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A Sociedade São Vicente de Paulo 
é uma organização respeitada em todo 
o mundo por atender os Pobres digna-
mente.  Alem de levar sua ajuda material 
(alimentos e roupas e outros materiais)  
outra importante atuação é sua missão 
evangelizadora.   

A SSVP  formada por leigos tem 
o objetivo principal a ajudar aos pobres, 
sendo eles idosos, jovens e crianças, atra-
vés das Conferências,  cujo idealizador  
e fundador foi   Frederico Ozanam em 
Paris em 1833, inspirada em São Vicente 
de Paulo.

Nossa organização está presente 
em aproximadamente 150 países com a 
partição de mais de 700 mil membros. 

Nós brasileiros, podemos sentir 
orgulho por ser o Brasil maior país Vicen-
tino do  mundo, tendo suas atividades ini-
ciadas no ano de 1872, com a Conferência 
de São José no Rio de Janeiro.

Hoje somos mais de 250 mil volun-
tários com mais de 20 mil conferencias 
espalhadas por todo o território nacional.
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num ambiente de descontração e muita 
alegria. 

Como tradicionalmente ocorre nessas 
reuniões de confraternização de final de 
ano, houve o esperado “amigo secreto”, 
com troca de presentes e pronunciamentos 
dos confrades e consocias.

A próxima reunião da Conferência 
Santa Isabel, ocorrerá as 10,30 horas do dia 
24 de dezembro, quando os seus participan-
tes visitarão a casa dos Pobres levando brin-
des de Natal  e brinquedo para as crianças.

A Conferência Santa Isabel esteve 
reunida no dia 9 de dezembro, na re-
sidência do cfd Neto e consócia Isabel 
para comemorar sua reunião festiva de 
Natal, sob a presidência da consócia 
Lourdinha Losi.

Durante o encontro foram anali-
sadas as diversas atuações feitas pela 
Conferência e o programa para os pri-
meiros meses de 2015. Após a reunião 
de trabalho ocorreu o jantar festivo com 
a participação dos vicentinos presentes, 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL

ALMOÇO PARA 
OS ASSISTIDOS

Deverá ocorrer no próximo 
domingo dia 21 dezembro, o almoço 
festivo de Natal que o Conselho Par-
ticular de Santana, presidido pelo cfd 
Sergio Campos irá oferecer aos Pobres  
com a participação dos vicentinos das 
cinco conferências agregadas.  

Está previsto a presença de mais 
de 50 pessoas no almoço que terá como 
local, o salão vicentino na entrada do 
Asilo Padre Euclides. Será uma opor-
tunidade para que nessa confraterniza-
ção todos se integrem mais vicentinos 
e pobres.

Uma equipe de confrades foi 
designada para fazer o almoço e outra 
para providenciar a locomoção dos as-
sistidos nos diversos bairros da cidade.

Para as crianças que tomarão 
parte, serão distribuídos brinquedos.



COMO CAMINHAMOS  
EM 2014 

A Conferência Santa Isabel, atendeu 
neste ano que está se encerrando, sete famí-
lias, com um total de 40 assistidos, sendo 30 
adultos e 10 crianças, em moradias espalha-
das por vários bairros da cidade.

Desse contingente de assistidos 14 são 
mulheres, 16 são homens e 10 crianças de 
ambos os sexos. Alem de levar alimentos 
(cesta básicas) mensalmente,  em ocasiões 
especiais oferecemos roupas, cobertores e 
presentes como por, exemplo,  ocorre nesta 
época de Natal.

O nosso grupo além de atender essas 
famílias, todo o segundo sábado do mês, vai 
até o Asilo Padre Euclides, oferecer e servir 
o café da tarde aos velinhos e também levar 
um pouco de alegria.

Atualmente a Conferência Santa Isabel, 
é formada por 9 pessoas, sendo 4 confrades, 
5 consócias e 3 colabodores.

. O boletim “Momento Vicen-
tino”, pode ser visto também no 
site da Sociedade São Vicente de 
Paulo do CCB,  graças a gentileza 
do editor  cfd. Paulo.    Acesse então  
www .vicentinosbotucatu.org.br

. Novamente as conferencias de 
Botucatu, através dos seus militantes 
estiveram trabalhando na porta dos 
cemitérios da cidade nos dias 1º. e 2 
de Novembro (finados)m arrecadando 
ajuda para o Asilo Padre Euclides.  
Este ano a arrecadação foi de um 
pouco mais de 9 mil reais.

