“Confrarias
vicentinas”

T

rata-se de um compromisso, como FAMÍLIA
VICENTINA DA AMERICA LATINA (FAVILA),
que foi assumido e patenteado em nosso
Plano de Trabalho, no início do ano 2018. Este
Plano de trabalho foi compartilhado com toda a
Base (Conselhos Nacionais de todos os países da
América Latina), Oﬁcina da Família Vicentina
(VFO) e Membros do Comité Executivo da Família
Vicentina Internacional.
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CONFRARIA
BÍBLICA VICENTINA

A primeira Confraria que surgiu foi a de
REFLEXÃO BÍBLICA VICENTINA, A PARTIR DO
CARÁTER LAICAL, que ainda antes de seu
nascimento já vinha sendo acompanhada pela
Escola de Teologia São Vicente de Paulo, que tem
sua sede em El Salvador, América Central.
E s t e n o v o r a m o d a Fa m í l i a V i c e n t i n a
Internacional fez toda a diferença neste caso, e
são eles quem continuam acompanhando e
fortalecendo a experiência desta Confraria.
Trata-se de uma convocação para FAZER ECO DA
PALAVRA DOMINICAL, sobre a exigência
Vicentina da Preparação REMOTA, MEDIATA E
IMEDIATA, diante da Palavra de Deus Dominical.

Ligia Ferraez Evia
Coordenadora
da FAVILA

Em um primeiro momento pensou-se em
desenvolver um processo sobre a ﬁgura de
GREMIAL, aplicada em sua intuição primária aos
advogados. Mas a realidade foi marcando nossos
passos e convidou-nos a trilhar em uma nova
direção.

É a única que, até hoje, reúne semanalmente e
tem já prevista sua extensão e diversiﬁcação em
todo o território Latino-Americano e mais além.
Os interessados em fazer parte desta Confraria
podem escrever um e-mail a:

cnavarrete05@yahoo.com
solicitando seu ingresso.
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CONFRARIA
DE RÁDIO E
TELEVISÃO VICENTINA
Sexta 29 de maio de 2020 iniciou-se esta
Confraria, sobre a coordenação do Pe. Roberto
Adrian, CM. Inicialmente congregou 15 rádios
vicentinas na América Latina; e estamos no
processo de integrar a todos que como
vicentinos trabalham em outras Rádios…
preparam materiais radiais… membros que
vivem a experiência da radiodifusão a partir da
Identidade Vicentina.
Só membros que são diretores de Rádio Maria,
temos vários membros Vicentinos,
especialmente da CM. O Pe. Marcos Bayas, CM,
está formando a lista destes membros. Teve-se
uma primeira reunião, com boa participação (13
participantes).
Foi um encontro tão fraterno e cheio de tanta
esperança Vicentina, que decidiram se reunir na
sexta 05 de junho às 9 da manhã. Os
participantes são diretores de rádios vicentinas,
rádio Maria, tem par ticipação de rádios
particulares, e se pretende compartilhar os
programas, e as boas ideias entre todos.
Interessados em fazer parte desse colegiado
pode fazer através do e-mail do Pe. Roberto, que
é coordenador desta confraria:

roberto_adrian@hotmail.com
A palavra “gremial” teve que ser substituída devido às sugestões da
m a i o r i a d a s 0 7 r eg i õ es o n d e a FAV I LA es t á o r g a n i z a d a ,
estrategicamente, na América Latina. A solicitação era clara, pois em
muitos lugares ou países a dita palavra tem uma conotação negativa e
de infeliz lembrança; de modo que se decidiu pela substituição por
CONFRARIA.

