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Gotas Vicentinas

Obras Unidas
A Vila Vicentina de São
Manuel, vem trabalhando bastante
para manter o Centro de Atendimento
as Crianças em funcionamento com
boa qualidade. E para isso todos os
meses promove o dia da Parmegiana
e também venda de doces. Colabore
você também.

Julho/ Agosto 2014

Conferências em Destaque

03/08 -> Confraternização dos membros da
conferência São Cosme e Damião de São Manuel.

Gotas Vicentinas
SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO

Julho/ Agosto 2014

Doação de 50 cobertores da Credicitrus de
Lençóis Paulista, para nossa Conferência
N.S. Piedade, que foram distribuídos as
famílias assistidas. E a participação da
mesma na procissão de Corpus Christi.

Evento Realizado:
20/07 - Feijoada - Salão de Festas da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus
28/09 - Churrasco Vicentino

08/08 -> Show de Prêmios da Conferência OU. de Lençois Paulista
Aniversário de Conferências e Conselhos
02/9/1929 - CP. Sé Catedral
05/9/1969 - Conf. Santa Luzia
07/9/1930 - Conf. Nossa Senhora Aparecida
20/9/1992 - Conf. São João Batista
21/9/1951 - Conf. N. Senhora de Fátima
22/9/1973 - CP. Menino Deus - Btu
02/10/1967 - CP. de Itatinga
08/10/1990 - Conf. São Pedro e São Paulo
10/10/2003 - CP. Nossa Sra Piedade Lençóis Paulista
14/10/1912 - Conf. Nossa Sra. de Lourdes

Este é um site onde podemos testar os nossos conhecimentos sobre a
SSVP e outros temas relacionados, inclusive nos prepararmos para
gincanas vicentinas: O QUIZ VICENTINO é um método criado para
testar como está o conhecimento dos vicentinos sobre a Sociedade de
São Vicente de Paulo e outros assuntos relacionados. Também tem o
objetivo de incentivar os membros da SSVP em sempre buscarem
novas informações sobre a mesma, pois quanto melhor estivermos
informados, melhor desenvolveremos o nosso trabalho junto às
famílias necessitadas.

Nota de Falecimento
14/08 - Confrade Batista José
Spadotto,
Presidente do CCB de 1970 à
1976. Nossos sinceros pesares a
todos os familiares.

anos

Calendário 2014
Setembro
Dia 7 a 13 - Coleta de Ozanam
Dia 08 de setembro de 1853 - Morte de Ozanam
19/09 – REUNIÃO ORDINÁRIA CCB/ SEDE CCB - 19:30h.
22 a 28 Semana do Idoso - Casa Pia São Vicente - Btu
Dia 27- Dia Nacional dos Vicentinos
28/09 – Festa Regulamentar de SÃO VICENTE DE PAULO – Casa Pia – 9h.
Outubro
5 ╜Ă – ﻮﻭNossa Senhora Aparecida (Comemorar com a CCA o dia das Crianças)
Dia 17, 18 e 19 – VIII Congresso Região IV / CNB – Agudos/SP
(Presidentes de Conselhos Centrais e CMs / Coord. de CMs da Região IV)
24/10 – REUNIÃO ORDINÁRIA CCB/ SEDE CCB - 19:30h.

Conselho Central de Botucatu
Rua Gal. Telles 753 - Centro -Cep.18600-030

SSVP
1915 - 2015

Próximo Evento:

http://www.quizvicentino.com.br/
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Tel: (14)3882-3282
conselhocentralbtu@hotmail.com
Facebook: Vicentinos Botucatu

www.vicentinosbotucatu.org.br
Encontro de Presidentes de Conferências e de Conselhos
Conselhos Centrais de Botucatu e Bauru
Dia 31 de agosto, a partir das 8:30h - Casa Pia

