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Lar Padre Pio

Obras Unidas

Conheça a diretoria da Casa Pia
reeleita no dia 20/03 e empossada no dia
17/04: Presidente: João Narciso de Aguiar;
Vice-Presidente: Luiz Augusto Rodrigues;
1ª Secretária: Ivone Bergamasco Calore; 2ª
Secretária: Célia Regina de Marchi
Barduco; 1º Tesoureiro: Paulo Brazão
Molk; Diretor Patrimônio: Sérgio
Campos; Diretora Eventos: Marilene de
Oliveira; Conselho Fiscal:José Vitor
Tieghi; Maria de Lourdes Aranha Losi;
O Lar Padre Pio de Itatinga recebeu do governo uma
Luscínia Maria Fazzio Barbin; João Xavier
doação de R$ 30.000,00, que será revertido para compra de
de Oliveira e João Cláudio Alves.
um veículo para locomoção dos idosos. A diretoria vem
trabalhando muito e ampliando suas dependências para
melhor atende-los.

Venha participar conosco...

A partir da próxima edição estaremos
publicando matérias relacionadas a história da
nossa Sociedade em Botucatu e Região, pedimos
a todos que tenham algum texto, foto, relato,
documento sobre a SSVP, que nos envie para
juntarmos aos nossos arquivos e publicarmos.
Pode ser enviado por e-mail:
conselhocentralbtu@hotmail.com ou por correio
para Rua Gal. Telles, 753 - Cep 18600-030.

Festa Regulamentar
Antônio Frederico Ozanam
Dia 27 de abril em Itatinga
Às 8:30h
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Aniversário de Conferências e Conselhos

14/04 -> O Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente
“Semeando Novos Caminhos”, projeto da Vila Vicentina de São
Manuel, que atualmente atende a 50 crianças e adolescentes, iniciou o
trabalho da Horta Educativa que tem como objetivo a compreensão da
relação entre o meio ambiente e a alimentação saudável, fortalecendo
nas crianças e adolescentes assistidos as noções de saúde, qualidade de
vida, assim como de cidadania, já que as atividades em grupo
estimulam o senso de colaboração. Além disso, sensibilizar o respeito
da importância da boa alimentação para um crescimento saudável,
ajudando a divulgar a nutrição funcional para promover a boa saúde de
colegas, amigos e familiares. O aprendizado acontecerá
semanalmente, além dos cuidados diários que irão colocar em prática
na rotina das atividades.

Páscoa
O projeto agradece a
todos pelo carinho na
comemoração da
Páscoa.

MAIO
01/5/1994
09/5/1986
09/5/1957
30/5/1973

Conf.
Conf.
Conf.
Conf.

Junho
13/6/1956
13/6/1915
13/6/1931
14/6/1954
16/6/1956
30/6/1978

Conf. São Benedito
Conselho Central de Botucatu- 99 anos
Conf. Santo Antonio
Conf. Menino Deus
Conselho Particular São Benedito- 58 anos
Conselho Particular N. Sra Aparecida- 36 anos

N.Sra. da Conceição
N. Sra Conceição Aparecida
Senhor Bom Jesus
Santa Catarina de Senna

Calendário 2014
Maio
Dia 01 - Dia do Trabalho
Dia 11 - Dia das Mães
Dia 30 – REUNIÃO ORDINARIA DO CCB/ SEDE CCB - 19:30h.

Junho
Dia 13 - 99 anos de fundação do CC Botucatu
“Início das Comemorações do 100 anos do Conselho Central de Botucatu”
Dia 15 – Missa com Dom Maurício e Almoço no Asilo Padre Euclides
Dia 16 - Canonização de São Vicente
Dia 19 - Corpus Christi
Dia 27 – REUNIÃO ORDINARIA DO CCB/ SEDE CCB - 19:30h.
Dia 28 - Reunião do Conselho Fiscal - Sede CCB - 9h00m.