. Mais uma vez o Conselho Cen-
tral de Botucatu recebeu do Colégio 
La Salle, uma enorme quantidade de 

gêneros alimentícios para  distribui-
ção  as pessoas carentes. O presidente 
do CCB  cfd Marcos, destinou a Con-
ferência Santa Isabel uma respeitável 
quantidade de alimentos.

. O caminhão cheio de alimentos 
enviado pelo La Salle ao CCB,  foi 
fruto da gincana anual que a escola 
realiza entre os seus alunos.  Um 
trabalho que merece aplausos da so-
ciedade botucatuense.

. Já chegou em nossas mãos 
o livro “Tecendo a Caridade” de 
autoria do padre Mizaél Poggioli, 
que será usado  no ano 2015  em 
nossas reuniões como reforço dos 
nossos trabalhos de evangelização.

PEQUENAS NOTAS

CURIOSIDADE
PRIMEIRO COMPUTAR

MEDIA UMA CASA
Se você gosta de jogos virtuais, faz pesquisa 

e conversa com pessoas pela internet, agradeça a 
Gottfried Leiniz. Não conhece?  Ele foi professor 
de matemática alemão que, quase 300 anos atrás, 
disse:  “É indigno de homens eminentes perder 
horas como escravos na tarefa desgastante  de 
calcular”. Daí nasceu a calculadora, que depois 
seria aprimorada por diversos matemáticos e en-
genheiros até originar uma máquina com o sistema 
de computadores.

Foi para ajudar na Segunda Guerra Mundial 
que finalmente surgiu o primeiro computador, em 
1946.  O cérebro eletrônico que estudava bombas 
e balas era bem diferente do que conhecemos hoje: 
ocupava uma sala inteira, do tamanho de uma gara-
gem para dois carros.   Com seis mil interruptores, 
imagine o barulhão que fazia...

Os primeiros computadores totalmente fa-
bricados no Brasil apareceram há pouco mais de 
duas  décadas, depois.  Hoje são 100 milhões de 
máquinas em funcionamento no País. 

JORNAL GOTAS O TRAÇO DE UNIÃO DOS VICENTINOS
O jornal “Gotas Vicentinas” 

hoje representa o traço de união 
dos vicentinos, por trazer matérias 
e informações  muito importantes 
para o bom uso das conferências.

É um jornal editado pelo 
Conselho Central de Botucatu que 
tem a responsabilidade e do cfd 
Paulo Roberto Fontes Junior, que 
não mede esforços para que ele 

chegue a nossas mãos de dois em 
dois meses.

Não bastasse isso o cfd Paulo 
também é o responsável pelo site 
do Conselho Central de Botucatu, 
uma página muito lida na internet.

Cumprimentamos o cfd Paulo 
pelo seu entusiasmo como trata 
com carinho os assuntos ligados 
a SSVP. 

FESTA
REGULAMENTAR
Ocorreu na cidade de São Manuel, no último 

dia 6 de dezembro, mai uma Festa Regulamentar 
da Sociedade São Vicente de Paulo, coordenada 
pelo Conselho Central de Botucatu.

O evento teve como local a Igreja Nossa 
Senhora Perpetuo do Socorro, e nesta ocasião em 
homenagem a Imaculada Conceição, uma data 
comemorativa do calendário vicentino.

Vicentinos da nossa da região estiveram 
prestigiando essa realização convocada pelo Pre-
sidente do Conselho Central de Botucatu, confrade 
Marco Antônio Marchetti Calonego.

PENSAMENTO  
“É melhor ser repreendido pelos sábios do que ser 

enganado pela bajulação dos tolos” – (Preceito Bíblico)

NATAL...
Nele há paz 

e a alegria fraternal
 dos bons 

momentos, a consciência 
de tudo de bom que o ano 

nos reservou. Mas há, 
sobretudo, um profundo 

reconhecimento para com os que 
nos deram mão forte na consecução 

dos objetivos.

FELIZ NATAL
Conferência Santa Isabel


