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                                             Ano Temático 2013 – “ Amor, Caridade e Justiça”!
 2013, além de ser proclamado pela Igreja como Ano da Fé, nos convida a celebrar o bicentenário do nascimento de 
Antônio Frederico Ozanam e os 180 anos da Fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ozanam é um dos 
Intercessores da Jornada Mundial da Juventude como Servidor dos Pobres; e por entre ruas e vielas, escadarias e cortiços, ele 
e seus amigos visitaram, uma a uma, as casas dos Pobres, conversaram sobre a vida e os acontecimentos, informavam-se 
sobre a família, anotavam suas necessidades imediatas e, antes de sair, davam os vales, alguma roupa, velas e lenha. 
Trocavam um aperto de mão, prometiam voltar e partiam felizes por tê-los escutado e, sobretudo, por ter-lhes levado algum 
sinal de esperança.
 Em relação ao seu pensamento político e social, pode-se dizer que Ozanam quis dar à Igreja uma imagem mais 
fraterna, tornando-a atenta a todas as misérias humanas, no  intuito de suavizá-las temporal e espiritualmente. Poucos 
conseguiram ligar tão bem sua experiência de fé às preocupações sociais de sua época. Por isso, que conseguiu fazer muito 
bem a união cristã entre a missão da Igreja e Estado, sem se aprisionarem ou praticarem influência externa sobre a outra, são 
inter-relacionais, sendo o destino de uma diretamente ligado ao da outra.
 Ozanam fez uma clara defesa da fé cristã e católica, mostrando sua importância e a grande colaboração que pode dar 
ao futuro do mundo. Ele, de fato, queria reunir, para o socorro dos Pobres, todos aqueles que pretendiam um mundo mais 
solidário. Era essa sua solução para a sociedade e sua mais declarada missão. “ Somos muito jovens para intervir na luta social. 
Ficaremos, então, inertes, em meio a um mundo que sofre e geme? Não! Um caminho está aberto para nós. Antes que 
possamos tratar do bem público, procuremos fazer o bem a alguns; antes de regenerar a França, poderemos aliviar o 
sofrimento de alguns de seus Pobres” (Ozanam, carta a Ernesto Falconnet, 21 de julho de 1834).
 Neste sentido, para o ano de 2013, o Conselho Nacional do Brasil propõe um tema que mais uma vez norteará a 
espiritualidade para todos os Confrades e Consócias de nossas Unidades Vicentinas, como fizemos nesses  últimos três anos. 
Iluminados pelo testemunho de Ozanam e de seus companheiros, que realmente se tornaram uma profecia para o mundo, pois 
não mediram esforços para a transformação da realidade injusta, a salvação dos irmãos mais Pobres e o embelezamento da 
vida pelo amor e pela doação generosa de si mesmos; e em unidade com o Conselho Geral Internacional, apresentamos o Ano 
Temático 2013: “Amor, Caridade e Justiça”!
 Que o mesmo Deus dos Pobres que inspirou o coração amoroso, caritativo e justo de Antônio Frederico Ozanam, 
também seja a força e o ânimo em nossas atividades vicentinas. Pe. Alexandre Nahass Franco, CM - Assessor Espiritual do CNB

Notícias

Congresso Vicentino 2013 
 Aconteceu no dia 27 de janeiro, no Seminário Arquidiocesano de Botucatu  e contou com a presença de 96 
representantes dos Conselhos Particulares e conferências. Neste ano a nova diretoria do CCB optou por fazer um congresso 
mais objetivo, tratando diretamente do Tema a ser trabalhado pelas unidades vicentinas que é «Amor, Caridade e Justiça» e 
sobre as comemorações dos 200 anos do nascimento do fundador da SSVP, Antônio Frederico Ozanam. Para ministrar estes 
temas foram convidados os confrades Marcos Vinicius Perassoli de Camargo, presidente do Conselho Central de Bauru e Paulo 
R. Fontes Jr., vice presidente do Conselho Metropolitano de Bauru  e coord. Decom do CCB. Logo em seguida o cfr. Marco A. 
Marchetti Calonego, presidente do Conselho Central de Botucatu apresentou o relatório das atividades e metas realizadas em 
2012, propostas e os principais eventos para 2013. O evento foi encerrado com um delicioso almoço feito pela equipe do 
Conselho Particular Menino Deus. Nesta edição você pode conferir também alguns dos comentários feitos pelos presentes  e  
as fotos  do Congresso. 