Compartilhou-se com os membros da confraria
o Plano de Trabalho FAVILA, para sua difusão,
conhecimento e materialização histórica.
Atualmente reúnem-se às 2ª e 4ª sextas-feiras de
cada mês, pela plataforma utilizada por seu
Coordenador.
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CONFRARIA
DE EDUCADORES
VICENTINOS

A partir da elaboração de nosso Plano de Trabalho
(FAVILA) estamos tratando de dar resposta a uma de
nossas preguntas geradoras: Podemos imaginar
quantos Vicentinos, são também educadores, na
América Latina? O que poderíamos fazer com todos os
professores(as) que trabalham em nossas obras
educativas e que muitas vezes chegam a expressar e a
viver que são mais Vicentinos que todos nós juntos?
No ﬁm do ano 2019, soubemos que três ramos da
Família Vicentina (Filhas da Caridade, Congregação da
Missão e Irmãs de Zagreb) tinham se reunido com seus
Visitadores(as) e respectivos Conselhos Provinciais
para perﬁlar o desejo e necessidade de colocar todos
os seus colégios (em torno de 18) em um trabalho
conjunto a nível de pessoal, administração, pedagogia,
ﬁnanças e inclusive a movimentação de seus
membros.
Este tesouro de estratégia Vicentina aconteceu na
região do Cone Sul, onde é liderada por Vicentinos
durante os últimos 20 anos. Há uma breve exposição
desta, na reunião de Superiores Gerais e Presidentes
Internacionais em Roma, em janeiro de 2020. A partir
da FAVILA, pediu-se ao Pe. Fernando Sánchez, CM
(Conselho Provincial de Argentina), que possa fazer as
consultas necessárias para que se possa gestar a
COORDENAÇÃO da CONFRARIA DE EDUCADORES
VICENTINOS a partir do Cone Sul, devido a experiência
e processo já empreendido e unido a AMAVI
(Associação de Mestres Vicentinos da República
Dominicana). E o resto do Caribe, ATRAVÉS DA IR
MILAGRO CAMPOS, FC, a ﬁm de formar a mais valiosa
experiência de Educadores Vicentinos que possa
existir na América Central e nas demais regiões.
As pessoas que estejam interessadas em fazer parte
desta Confraria podem solicitar seu ingresso ao
seguinte e-mail:

pf44tnch@gmail.com
Realizaram seu primeiro encontro durante o mês de
julho e decidiram seguir reunindo-se mensalmente.
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CONFRARIA
DE ASSESSORES
LEIGOS VICENTINOS

A partir do Conselho Nacional da Família
Vicentina do Equador, surgiu a ideia e a
necessidade de criar esta confraria. Ir Inesita, FC,
Alexandra Chacóm Esquivel JMV e Stuardo
Marroquím, CM, conﬁguraram o caminhar da
mesma. Tanto Stuardo, como Alexandra, fazem
par te da recém ﬁnalizada for mação de
Assessores Leigos (JMV ) a nível de América
Central.
Pretende-se unir e congregar estas experiências
e irradiar o potencial rumo a América Latina, em
seu primeiro impulso (América Central,
Colômbia, Brasil, etc.). Ligia Ferráez comentou
que sabe que na Colômbia se organizou algo
assim e que se podia falar com Clarita Henao, que
atualmente vice-preside a AIC Internacional.
A Formação Vicentina Leiga para toda a Família
Vicentina (articulação, compartilhamento,
geração, etc.) favorecerá a mesma, ser o que ela é.
Quem desejar fazer parte deste processo deverá
solicitar seu ingresso a:

alexache33@hotmail.com
Até hoje, pode-se escutar a exposição de 02
Processos de Formação de Assessores Vicentinos
que tem na região: A Escola de Berceau (Chile) e a
Formação Paroquial Vicentina (Panamá).

Esta revista

la Confraria

a pe
foi elaborad
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CONFRARIA
DE PSICÓLOGOS
VICENTINOS

Durante a 1ª. Semana de junho se iniciou a
comunicação com Ada Ferreira, sobre o projeto
que está sendo desenvolvido pelo grupo de
Psicólogos Vicentinos do Brasil: REDE DE AFETO. É
um trabalho em conjunto entre os Psicólogos
Vicentinos do Brasil, para enfrentar as sequelas
pós-pandêmicas nos vicentinos e nas pessoas
com quem eles trabalham. Um ponto que se
destaca é a oferta de uma ajuda concreta, a partir
da Psicologia, às pessoas acompanhadas pela
SSVP e a quem frequentemente ninguém
costuma ajudar: Quem ajuda aos que ajudam?
Foi a partir disse aspecto também que se
convidou que o projeto desse um passo além da
fronteira e se projetasse, de modo que se
conﬁgurou na confraria de Psicólogos Vicentinos
na América Latina, com projeção futura à África e
demais continentes. A proposta surtiu efeito e
procedeu-se uma primeira reunião com
aproximadamente 25 Psicólogos Vicentinos,
agrupados já no projeto REDE DE AFETO, onde se
lançou a proposta e foi aceita por unanimidade
pelos membros. A coordenadora desta Confraria
pode partilhar as motivações e expectativas com
os membros do Conselho Internacional FAVILA e,
em seguida, decidiu-se por programar o 1º
Encontro para o dia 1º de julho.

