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O mundo católico recebeu com
imensa alegria a escolha do cardeal
argentino Jorge Mario Bergoglio,
para ser o sucessor de Pedro, agora
com o nome de Papa Francisco.

Sua santidade com o seu caris-
ma e com a sua modéstia conseguiu
em pouco tempo conquistar os cató-
licos de todo o mundo. Como cardeal
era um ferrenho defensor dos pobres,
visitando constantemente as regiões
mais pobres de Buenos Aires.

A escolha do Papa Francisco foi
ainda mais comemorada na America
Latina onde se concentra uma das mai-
ores populações de católicos do nosso
planeta.

Em 19 de março em Roma foi
realizada a missa de inicio do pontifica-
do do Papa Francisco, acompanhada
com muito respeito pelos católicos de
todas as regiões da terra.

Seja feliz Papa Francisco
Editor

PAPA FRANCISCO CONQUISTA
O POVO CATOLICO

EDITORIAL

AGUARDADA
A JORNADA DA

JUVENTUDE
O Brasil vem se preparando

para realizar a grandiosa Jornada
Mundial da Juventude, que terá
como sede o Rio de Janeiro no pe-
ríodo de 23 à 28 de julho. A expec-
tativa desse evento aumentou ago-
ra que o Papa Francisco confirmou
sua presença no Brasil, um dos pri-
meiros países a ser visitado pelo pon-
tífice. A igreja quer agora uma re-
flexão sobre a realidade dos jovens.

CONTINUAMOS
VISITANDO O ASILO

A Conferência Santa Isabel vem
realizando todos os segundos sábados
do mês às 14 horas a visita na Casa
Pia SVP, para em seguida oferecer aos
internos o café da tarde.

Nesta ocasião a visita está  sen-
do repetida pela quarta vez consecuti-
va e os nossos confrades e consocias
la comparecem trazendo um pouco de
alegria aos velhinhos. No terceiro sá-
bado do mês o café é oferecido de for-
ma particular pelo cfd Sergio Campos
e pessoas da sua família.

MAIS UM ANIVERSÁRIO
DA CONFERÊNCIA

Acorreu no último dia 5 de abril
mais um aniversário de fundação da
Conferência Santa Isabel, fundada em
1928, portanto agora com 85 anos de
vida.

Na sua longa caminhada, os vi-
centinos da conferência têm desempe-
nhado o seu papel de atender  aos po-
bres não só com a doação de alimen-
tos, mas também procurando incenti-
var a parte espiritual  dos assistidos.

Atualmente atendemos oito famí-
lias com um contingente de 41 pessoas
sendo 25 adultos e 16 crianças.  Entre
os adultos temos pessoas deficiêntes,
cegos e com problemas de saúde.

MISSA DA CEIA
DO SENHOR

A Conferência  Santa Isabel cri-
ada dentro do Santuário de Lourdes,
há vários anos participa da cerimônia
do lava-pés e a translação do Santíssi-
mo. Neste ano novamente no dia 28
de março, estivemos presentes na ce-
rimônia com seis vicentinos  e com
outras seis pessoas indicadas pelo San-
tuário.   Os vicentinos que representa-
ram nossa conferência foram: Bauer,
Sergio, Neto, Cid, Homero e Silveira.

Foi uma solenidade muito bonita
conduzida pelos frades: José Maria e
João. A igreja de Lourdes estava to-
mada por fieis e as famílias dos vicen-
tinos estiveram também presentes.

Aparecida, no vale do Paraíba re-
ceberá nos dias 27 e 28 de abril o maior
evento da SSVP no mundo, a Romaria
Nacional dos Vicentinos. O Conselho
Central de Botucatu está organizando a
partida dos botucatuenses para a noite
do dia 27 em ônibus especiais. Será,
portanto um momento de fé e unidade
entre os membros da SSVP de todo o

Brasil. O encontro dos romeiros para
homenagear N.S Aparecida, ocorrerá
no Centro de Eventos, um pavilhão co-
berto que tem espaço para abrigar 8.500
pessoas.

Os promotores da Romaria que-
rem na ocasião também celebrar em
Aparecida, os 200 anos de Antonio Fre-
derico Ozanan, o fundador da SSVP.

ROMARIA NACIONAL



No mês de março o Asilo Padre
Euclides realizou na Chácara Pecus o
“porco no rolete” cuja renda foi total-
mente para a entidade. O “porco no ro-
lete”, veio acompanhado de arroz, fei-
jão gordo, farofa e vinagrete.  O suces-
so foi total com muita gente presente.
Esse e evento rendeu  pouco mais de
R$ 17.000,00.

