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ARCEBISPO VALORIZOU A
FESTA REGULAMENTAR
Conferência Santa Isabel presente

Missa celebrada por
Dom Maurício

Recepção aos
novos Vicentinos

A Festa Regulamentar em homenagem a São Vicente de Paulo, realizada
no Asilo Padre Euclides no final de setembro, ficou bem mais vibrante com a
participação do Arcebispo de Botucatu
Dom Mauricio.
Dom Mauricio celebrou a missa
que contou com Vicentinos de Botucatu e
da região, e durante sua pregação louvou
o trabalho missionário dos nossos integrantes na obra de dedicação aos pobres
e ainda em sua mensagem falou da fé e
do entusiasmo do movimento vicentino.
Durante a missa foi apresentado

pelo Presidente do Conselho Central de
Botucatu cfr. Marcos Calonego, um novo
grupo de vicentinos, recebidos com muito
carinho por Dom Mauricio e pela diretoria
do CCB.
A Festa Regulamentar prosseguiu até
o final da tarde de domingo, com churrasco
de confraternização, exposições, barracas
de comes e bebes e a agradável apresentação musical. A Conferência Santa Isabel,
esteve bem representada mais uma vez com
diversos confrades e consocias prestigiando esta festa que foi dirigida com muita
dedicação pelo Conselho Central da SSVP.

PENSAMENTO

“Enquanto houver vontade de lutar, haverá
esperança de vencer” Santo Agostinho
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Editorial

VICENTINO NA
VIDA PUBLICA

É muito interessante o esclarecimento que vem fazendo o Conselho
Nacional do Brasil da SSVP, sobre a
participação de vicentinos na vida publica.
O documento mostra a posição do
CNB com relação à postura dos candidatos vicentinos.
Eis um trecho que destacamos: “
Todos nós, vicentinos e vicentinas brasileiros, como cidadão e como cristãos, temos o dever de lutar com os talentos com
que fomos agraciados por Deus para que
o ideal de construir uma sociedade mais
justa, igualitária e fraterna se concretize
em nosso país. Se nosso talento incluírem
a vocação para o exercício de atividade
política é legitimo que busquemos obter
o necessário mandato parlamentar pela
via do voto popular”.
Portanto não há restrição de vicentinos para ser candidato a quaisquer cargos
eletivos.
O Editor

VISITA DO
CONSELHO
CENTRAL

Foi com muita alegria que o Conselho Particular da Sé Catedral recebeu
no mês de agosto a visita da diretoria do
Conselho Central de Botucatu, para a
reunião de trabalho, tendo a frente o cfr.
Marco Antônio Machetti Calonego.
A reunião foi realizada na residência do cfr. Sergio Campos, Presidente
do Conselho Particular, recebendo os
integrantes das seguintes Conferências:
Santana, N.S de Lourdes, Santa Isabel e
Imaculado Coração de Maria.
A Conferência Santa Isabel compareceu com a totalidade de seus membros.
Foi uma reunião muito proveitosa
com os presidentes, secretários e tesoureiros e com os componentes das conferências, que receberam orientações valiosas
do Cfr. Marcos.
Ao final da reunião o Conselho
Particular ofereceu o encontro de confraternização, com salgados, refrigerantes e
o tradicional cachorro quente, preparado
com muita dedicação pela família do
anfitrião.