CONFRARIA
DE DESIGNERS
GRÁFICOS
E PUBLICIDADE
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CONFRARIA
DE ADVOGADOS
VICENTINOS

Tiveram sua 1ª Reunião virtual e voltaram a se
reunir dia 26 de julho às 15h (hora de Panamá).
Sua coordenadora é Caridade Arana, a quem se
pode escrever para solicitar seu ingresso nessa
confraria:

Aconteceu seu 1º encontro, contando com a
presença de 10 advogados Vicentinos da
América Latina. Quem desejar compartilhar com
esta Confraria pode enviar sua solicitação ao email de Carlos Alexander Laínez Cruz:

caridadarana33@gmail.com

carloslainez24@gmail.com

Sua primeira ação conjunta se concretizou na
realização da 1ª publicação conjunta em torno à
entrevista aos 11 coordenadores das 11
Confrarias para a elaboração do material que
vocês estão lendo neste momento.

Criando áreas: educação, trabalho comunitário,
plano de trabalho concreto, alianças com outras
estruturas. Que cada advogado leve um ou dois
pontos a tratar: área comunitária rural; trabalhoconvênio com as Universidades (Faculdade de
Direito); Estudantes do 5º Ano; Publicidade da
confraria; MISSÃO, VALORES e OBJETIVOS.

Sim, cada uma das confrarias é para nós uma
verdadeira e profunda bênção, a perspectiva
conjunta e comunitária representa uma
verdadeira fonte de vitalidade e incidência para
nosso Carisma e para aqueles a quem devemos o
dom de nossa identidade: nossos amos, mestres
e senhores: os pobres.

Reúnem-se 02 vezes por mês e estão
trabalhando sobre a base das regiões que
conﬁguram seus países. O campo de trabalho se
perﬁla a partir do exercício do direito em cada
um dos países e realidades representadas até a
conﬁguração de um COLÉGIO DE ADVOGADOS
DA FAMÍLIA VICENTINA INTERNACIONAL.
Atualmente esta Confraria agrega 20
proﬁssionais do Direito, que pertencem a
diferentes países e regiões da América Latina.

As pessoas que desejam unir-se a esta Confraria,
devem solicitar sua entrada a coordenadora Ada
Ferreira por meio de seu e-mail:

adaferreira@hotmail.com
de
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(Rede de Afeto e Coordenadora da Confraria de
Psicólogos Vicentinos). M uitos ser viços
Vicentinos, concretos e proﬁssionais, vêm sendo
assumidos nesta Confraria, que desde suas
origens outorga seu saber e experiência no
serviço aos mais necessitados, a partir do campo
da Psicologia.

Amemos a Deus, meus irmãos,
amemos a Deus, mas que isso possa
custar nossos braços, que isso seja
com o suor de nossos rostos.
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CONFRARIA
DE MÚSICOS
VICENTINOS

Sobre a base do recém ﬁnalizado Festival da
Canção Vicentina (versão Espanhola) teve-se a
ideia de poder continuar a aventura iniciada e
projetá-la até a continuidade do festival nos
diferentes idiomas (Inglês, Francês, Português,
etc.), como também rumo a ampla gama de
opções concretas que possamos ir assumindo
com os integrantes desta Confraria. Javier
Chento foi nomeado coordenador da mesma e a
1ª reunião aconteceu em 06 de julho, contando
com a presença de mais de 43 participantes.
Entre os pontos compartilhados, que devem ser
priorizados e agendados na próxima reunião
(mensal) estão: Banco de Cantos Vicentinos,
Festival em Inglês, Francês e Português, Cantata a
São Vicente, Missa Vicentina, Videoclipes,
continuar fazendo música e cantos Vicentinos,
etc.
Quem desejar somar-se a esta experiência pode
enviar solicitação a:

