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Será lançada neste dia 13 de fe-
vereiro, quarta feira de cinzas mais
uma edição da Campanha da Frater-
nidade. A CNBB escolheu o tema
Fraternidade e Juventude para este
ano de 2013. A igreja quer agora uma
reflexão sobre a realidade dos jovens
que estão passando por uma profun-
da transformação nestes últimos anos.
As conclusões de Aparecida entendem
essas inquietantes transformações
como um processo histórico em que
ocorre mudança de época, pois as tra-
dicionais maneiras de viver e compre-
ender o mundo, que serviram de ori-

entação para as pessoas por inúmeras
gerações, já não são aceitas.

A Sociedade São Vicente de Paulo
vem já há algum tempo batalhando para
a formação de jovens com instruções
especificas para que auxilie na ajuda
às nossas famílias necessitadas.

Queremos sim promover a juventu-
de de todas as partes do Brasil para
esse trabalho, principalmente agora que
teremos de 23 à 28 de julho a Jornada
Mundial da Juventude.

Portanto vamos acolher os nossos
jovens e orientá-los com muito amor.

Editor

FRATERNIDADE E JUVENTUDE

No ultimo dia 27 de janeiro foi
realizado no Seminário Arquidioce-
sano, mais um Congresso Vicenti-
no, organizado pelo CCB. Compa-
receram nesse evento mais de uma
centena de vicentinos. Depois das
mensagens do cfd Marcos Calone-
go e do cfd Paulo Fontes, houve a
palestra do cfd Marcos Vinicios do
Conselho Metropolitano de Bauru,
que falou sobre o tema: Amor Ca-

CONGRESSO VICENTINO

BOLETIM PELA
VIA VIRTUAL
O boletim “Momento Vicentino” vem

sendo enviado via virtual para vicentinos,
amigos e algumas publicações vicentinas
que temos conhecimento.

Temos recebido muitos elogios pela for-
ma que divulgamos o movimento Vicentino
pela internet.  Registramos com alegria o
email do  Editor Luciano de Abreu do bole-
tim Voz do Vicentino de Sete Lagoas em MG
– “È ótimo o trabalho de vocês. Aproveita-
mos para desejar excelente 2013, cheio de
realizações, principalmente as vicentinas, ini-
ciadas pela conferência em 2012”.

FESTIVA DE NATAL
A nossa Conferência realizou no dia 19

de dezembro, a reunião festiva de Natal, com
a participação dos nossos confrades e con-
socias e alguns convidados entre eles o Pre-
sidente do Conselho Central de Botucatu,
cfd Marco Calonego e o coordenador da
DECOM  cfd Paulinho Fontes.

Foi uma noite muita agradável realizada
na residência do Cfd Sergio Campos, opor-
tunidade que todos se confraternizaram pe-
las festividades do  Natal

O Presidente cfd Neto trouxe sua men-
sagem de Natal e o agradecimento aos pre-
sentes pela dedicação durante o ano de
2012.

Após o jantar oferecido com muito cari-
nho pelo casal Sergio e Ondina, houve o
tradicional amigo secreto, com troca de pre-
sentes. Todos os participantes do encontro
ao final da reunião receberam um mimo ofe-
recido pela consocia Luscinia.

MAIS DE 70
BRINQUEDOS
A Conferência Santa Isabel está su-

mamente agradecida ao amigo Rubens de
Almeida e aos seus pares voluntários, que
ofereceram cerca de 70 brinquedos para
as crianças dos nossos assistidos.

Foi uma ajuda que contribui em muito
para a alegria da criançada no Natal.

Desejamos ao Alemão e toda sua equi-
pe que há vários anos desenvolve a Cam-
panha de Brinquedos para as crianças de
Botucatu, os votos de muitas felicidades
e o nosso muito obrigado

ridade e Justiça, com muita proprie-
dade recebendo ao final da sua ex-
planação muitos elogios. A Confe-
rência Santa Isabel esteve represen-
tada na ocasião pelos confrades
Neto, Sergio e a consocia Isabel.

As 12 horas houve o  almoço de
confraternização e encerramento do
Congresso, preparado pelos vicen-
tinos da Conferência do Menino
Deus.



O Conselho Central de Botucatu, está
preparando com grande antecedência a via-
gem a Aparecidas do Norte. A romaria ocorre-
rá em 27 e 28 de abril.  A viagem em ônibus
especial custará a cada passageiro a impor-
tância de R$ 70,00.

Mais uma promoção está sendo pro-
gramada pelo Asilo Padre Euclides com o
objetivo de arrecadar fundos para a insti-
tuição. Será o Porco no Rolete, marcado para
o dia 17 de março. Vamos colaborar com
Asilo!