 Ao casal de vicentinos, consócia Darci Zanin e o cfr. 
Ricardo Zanin, ambos pertencentem a conferência Divino 
Espírito Santo do Conselho Particular Sagrado Coração de 
Jesus, comemoram no dia 9 de fevereiro Bodas de Ouro (50 
anos) de casados. Ao casal nossa singela homenagem e muita 
felicidade. 

 A partir deste ano a Vila Vicentina Obra Unida á 
Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP incluiu em sua 
modalidade de atendimento na cidade de São Manuel. No dia 
04/02/2013 foi implantado o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos, 
sendo denominado esse projeto como Centro de Atendimento 
a Criança e ao Adolescente , “Semeando Novos Caminhos”
que  trata de um serviço de proteção social básica, assegurado 
na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistênciais. 
“Semear” significa espalhar sementes, alastrar, promover, e é 
exatamente isso que o projeto vem buscar, um novo despertar 
para a vida dessas crianças, tendo como finalidade 
complementar o trabalho social já realizado com as famílias 
assistidas pelos vicentinos, incentivando à socialização e a 
convivência comunitária das crianças e adolescentes 
atendidos, ampliando o seu universo informacional e 
propondo novas vivências, contribuindo assim, na 
construção da sua historia de vida. No dia da inauguração do 
projeto as crianças foram recebidas com todo carinho da 
equipe de colaboradores, funcionários e vicentinos. 

Projeto  “Semeando Novos Caminhos”
Vila Vicentina São Manuel

Fotos do 2º Encontro realizado com famílias assistidas pela 
conferênca São Pedro São Paulo, de Lençóis Paulista, 
ocorrido no dia 22 de dezembro, no salão paroquial. O 
Encontro foi dirigido pelo cônego Marcelo com orações e 
músicas de louvor. Em seguida foram entregues os presentes 
para as crianças e as cestas especiais de Natal. No 
encerramento foi servido um delicioso café.

Conferência em Destaque
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MENSAGEM DO DECOM 
Bento XVI cumpre papel evangelizador e deixa exemplo de humildade. 

Os católicos do mundo todo, em particular os vicentinos, se unem em oração ao 
Espírito Santo, solicitando a Graça de Deus para a escolha do próximo Papa. 
Identificado como um ato de coragem e de humildade, Bento XVI revela a todos a 
lógica do amor de Deus em sua missão evangelizadora. Aprendamos com o 
Sumo Pontífice a virtude do desapego. Por vezes, somos desafiados a 
testemunhar nossa fé. Somente aqueles que, em sintonia frequente com a 
vontade de Deus, procuram identificar a Sua vontade, podem realmente ser 
reconhecidos como discípulos. À luz deste exemplo magnífico, possamos nós 
unirmos nossas orações para que a Igreja de Jesus Cristo possa continuar 
avançando em seu ministério.      fonte:Departamento Nacional de Comunicação da SSVP

SSVP Brasil SSVP Regional

 VIII Encontro Nacional de Coordenadores de 
Conferências de Crianças e Adolescentes (CCA’s)

 Aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro na cidade de Londrina/PR, e nosso 
Conselho Metropolitano foi representado pela Coordenadora das CCA’s, consócia 
Maria Inez e pela consócia Ivone B. Calore. O Encontro teve como tema «Amor, 
Caridade e Justiça», tema abordado pelo Pe. Alexandre Nahass Franco, diretor 
espiritual do CN. Também teve a presença do confrade Júlio César, representante do 
CGI. da SSVP, responsável pela difusão dos trabalhos com as CCA’s em âmbito 
internacional. Mais do que isso, o cfr. Júlio veio dar um grande exemplo de vivência 
na caridade e de desprendimento, pois ele, além da responsabilidade no CGI, também 
é Orientador de uma CCA em Belo Horizonte! Ele abordou o tema do «Panorama 
das CCA’s no Mundo» e deu uma oficina de Liderança. Os cursistas participaram de 
3 Oficinas: ABC da CCA, Liderança e Motivação. No final  a coordenadora Nacional 
das CCA’s consocia Josiane Guiducci entregou 62 Cartas de Agregação para as 
CCA’s. A Carta de Agregação registra o vínculo das Unidades Vicentinas com o 
Conselho Geral Internacional (CGI.). 