A programação da Romaria começou no sábado dia 05/04 com a encenação da via-sacra e o Festival Cultural Frederico
Ozanam no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Na manhã do domingo, os vicentinos estiveram reunidos para a
Festa Regulamentar em honra a Antônio Frederico Ozanam, fundador da SSVP. A festa contou com um momento de
espiritualidade, apresentações culturais sobre o tema de 2014 'Missionários na Caridade' e muita música que alegrou todos
os presentes. A Romaria Nacional foi encerrada com a Santa Missa às 10h no Santuário Nacional. Neste ano os vicentinos de
Botucatu e região participaram com 120 membros.
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Região IV

O Papa Francisco no dia 03 de abril, assinou o decreto de canonização padre
José de Anchieta, considerado o apóstolo do Brasil. Para a sua beatificação, foram
necessários quase 400 anos. O processo começou em 1617, na Bahia. Mas o padre José
de Anchieta foi proclamado beato só em 1980, pelo Papa João Paulo II. Para virar santo
foi bem mais rápido, em outubro do ano passado, o arcebispo de Aparecida, Dom
Raimundo Damasceno, pediu ao Papa a canonização do padre José de Anchieta.
Veja um pouco mais da sua história:

29 e 30/03 -> O evento aconteceu na cidade de Osasco/SP e contou
com a presença dos coordenadores das CCA’s dos Conselhos
Metropolitanos da Região IV. O objetivo foi avaliar e capacitar os
coordenadores para que estes repassem aos coordenadores de
CCA’s dos Conselhos Centrais, a fim de chegue as conferências.
Estiveram presentes representando o CMB a consócia Ivone B.
Calore, colaboradora do CCA, e o confrade Paulo R. Fontes Jr., vice
presidento do CMB.

14/04 -> Aconteceu na
sede do Conselho
Metropolitano de
Bauru o encontro de
f o r m a ç ã o d e
coordenadores das
C C A’ s e C J d o s
Conselhos Centrais da
Região.
Estiveram presentes 41 vicentinos de 06 Conselhos Centrais.
Botucatu foi representado por 06 vicentinos (Mariel, Murilo,
Rogelson e Daniela - do CP Sagrado Coração de Jesus; e, Daniel e
Felipe do CP São Manuel), além dos coordenadores e palestrantes do
evento Ivone Bergamasco (CCA) e Marco Calônego (CJ)