chento@famvin.org
Precisamente nesta semana realizaram o 2º
encontro e estão orientando seus compromissos
Vicentinos na construção conjunta da: Cantata
Vicentina, Hino à Família Vicentina, Festivais
Internacionais da Canção Vicentina, Missa
Vicentina, Colaboração com as outras confrarias
e outros.
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CONFRARIA
TRADUCTORES
VICENTINOS

Sobre o maravilhoso potencial que temos, como
Família Vicentina, nas diferentes disciplinas nas
quais participamos, tomou-se a decisão de
poder convocar os membros dos diferentes
ramos da Família Vicentina da América Latina que
quisessem unir-se à aventura de poder viver a
colaboração e o intercâmbio Vicentino a partir
do dom das diferentes línguas.
Pouco a pouco foi se desenhando a estratégia de
convocação e pediu-se a Tomasz Zielinski que
pudesse ser a pessoa que coordenasse esta nova
Confraria. Já que internacionalmente se possui
uma equipe de tradutores voluntários, decidiuse iniciar esta experiência sobre o
compartilhamento de experiências entre
Tomasz, Charlie e Flávio.
Entre os três estarão acompanhando a aventura
que iniciou no passado 09 de julho, contando
com a presença de 15 novos tradutores e alguns
mais que não puderam estar presentes nesta
primeira ocasião.
Quem desejar enviar sua solicitação de ingresso,
poderá fazer a:

toma@famvin.org
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CONFRARIA
DE EX-ALUNOS (AS)
VICENTINOS

Realizou sua 1ª reunião virtual em 10 de julho,
sobre a coordenação de Ângela Medina, que a
partir da República Dominicana estará
coordenando esta Confraria.
Os que desejarem unir-se a esta Confraria
escrevam a:

vocestv@gmail.com
Estarão realizando seu 2º encontro na primeira
semana de Agosto.
Em dita oportunidade compartilharão seus
objetivos e lançarão convocação a todos aqueles
que estudaram nos centros educativos
Vicentinos.
Prevê-se que será a Confraria que contará com
maior número de membros, mas para isso
devemos chegar às suas bases e fazer-lhes
partícipes do gozo e da alegria que supõe poder
compartilhar e fazer nossa, a realidade da grande
maioria, que conﬁgura nosso PESO e DOR.
Caso conheça e possa contatar-nos com exalunos(as) enviem uma mensagem ao e-mail de
nossa coordenadora.

CONFRARIA
DE INDÍGENAS
VICENTINOS

Para esta experiência concreta, aproveitado o
árduo e valioso acompanhamento que durante
muitos anos o Pe. José Fitzgerald, CM vem
realizando com os povos indígenas, a recém
ﬁnalizada Jornada Mundial da Juventude e sua
realidade Indígena, foi uma mostra concreta de
seu trabalho.
O Pe. José Fitzgerald é quem estará coordenando
esta confraria e com base de sua experiência e a
solicitude de diferentes membros da família
Vicentina Internacional, que querem conformar
esta Confraria, convocaram o primeiro encontro
virtual para 12 de agosto, às 16h (Hora de
Panamá).
Todos aqueles(as) que desejem unir-se a esta
aventura Vicentina, podem fazer enviando uma
mensagem de ingresso ao e-mail:

ngobemission@gmail.com

Padre Flavio José
Pereira Tercero
Companheiro VFO.

Como Família Vicentina na América Latina (FAVILA),
sentimo-nos muito gratos e cheios de esperança por Ÿ Jornalistas e Escritores Vicentinos.
todo o compromisso e vitalidade compartilhados a
serviço dos mais pobres e necessitados de nossas Ÿ Trabalhadores Sociais Vicentinos.
terras. Ainda temos algumas outras propostas
pendentes de programação em relação às confrarias de: Ÿ Economistas Vicentinos, etc.

