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Folheando o livro -  “Missionários 
na Caridade,” editado pelo categorizado 
Padre Mizael Donizetti Paggioli, observa-
mos como ele terá muita importância nas 
reuniões das conferências Sociedade São 
Vicente de Paulo.

São temas valiosíssimos abordados 
pelo autor como: A missão de Jesus, A 
missão da Igreja, A missão de S. Vicente 
de Paulo, Prioridades missionárias de 
Frederico Ozanam e a Formação de con-
ferências de São Vicente de Paulo.

Na nossa primeira reunião de feve-
reiro, durante a mensagem espiritual, o 
livro já foi posto em prática, sendo lidos 
trechos dessa obra que por certo irá moti-
var ainda mais os vicentinos para o nosso 
trabalho junto aos pobres.

O editor

NOSSO ANO 
TEMATICO

Editorial

AÇÂO DA CIDADANIA 
OFERTOU 5 CESTAS

A  Conferência Santa Isabel re-
cebeu ótima colaboração da entidade 
Ação da Cidadania, presidida pela Glair 
Garavelo Faidiga.

Foram oferecidas as  cinco cestas 
básicas que vieram reforçar aqueles 
pobres que já oferecemos nossa assis-
tência.

Não é a primeira vez que essa 
doação ocorreu, pois em outra ocasião 
no ano que passou, na mesma época 
também fomos lembrados.    

Agradecemos a colaboração

PENSAMENTO  
“Não tenho tempo 

para odiar aqueles que 
me odeiam, pois estou 

muito ocupado querendo 
bem àqueles que me 

querem bem” 
Anônimo

CONGRESSO VICENTINO 
NA CASA PIA

Com a presença de quase uma cente-
na de vicentinos foi realizado no domingo 
dia 2 de fevereiro, o Congresso Vicentino 
da nossa região, promovido pelo Conselho 
Central de Botucatu, dirigido pelo presi-
dente Marco Antonio Marchetti Calonego.

O Congresso teve como objetivo 
principal avaliar o que foi feito em 2013 e 
programar o trabalho para o corrente ano.   
Foi também apresentado o tema para 2014 
“Missionários na Caridade”.

Foram  apresentados assuntos com 
referencia aos Conselhos Particulares, 
quando todos os representantes  puderam 

trazer sua mensagem.  
Pelo Conselho  Particular da Sé 

Catedral, onde estamos vinculado, falou a 
consocia Angela de Freitas, fazendo uma 
explanação interessante. Houve ainda a 
palestra do cfr Marcos Perassolli  presidente 
do CCB e a exposição pelo Cfr Paulo Ro-
berto Fontes de um vídeo sobre lideranças.

Às 13.00  horas foi realizado almo-
ço de confraternização dos vicentinos de 
Botucatu com  os representantes  de várias 
cidades pertencentes ao Conselho Central 
de Botucatu. A Conferência Santa Isabel  
esteve represente com cinco integrantes.
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Todos os segundos sábados do mês a 
Conferência Santa Isabel, propicia o café 
da tarde aos velhinhos do Asilo, com a ani-
mação dos nossos confrades e consocias.

Oferecemos, bolos, refrigerantes, 
pão com  mortadela, leite e café  a todos 
os internos.

SOLIDARIEDADE
Há vários meses deixamos de pagar a 

mortadela adquira na Lola Frios, isto, por-
que os funcionários da empresa em gesto de 
solidariedade doam o produto.  Eles pagam 
a mortadela do próprio bolso.   Obrigado 
Dirceu e Sergio.

Presidente do CCB Cfr Marco trazendo 
sua mensagem

Cerca de cem Vicentinos tomaram o 
salão do Asilo

Equipe da Conferência Santa Isabel, com a consocia Ângela



EITA CACHORRO
BOM DE CAÇA
Vou contar mais uma do compadre Fur-

quim, aquele mentiroso que todo mundo ado-
rava. Dizia ele que tinha um cachorro que era 
o melhor do mundo pra caçar perdiz. Por isso 
mesmo o povo chamava ele de perdigueiro. È 
ou não é? Olha só a história que ele contou, 
envolvendo o seu querido ca chorro...

Furquim – Eu num apertêio  do meu ca-
chorro perdigue

êro pru nada. Tanto isso é verdade que, 
uma certa vez, eu tendo que ir pra Sum Paulo, 
me agarrei com o bicho e lá fumo nóis dentro 
da jardinêra, eu e ele.  Pois muito que bem:  
cheguêmo lá na capitá, um despropósito de 
gente, e fumo logo percurá os meus parente que 
morava nos caminho da tar da Lapa.  E lá vamos 
nóis, eu e meu cachorro, rua afora, andando de 
a pé que é pra móde num se perdê. De  repente 
o meu cachorro perdiguêro amarrô

Um  aparte: amarrar é quando o cachorro 
de caça pressente algo e fica estático em posição 
de ataque.

