositivo regulamentar (RB-20, página 86 – Artigo 22, parágrafo 

4º, página 102 - Regra 2015), estejamos mais maduros e conscientes de que na ação 

colaborativa de cada Unidade Vicentina que participa deste gesto de partilha, estamos 

construindo a possibilidade de diminuir desigualdades ou, pelo menos, minimizar muitos 

sofrimentos. 

Por isso, contamos que cada uma de nossas Unidades Vicentinas, na reunião da 

semana que inclui o dia 9 de setembro, data litúrgica do nosso Bem-aventurado Confrade 

Antônio Frederico Ozanam, além das orações e devoções próprias esperadas, também que 

nós vicentinos sejamos tocados pela Providência Divina para juntos fazermos uma grande 



                  
 

        SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – CONSELHO NACIONAL DO BRASIL 

        Rua Riachuelo, 75 – Centro – Rio de Janeiro (RJ) – Brasil CEP:20.230-010  CNPJ: 34.127.563/0001-67 

 

arrecadação em prol das atividades que o Conselho Geral Internacional (CGI) desempenha 

no mundo em favor dos Pobres e da própria manutenção e organização da SSVP. 

Como fazemos o repasse ao CGI em moeda estrangeira, o EURO, esperamos que 

seja considerada essa informação para tentarmos melhorar nossa contribuição, aumentando 

assim a quantidade de recursos arrecadados, que poderão prestar auxílios ainda mais 

expressivos.  

Informamos que cada boleto emitido e não quitado acarretará uma taxa bancária no 

valor de R$ 10,00, que o custo será designado ao Conselho Metropolitano vinculado a unidade. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima, 

consideração e que São Vicente de Paulo, Santa Catarina de Labouré e o Confrade Beato 

Antônio Frederico Ozanam os cubram de bênçãos. 

Fraternalmente,  

 

  

     CRISTIAN REIS DA LUZ                                            VALTER ANTÔNIO DE ARAÚJO 
           Presidente/CNB                                                               Primeiro Tesoureiro 
 
 
 
 

ROBERTO SOARES BERNARDO                                             
Segundo Tesoureiro 