Brasileiro ganha concurso internacional de hinos da
SSVP com versão em português
O Brasil e os outros sete países de língua lusófona onde a Sociedade
de São Vicente de Paulo (SSVP) está presente - Portugal, Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e
Timor-Leste – já têm um hino vicentino em português. A letra é de
autoria do confrade brasileiro Ricardo Alessandro Nicoleti, de 31
anos, membro da Conferência Senhor Bom Jesus, em Iguatemi
(PR), área do Conselho Metropolitano de Curitiba. O hino em
Português será gravado por um coro vicentino de Portugal e
apresentado, oficialmente, em 6 de junho, quando o Conselho Geral
Internacional realizará a reunião anual, desta vez em Lisboa.
Fontre: www.ssvpbrasil.org.br
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O Papa João Paulo 2º, no dia 22 de junho de 1980 beatificou José de Anchieta, num
processo que durou anos para sua justificação, essa demora deu-se pela perseguição do
Marquês de Pombal contra os Jesuítas, durante a qual foram dispersos ou destruídos
muitos documentos prejudicando assim o bom êxito da causa. Padre José de Anchieta
até hoje considerado o apostolo do Brasil, nasceu no dia 19 de março de 1534 em
Tenerife, ilhas Canárias, filho de João de Anchieta e de Mência Dias de Clavijo recebeu o
nome de José porque nasceu no dia de São José. Seus pais pertenciam a uma família
distinta pela vivência religiosa e pela situação de vida. Por isso, depois dos estudos
primários em sua terra natal tiveram condições de enviar dois filhos maiores, José e um
irmão mais velho, completarem os estudos em Coimbra, Portugal. Lá José deu provas
de rara inteligência e felicissi-ma memória. Aos dezesseis anos pediu admissão na
Companhia de Jesus recém fundada. Na vida religiosa, José foi um noviço exemplar,
distinguindo-se pela humildade, obediência e extrema devoção a Nossa Senhora. Sua
vinda ao Brasil foi quase casual. José superando uma grave enfermidade, sentiu-se
quase abatido, receando não poder continuar na Companhia por sua precária saúde. Mas
o superior, confortou-o, e , por conselho dos médicos lhe ofereceu a possibilidade de
viajar para o Brasil onde o clima o teria ajudado a sarar. Embarcou para o Brasil em
1553 com 19 anos de idade na expedição missionária, chefiada pelo Padre Luiz da Grã.
Depois de seis meses de viagem, chegou a São Vicente pelo natal daquele ano, e foi
destinado ao Planalto de Piratininga. Esteve presente à primeira missa celebrada pelo
Padre Manuel da Nóbrega, na festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 1554,
pondo assim a primeira pedra da fundação da atual cidade de São Paulo. Anchieta foi o
primeiro professor no Colégio ai fundado, ensinando latim e gramática. Ai teve
também início sua preciosa obra de evangelização dos índios. Em 1563, em companhia
do Padre Manuel da Nóbrega, viajou para as praias de Iperoig, hoje Peruibe no litoral
Santista para negociar a paz com a confederação dos Tamoios que formavam a mais
feroz das tribos indígenas da região. Enquanto Nóbrega voltava logo, afim de ser
intermediário com os brancos, Anchieta ficou nas mãos dos Tamoios como refém. Certo
dia os índios lhe disseram: “prepara-te, José farta-te de sol porque mais uns dias te
havemos de matar” José porém respondeu: “Não me havereis de matar, pois ainda não
chegou a minha hora” Quando mais respondeu: “Com a certeza da Mãe de Deus, que não
queria que eu morresse, sem primeiro lhe escrever a vida, que já tinha composto sobre à
areia na praia”. De fato foi nesse cativeiro que José escreveu seu incomparável poema
em honra de Nossa Senhora escrito na areia e, confiado a memória foi escrito
definitivamente quando livre. Em 1565 acompanhou o capitão mor Estácio de Sá na
armada que no dia 1º de março entrou na Bahia da Guanabara para lançar os primeiros
fundamentos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em seguida foi receber a
Ordenação Sacerdotal em São Salvador na Bahia, embora não tivesse podido seguir
regularmente os cursos de filosofia e Teologia. O incontido zelo do Padre Anchieta ,
sobretudo na evangelização dos índios, cuja língua ele conhecia com perfeição , seu trato
bondoso e prudente, aliado à excepcionais dotes de inteligência , faziam dele um
apostolo admirado em todo o Brasil. Foi eleito Superior das casas de São Vicente e de
São Paulo, e , mais tarde escolhido provincial , isto é, Superior de todos os Jesuítas do
Brasil. José aceitou esta eleição com relutância , pois preferia ser súdito humilde a
mandar e na primeira prática feita aos religiosos , José pediu que o ajudassem com
próprias orações e , depois em sinal de humildade se ajoelhou para beijar os pés a todos
religiosos. Anchieta é contado entre os primeiros que aprenderam a língua Tupi, e seus
escritos nela em Português, Espanhol e Latim, junto com grande zelo apostólico , são
principais elementos de seu nome. Entre as obras que escreveu , são dignos de nota ,
Cânticos Piedosos , diálogos e autos, Poemas que fazem dele o iniciador da poesia e do
teatro brasileiro. Também suas cartas para Portugal e Roma são de Valor inestimável
contendo as primeiras noções sérias sobre a fauna e a ictiologia do Brasil, bem como
elementos etnológicos e folclóricos . Anchieta passou seus últimos anos de vida no
Estado do Espírito Santo como Superior e foi exatamente nesse Estado, na aldeia de
Reritiba , hoje chamada Anchieta , que José veio a falecer no dia 9 de junho de 1597. Ele
foi assistido na morte por cinco de seus colegas, após ter recebido como pediu, o Santo
Viático e sacramento dos enfermos . Seu corpo foi levado pelos índios numa viajem de
80 quilômetros para Vitória , onde está sepultado. Pouco depois de sua morte , foram
recolhidos com diligências as memórias deste grande Apostolo do Brasil e iniciado o
processo para sua beatificação. Em Botucatu ao lado do seminário e da Capela foi
colocado seu nome Salão Anchieta com sua foto escrevendo na areia. A fundação
Anchieta com o apoio de Dom Antônio fez entrega de casa à família carente de nossa
cidade . A arquidiocese de Botucatu tem reverenciado a figura de tão nobre apostolo do
Brasil. Extraído do livro “O Santo do Dia” de Dom Servilio Conti.
cfr. Armando Jesus Barbieri
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Aniversário da cidade de Botucatu
Botucatu comemorou nos dias 12,13 e 14 de abril seus
159 anos e promoveu um grande evento com shows na praça
da Catedral. Mais um ano os vicentinos participaram com duas
barracas, uma em prol das conferências dos conselhos
particulares Menino Deus, Sé Catedral, Sagrado Coração de
Jesus e a outra em prol da Casa Pia.