E siga lá a história do compadre.
Furquim – Meu cachorro a ali mêmo, 

numa esquina cheia de muvimento de gente 
andando e artomóve passando.  Digo inté que 
ele amarro oiando firme pra onde tinha uma 
grande banca de revistas  e jorná.   E fico ali 
sem se mexê.  Eu garrei a percurá a tar caça e 
nada de incontrá. Vai daqui, vai de lá, e ele ali 
amarrado, naquela posição de bão caçado, sem 
se aluí do lugá e sem piscá.  Pois foi ai que eu 
arreparei. Tinha um jorná aberto dipindurado, 
desses que é para pessoa que passa lê as notícia.  
Pois num é que no cabeçaio do tar jorná tava 
escrivinhado assim: Bairro das Perdizes... Ah, o 
bicho tinha que amarrá mêmo, uai. Bão caçado 
faz ansim. É ou num é?

Causos de Rolando Boldrin
Almanaque Brasil

MISSIONARIOS
NA CARIDADE

Foi definido para este ano 
de 2014, o tema de trabalho ado-
tado pelas Unidades Vicentinas, 
portanto agora é “Missionários na 
Caridade”.

O tema consiste no trabalho 
missionário dos vicentinos, que 
estão sempre em missão, segundo 
os exemplos de Jesus, da Igreja e 
de São Vicente de Paulo.

Por ocasião do Congresso 
Vicentino realizado no dia 2 de 

fevereiro no Asilo Padre Euclides, o 
tema foi debatido, com muito interesse 
dos congressistas.   Ele permite a refle-
xão sobre as prioridades missionárias 
de Ozanam.

No mesmo encontro os presiden-
tes de Conferências e os representantes 
dos Conselhos Particulares, receberam 
o CCB o livro  - “Missionários da 
Caridade”.  e materiais de interesse 
dos vicentinos para serem usados nas 
reuniões.

 Mês de fevereiro é o mês 
da Coleta da Solidariedade. As 
conferências devem recolher 1% do 
salário mínimo de cada vicentino, 
ou seja, ano R$ 7,00 por confrade.

   O Conselho Central de 
Botucatu vem insistindo para que 
as conferências se preparem para 
enviar seus representantes para a 
44ª.  Romaria Nacional dos Vicen-
tinos em Aparecida do Norte.

   No último Congresso 
Vicentino realizado no dia 2 de 
fevereiro, a Conferência Santa  
Isabel esteve presente com cinco 
elementos. Presidente Lourdinha, 
Vice Presidente Neto, Tesoureiro 

CONFERENCIA SANTA 
ISABEL LEMBRADA

Neste final de ano que passou 
recebemos valiosas colaborações, que 
por certo irá melhorar ainda mais nossa 
atuação junto aos necessitados.

Estas foram as contribuições: 

Comunidade S.Matheus R$ 127,00- 
Propani,  Grupo Novena de Natal 
R$ 120,00 e de Maria Edith, filha do 
confrade Emilio R$140,00.
A todos os nossos agradecimentos.

Sergio, e com as consocias Isabel 
e Luscinia.

  Excelente palestra foi pro-
ferida pela jovem consocia Maria 
Luiza sobre o tema Fé e Novas 
Obras.  Ela foi muito aplaudida 
pelos congressistas.

  A tragédia ocorrida em 
novembro nas Filipinas, abalou o 
mundo com a morte de mais de 5.000 
pessoas.  A SSVP das Filipinas que 
por sinal é muito forte,  deu aten-
dimento a grande parte das 6.500 
famílias vitimadas, doando água , 
comida e remédios. Nas Filipinas há 
aproximadamente 6.500  membro s 
vicentinos e 450 conferencias.

PEQUENAS NOTAS

O casal José Bravin e Ana Cris-
tina Bravin, doa mensalmente duas 
cestas básicas.  O nosso amigo Se-
mião , da Pizzaria, também contribui 
mensalmente com uma cesta básica.  
Os nosso integrantes  Sergio Campos 
e Cida Losi, também oferecem men-
salmente uma cesta básica. 

A Conferência Santa Isabel com-
posta por 10 confrades e consocias é sem 
duvida nenhuma uma das mais atuantes 
do nosso movimento vicentino. Em 
grande parte desse sucesso devemos aos 
colaboradores, alguns há vários anos, e 
por esse motivo não podemos deixar de 
mencionar.

MAIS COLABORADORES