O Concurso de Poesias 200 anos
de Ozan encerrará neste dia 30 de abril, e
consiste na apresentação de uma poesia
relacionada ao tema: 200 anos de Oazan.
Poderão participar crianças e jovens.

Este ano de 2013 foi escolhido
pelo Conselho Nacional do Brasil,
como o ano temático – Amor, Cari-
dade e Justiça, inspirado pelo Evan-
gelho nas idéias de Frederico Ozan.
As comemorações  dos 200 anos do
nascimento de Ozan ocorrerão no
período de 19 à 21 de abril.

Está previsto para o dia 24 de
abril, o encontro festivo dos membros
desta conferência, para comemorar os
85 anos de fundação da Conferência
Santa Isabel, ocorrido no dia 5 do cor-
rente.

PEQUENAS NOTAS

EXPRESSÕES
CURIOSAS

JURAR DE PÉS JUNTOS: Mãe, eu
juro de pés juntos que não fui eu.  A ex-
pressão surgiu através das torturas  exe-
cutadas pela Santa Inquisição, nas quais
o acusado de heresias tinha as mãos e os
pés amarrados (juntos) e era torturado para
dizer nada além da verdade. Até hoje o ter-
mo é usado para expressar a veracidade de
algo que uma pessoa diz.

MOTORISTA BARBEIRO:  Nossa,
que cara mais barbeiro! No século XIX, os
barbeiros faziam não somente os serviços
de corte de cabelo e barba, mas também,
tiravam dentes, cortavam calos, etc., e por
não serem profissionais, seus serviços  mal
feitos geravam marcas.  A partir daí desde
o século XV, todo serviço mal feio era atri-
buído ao barbeiro, pela expressão “coisa
de barbeiro”. Esse termo veio de Portugal,
contudo a associação de “motorista bar-
beiro”, ou seja, um mau motorista, é tipica-
mente brasileira..

TIRAR O CAVALO DA CHUVA:
Pode ir tirando seu cavalinho da chuva
porque não vou deixar você sair hoje! No
século XIX, quando uma visita iria ser
breve, ela deixava o cavalo ao relento
em frente à casa do anfitrião e se fosse
demorar, colocava o cavalo nos fundos
das casas, em um lugar protegido da
chuva e do sol. Contudo, o convidado
só poderia pôr o animal protegido da
chuva se o anfitrião percebesse que a
visita estava boa e dissesse: “pode tirar
o cavalo da chuva” Depois disso, a ex-
pressão passou a significar a desistên-
cia de alguma coisa. De maneira copio-
sa.  A origem do dito é atribuída às qua-
lidades de argumentador do jurista ala-
goano Gumercindo Bessa, advogado dos
acreanos que não queriam que o Território
do Acre fosse incorporado ao Estado do
Amazonas.

PARA INGLÊS VER: A expressão
surgiu por volta de 1830, quando a Ingla-
terra exigiu que o Brasil aprovasse leis qe
impedissem o tráfico de escravos.  No en-
tanto, todos sabiam que essas leis não se-
riam cumpridas, assim, essas leis eram cri-
adas apenas “para Inglês ver”.
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Durante a viagem feita à Argentina
pelos vicentinos  Neto e Isabel, o casal
aproveitou a permanência no visinho país
para conhecer a Catedral de Buenos Ai-
res e rezar pelo sucesso do Papa Francis-
co. Essa visita por coincidência ocorreu
poucas horas antes do início do pontifica-
do do Papa Francisco, no dia 18 de março
quando os argentinos se concentravam na

Praça de Maio, em frente da catedral
para acompanhar pelos telões as soleni-
dades que ocorreriam em Roma pela
madrugada.

Foram momentos de muita alegria
que viveram os nossos confrades, po-
dendo acompanhar de perto a alegria do
povo argentino pela escolha do Papa
Francisco.

VISITA NA CATEDRAL DO PAPA

“O dinheiro faz homens
ricos; o conhecimento faz

homens sábios e a humanida-
de faz grandes homens.

Confrade Neto e Consócia Isabel na Catedral

O Conselho Geral Internacional da
SSVP informou que o Brasil é o país de
maior número de vicentinos em todo o
mundo. Ainda de acordo com o Conse-
lho Nacional do Brasil somos nós que
possuímos mais Conferências agrega-

das num total de 17.166, completando o
levantamento o nosso contingente pos-
sui 250.744 membros nas conferências
espalhadas pelo país. Em segundo lugar
na classificação ficou a Índia com 4.799
conferências e 54.743 membros.

BRASIL - LIDER VICENTINO NO MUNDO