26/02 -> Reativação da Conferência Sagrado Coração de
Jesus, no Conselho Particular Sagrado Coração de Jesus. A
consocia Darci Aparecida José Zanin, Presidente do Conselho
Particular, abriu a reunião dando as boas vindas a todos, e em
seguida explicou as razões da reativação, elogiando o grupo de
jovens que doravante se responsabilizará pela conferência. Deu
posse á consocia Mariel de Freitas como Presidente da conferência
e esta nomeou a Diretoria. Em seguida o Confrade Marco Antônio
Marchetti Calônego, Presidente do Conselho Central de Botucatu,
deixou sua mensagem de apreço , felicitando o grupo pelo
dinamismo por assumir tão importante missão dentro da Sociedade
de São Vicente de Paulo. O confrade Paulo Roberto Fontes Júnior,
Vice Presidente do Conselho Metropolitano de Bauru, também
deixou sua mensagem, parabenizando a todos e comentando sobre
a importância dos jovens na continuidade dos trabalhos vicentinos.
Continuando, a consocia Mariel falou em nome do grupo, dizendo
que conta com a colaboração de todos para desenvolver bem a
missão vicentina e convidou a todos para uma confraternização.
17/04 -> Vicentinos do CP. da Sé Catedral participam do
Lavapés na semana santa na igreja Nossa Sra de Lourdes em
Botucatu. Entre eles estiveram presentes também o
presidente do CCB, cfr. Marco, o presidente do CP. Sé
Catredral, cfr. Sergio Campos e o coord. do Decom, cfr. Paulo.

Encontro Regional do Denor

Jesus Ressuscitou. Aleluia.

18/03 -> Reunião das Conferência São Joaquim e São Benedito de
Igaraçu do Tietê, com a participação dos membros da Conf.
N.S.Piedade. A Conferência São Joaquim comemorou 33 anos de
fundação, e homenagearam os confrades Arlindo Rissato e
Argemiro Ardoino, e mais dois ausentes, estes fundadores da
conferência, e finalizado com uma confraternização.

Família Calore é
agraciada com uma
cesta de Páscoa
sorteada pela
conferência Sagrado
Coração de Jesus.

25/03-> Reunião Conferência
N. S. Piedade foi comemorado
aniversário de casamento de
Ivair e Lourdes 47 anos, e 14
anos de Vicentinos.

ECAFO

03/04 -> Conselho Central – Formação para novos e outros.
Realizada na sede do CCB, contou com a presença de
aproximadamente 50 vicentinos.

29/03 -> A conferência São
Pedro São Paulo de Lençóis
Paulista realizou o 6º Encontro
Espiritual Vicentino com as
famílias assistidas.

Próximas Ecafos:
05/05 -> CP. N.Sra Peidade - salão de Igaraçu do Tiete
24/05 -> Conselho Central – 19:30
-Diretorias e funcionários de Obras Unidas (Presidentes,
Secretários e Tesoureiros)
01/06 -> Conselho Central – 8:00 às 12:00
- Juventude Vicentina.
Onde é facil construir!

Rua Cel. Vitoriano Villas Boas, 1112
CEP: 18607-710 - Botucatu - SP

Tel: (14) 3882-0291

Tel: (14) 3882-0972
pilanengenharia@uol.com.br
Rua Major Matheus, 489 V. Lavradores Botucatu/SP

Av. Santana, 150
Centro - Botucatu
(14)3811-1140
www.casadosmateriais.com.br