VISITA AO VATICANO
O LOBISOMEM
E O PORCO

Uma barulhança danada tomou conta do
terreiro. Fui abrindo a porta lentamente, pois era
início da Quaresma, e havia boato da existência
de um lobisomem. Mas aos pouco pude ver que
era o compadre Justino, que morava lá pras bandas
de Toledo.
Compadre Justino é um grande amigo. Fomos praticamente criados juntos. Mas o destino
nos separou fazia uns anos. Falamos da família
e dos novos costumes do homem moderno. Ele
também disse que nas bandas de Toledo, nesta
época, acontece uma festa de porco no rolete, e
que não gosta nada daquilo, que tinha uma pena
danada do bicho.
Entre todos os causos contados pelo Justino,
confesso que o que mais me deixou intrigado foi a
do porco no rolete. Decidi que queria comer o tal
do porco. Passei dias procurando, sem encontrar
um porquinho sequer.
Numa noite, no meio do mato, enxerguei
um bichão. O disgramado era bonito grande,
rosado, mas parecia um monstro. Só podia ser
um porco. Um porquinho que tinha dias que eu
tentava encontrar.
O bicho resolveu fugir. Pulei do cavalo com
o chicote em punho, estalei o rabo de tatu e parti
pra cima do cachaço. Mas nada de eu conseguir
pegar o danado. Corremos tanto, até que chegou
à direção da minha casa. O porco correu e se
escondeu detrás do fogão a lenha na cozinha.
Eu havia encurralado o bicho. Peguei a
espingarda, confiante. Mas gritos começaram a
surgir detrás do fogão.
- Calma homem! Pelo amor de Deus, não
atira.
Sou eu, seu compadre.
E não é que era mesmo. O homem estava
pelado, todo arranhado, cheio de chicotadas. O
compadre Justino era o lobisomem. Por isso que
ele defendia tanto os porquinhos. E mais uma
vez eu fiquei sem comer o tal de porco no rolete.
Causos de Rolando Boldri
Almanaque Brasil

10 MADAMENTOS
VICENTINOS COM CRISTO
1º. Amor, 2º. Humildade, 3º. Perdão, 4º. Ternura, 5º. Compreensão, 6º.
Bondade, 7º. Caridade, 8º. Harmonia,
9º. Espiritualidade e 10º. Fé.

No mês de agosto o cfr. Neto,
editor deste boletim e a consócia
Isabel, estiveram fazendo um passeio pela Europa. Como não podia
deixar de acontecer durante sua
passagem por Roma, o casal foi

visitar o Vaticano e lá fazer suas
orações. O Papa Francisco nessa
ocasião estava na Ásia, visitando a
China. Na foto os dois Vicentinos
aparecem em frente da Basílica de
São Pedro.

PEQUENAS NOTAS

O Boletim Gotas do CCB, em
sua primeira pagina da ultima edição, sita um milagre de Frederico
Ozanam, para os que não tiveram
a oportunidade de ler, é só acessar
a pagina do Conselho Central “vicentinosbotucatu.com.br”
- Neste mês de outubro é
o mês da Coleta Ozanam. Até o
dia 30 de outubro, os Conselhos
Particulares devem fazer o recolhimento ao Conselho Nacional do
Brasil da SSVP.
- Neste ano, os Vicentinos
estão focando seu trabalho no
tema “Missionários da Caridade.
Conclamamos a todos que continuem com o mesmo entusiasmo
para termos um final de ano com
mais vibração e mais alegre. Os

nossos assistidos precisam receber
uma atenção especial durante as
festas de natal e ano novo.
- No próximo mês de novembro, no período de finados os
Vicentinos da nossa cidade estarão
trabalhando na porta dos cemitérios da cidade, para arrecadar
fundos para o Asilo Padre Euclides. Essa arrecadação, sempre
acima de 10 mil reais, ajuda muito
a entidade que hoje tem sobre sua
responsabilidade 60 idosos.
- Depois de um tratamento de
saúde, nossa Presidente Lourdinha
que havia pedido licença, deverá
voltar a atividade plenamente
recuperada ainda neste mês de
outubro. Estamos todos felizes
com sua volta

UM POUCO DA HISTORIA DE SÃO VICENTE

São Vicente de Paulo nasceu
em 1580, na França. Estudou com os
Franciscanos e foi ordenado em 1600.
Cinco anos mais tarde, durante uma
viagem, foi capturado por piratas e
feito escravo. Após dois anos conseguiu escapar, voltando a Paris, onde
ficou sob a direção do Cardeal Pierre
de Berulle.
Vicente se dedicou completa-

mente à caridade e fundou confrarias
de homens e mulheres que ajudavam os
pobres e doentes. As doações dos ricos
ajudaram na fundação de hospitais e
orfanatos.
Em 1625 Vicente fundou a Conferência das Missões, chamada de Lazaristas ou Vicentinos, uma sociedade
de padres que atendiam os pobres. Em
1633, com Santa Luiza de Marilac,

fundou a Ordem, primeira congregação
de freiras que podia cuidar de pobres e
doentes fora do convento.
Vicente realizou muitas obras.
Morreu em Paris, em 1660, no dia
27 de setembro, dia de sua festa. Foi
canonizado pelo papa Clemente VII,
em 1737. Seu corpo está exposto numa
capela de Paris.
Texto Cássio de Abreu