Novo Milagre de Ozanam
O possível milagre vem da Venezuela, de uma senhora chamada
Tomasa ZAMBRANO que, em março de 2013, deu entrada na sala de
emergência de um hospital (Centro Médico Assistencial Frederico
Ozanam) em estado crítico (obstrução intestinal e choque séptico),
tendo sido operada de emergência. Em seguida à operação várias
complicações ocorreram-disfunção respiratória e em múltiplos
órgãos. Os médicos tentam de tudo para salvá-la, porém quando a
situação é desesperadora, sem esperança, o diretor do hospital dá à
sua filha uma medalha de Ozanam e a pede para rezar com ela
pedindo a sua intercessão. Sua filha assim o fez e colocou a
medalhinha debaixo do travesseiro de sua mãe e começou a rezar. A
melhora foi repentina. Os médicos reconhecem que a cura é
inexplicável. Alguns poucos dias depois a senhora Zambrano deixa o
hospital, contando aos médicos responsáveis que recebera naquela
noite a visita de um médico de barba que teria dito para não se
preocupar, pois ficaria bem. Os médicos se surpreenderam pois não
havia nenhum médico de barba no hospital. Ao deixar o hospital ela
vê um cartaz de Ozanam e aponta para a sua imagem dizendo que
aquele fora o médico que a visitara! Toda esta história, com todos os
relatórios médicos e o reconhecimento da cura inexplicável do ponto
de vista médico foram encaminhados ao CGI, para envio ao Vaticano.
Então, vamos rezar também para o reconhecimento deste milagre,
que poderá levar aos altares nosso querido Ozanam! Fonte: Emília
Jerônimo, presidente do CNB
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Notícias-SSVP

SSVP Regional
Conselho Metropolitano
de Bauru

No dia 05/07 aconteceu o «Encontro de Coordenadores
de Decom», dos Conselhos Centrais, na cidade de Bauru, sede do
Conselho Metropolitano. Foram abordado os temas: Qual a
importância do DECOM dentro da SSVP ? Como utilizarmos bem
nossos meios de comunicação (site, face, rádio, jornal, etc) para
que cheguem as informações para as nossas bases ? Presença de um
professor universitário de fotografia, confrade Marcos, que deu
dicas importantes sobre o tema, apresentando 'técnicas' para uma
melhor utilização das câmeras, mesmo as de pequenos recursos.
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Concurso Capa do livro Tema 2015
Encerrado

Diretores do Conselho Central de Botucatu
visitam Conselhos Particulares

No dia 13 de julho em Bauru aconteceu o 1º
Avivamento Vicentino do Metropolitano, que contou com a
presença ilustre da presidente do Conselho Nacional do Brasil,
consócia Emília. Ela chegou na sexta feira e junto com a
diretoria do CMB participou de várias visitas a conselhos e
conferências, além de visitar vicentinos afastados e família
assistida. A sua presença foi marcada pela participação de
vicentinos de toda região que vieram prestigiar este grande
evento. Os confrades Marco A. M.Calonego e Paulo R. Fontes
Jr. também acompanharam as visitas.

01/08 -> Conselho Particular de Itatinga

05/08 -> Conselho Particular Sé Catedral

Encontro Regional do Denor

Confrades e
consócias das nossas
c o n f e r ê n c i a s ,
participaram do concurso
da capa do livro ‘Tema
2 0 1 5 ' - ‘ Te c e n d o a
Caridade’. Foram
enviadas 9 imagens para o
Conselho Nacional do
Brasil, que irá escolher o
que melhor representa o
Tema. Parabéns a todos
que se empenharam neste
trabalho.

2014
09/08 -> Assembléia e reunião do Conselho Metropolitano de
Bauru, que reuniu presidentes e coordenadores dos
conselhos centrais da região.

15/08 -> Ecafo CP. Vila dos Lavradores - Tema ‘’Missão
Vicentina’’, pelo diácono e o confrade Paulo R. Fontes Jr..
Compareceram 25 vicentinos que no final também
participaram de uma confratenização.

053

O Conselho Nacional do Brasil, por meio deste
modesto trabalho, dá sua orientação a todos os
confrades e consócias de como se comportarem
frente a questões políticas, tendo como exemplo
nosso principal fundador, o beato Antônio
Frederico Ozanam, que, consciente de sua
responsabilidade frente aos problemas de sua
época e da importância da política na solução dos
mesmos, candidatou-se a um cargo eletivo.Tinha
consciência de que era preciso amar e servir aos
pobres, mas também de buscar mecanismos para
eliminar as causas geradoras da pobreza, sendo
suas estas célebres e sábias palavras: “É muito
pouco aliviar o indigente no dia-a-dia, é necessário
pôr as mãos nas raízes do mal e, por prudentes
refor mas, diminuir as causas sociais da
miséria”.Nossa oração é que esta breve cartilha
possa ser luz no discernimento para compreensão
melhor deste vasto e complexo tema : a política.

Dia 15/ 06
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Rua Cel. Vitoriano Villas Boas, 1112
CEP: 18607-710 - Botucatu - SP

Tel: (14) 3882-0291

07/08 -> Conselho Particular Vila dos Lavradores

11/08 -> Conselho Particular São Benedito

18/08 -> Conselho Particular N. Sra Aparecida

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

casadosmateriais@casadosmateriais.com.br