Diversos confrades e consocias da
Conferência Santa Isabel estão participan-

do agora da diretoria do Conselho Parti-
cular da Sé Catedral, eleito no final do
ano passado,  alem do Presidente Sergio
Campos, temos na Diretoria o cfd Neto e
as consocias Lourdinha, Luscinia e Cida

Recebemos do Grupo de Novena
de Natal, uma generosa contribuição de
R$ 135,00 para ajuda às famílias carentes
assistidas por esta Conferência.

Em todas as nossas reuniões sema-
nais, estamos agora fazendo a leitura de
um capítulo do livro, Amor,Caridade e
Justiça, obra escrita por Mizael Donizett-
ti Poggioli.

PEQUENAS NOTAS

Atualmente, uma das maiores preo-
cupações do mundo é produzir sem de-
vastar o meio ambiente. E é natural que
estas idéias estejam presentes também
na hora de construir. Os benefícios de
uma casa sustentável podem ser mui-
tos:- desde a redução do impacto à na-
tureza até a economia nas contas de
água e luz.

Tudo o que se investe em sustenta-
bilidade acaba retornando ao usuário
habitual, seja na forma de economia (de
água e energia), ou de mais saúde para
quem convive ou utiliza o imóvel (mais
iluminação natural, melhor conforto tér-
mico e de qualidade do ar).

Eis alguns materiais sustentáveis que
contribuem para a preservação do meio
ambiente:

Tijolos – embora passe pelo proces-
so de queima, que resulta na emissão do
CO2 à atmosfera, o uso do conhecido
tijolinho (tijolo prensado) resulta em um
imóvel mais fresco e saudável, promo-
vendo conforto termo acústico no interi-
or da edificação.

Massa (massa fina) e pinturas feitas
à base de cal – além de barata, a cal
permite a respiração das paredes, pro-
tegendo ambiente da presença de fun-
gos.  Desta forma, não há necessidade
de algicidas ou substancias tóxicas utili-
zadas nas tintas convencionais (petro-
químicas).

Cimento do tipo CPIII – O cimento
CPIII está de acordo com as normas da
ABNT e é mais barato do que a con-
vencional CPII. Em sua composição, traz
de 35% a 70% de resíduos obtidos da
fabricação de aço da indústria siderúrgi-
ca ( indústria de alto forno).

Vegetação no entorno e dentro da
casa – As plantas ajudam a controlar a
temperatura, a umidade e a qualidade
do ar.  Algumas ajudam a “seqüestrar”
poluentes ambientais em suspensão.  É
o caso das dracenas, babosas, antúrios,
dentre outras.

Fonte: Previ
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Como estamos fazendo há alguns
anos, na véspera de Natal, visitamos to-
das as residências dos nossos assistidos
levando a nossa mensagem de Natal.

Durante nossas visitas, além da cesta
básica do mês levamos para cada residên-
cia: dois frangos assados, dois pane to-

nes, quatro litros de refrigerantes, leite
em pó e muitos brinquedos para as cri-
anças..

Cumprimentamos todos integrantes
desta Conferência pelo trabalho reali-
zado, levando aos nossos Pobres mais
alegria no Natal.

VISITA DE NATAL AOS POBRES

Este ano de 2013 foi escolhido pelo Con-
selho Nacional do Brasil, como o ano temá-
tico – Amor, Caridade e Justiça, inspirado
pelo Evangelho nas idéias de Frederico Oza-
nam, tornando desta forma o mundo  mais
justo há 200 anos.

Também neste ano foi proclamado pela
igreja como o ano da fé, que nos convida a
celebrar o bicentenário de nascimento de
Ozanam, o grande defensor dos pobres e
sempre atento as misérias humanas, no in-
tuito de suavisá-las temporal e espiritual-
mente.

Nesse sentido se propõe um tema que
norteará a espiritualidade para todos os con-
frades e consocias vicentinos. Iluminados
pelo testemunho de Ozanam e de seus com-
panheiros, que não mediram esforços para

a transformação da realidade injusta, a sal-
vação dos irmãos mais pobres  e o embe-
lezamento  da vida pelo amor e pela doa-
ção generosa de si mesmos.

Desde o mês de dezembro, todos os se-
gundos sábados do mês esta conferência,
assumiu o compromisso de oferecer aos
velhinhos da Casa Pia o café da tarde às
14:00 horas.

Os confrades lá têm comparecido colo-
cando a mesa do café e oferecendo lanches
e refrigerantes aos internos.  Durante a nos-

sa presença procuramos entreter os ve-
lhinhos com brincadeiras e palavras de
incentivo. É um trabalho bem agradável
que estamos realizando.

Todos os terceiros sábados do mês,
isso já há algum tempo o casal da nossa
conferência Sergio e Ondina, realizam esse
mesmo trabalho com muita dedicação.

ESTAMOS COLABORANDO COM O ASILO

ANO TEMÁTICO – AMOR, CARIDADE E JUSTIÇAMEIO
AMBIENTE

“Quando o homem aprender a
respeitar até o menor ser da

criação, seja animal ou vegetal,
ninguém precisará ensiná-lo a

amar seu semelhante”