Campanha da Fraternidade 2013
 
 Tendo por tema , e por lema “Fraternidade e Juventude” “Eis-
me aqui, envia-me!” (Is 6,8), e de acordo com o texto-base da CF 2013, o 
objetivo geral da Campanha é acolher os jovens no contexto de mudança 
de época, propiciando caminhos para seu protagonismo no seguimento 
de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade 
fraterna, fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz.
 Em 1992, a Campanha da Fraternidade também tratou a 
juventude como tema central, e agora, em sua 50ª edição, terá a mesma 
temática. A abordagem da temática “juventude” será mais um elemento 
para fortalecer o desejo de evangelização dos jovens, além da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), que será realizada, em julho deste ano, no 
Rio de Janeiro.

Consócia Ivone com a consócia Ada Ferreira, 
presidente do Conselho Nacional.

Congresso Vicentino 2013 

No dia 13 de fevereiro o cfr. Marco A.M.Calonego, presidente do CCB, 
deu posse a nova diretoria que fica assim constituída: Presidente - Darci 
Ap. J. Zanin ; Vice - Vitor Ferreira; 1ªSecretária - Elza Ivone P.Mota; 
2ªSecretária - Eleni Ap.Fumes; 1ªTesoureira -  Conceição Vadeletti;  
2ºTesoureiro - Thiago Rodrigues; Coord. de Jovens - Roseneide Ap. 
Rodrigues; Coord. de CCA’s -  Emerlinda Baggio; Coord. Ecafo - 
Ceci Rafanelli.

Posse nova diretoria do Conselho Particular 
Sagrado Coração de Jesus

CONFERÊNCIA SANTA ISABEL NO ASILO
 Desde o final do ano passado, todos os segundos sábados do mês a Conferência Santa Isabel assumiu o compromisso de oferecer 
aos velhinhos da Casa Pia o café da tarde às 14 horas. Os confrades e consocias tem comparecido colocando a mesa do café, oferecendo 
lanches, bolos e refrigerantes aos internos. Durante a presença os vicentinos procuram entreter os velhinhos com
brincadeiras e palavras de incentivo. Na última visita do dia 9 de fevereiro (véspera de carnaval), conseguiram animar os internos cantando 
com eles marchinhas de carnaval. Foi uma alegria total! cfr. Gregório Fazzio Netto

No dia 04 de fevereiro o cfr. Marco A.M.Calonego, presidente 
do CCB, deu posse a nova diretoria que ficou assim constituída: 
Presidente - Ângelo C. da Rocha ; Vice - Jorge B. de Almeida; 
Secretária - Elisa G. da Rocha; Tesoureiro - Valdemir de J. 
Ferreira; Coord. de Jovens - Carolina B. Pereira e a 
colaboradora - Terezinha da S. Lima; Coord. de CCA’s -  
Ismael G. de Brito; Coord. Ecafo - José Ap. Moreira. 

Posse nova diretoria do Conselho Particular 
João Paulo II

Vice Presidente do Conselho Nacional visitou nossa região.
 
 Nossos confrades Marco e Paulo, acompanharam a visita e 
participaram em Bauru de uma reunião com o vice Presidente do Conselho 
Nacional, cfr. Hélio Pinheiro, e ouviram suas recomendações. A visita durou 4 
dias na região, onde pode participar e conhecer os trabalhos realizados pelas 
conferências e Obras Unidas. Ainda parabenizou nosso Conselho Central de 
Botucatu pelo fato de que “em 1915 já fazia Atas tão corretas, bem 
descritas e escritas, que alguns Conselhos Metropolitanos nos dias de 
hoje ainda não tem capacidade de fazer!”

cfr. Marco     cfr. Hélio      cfr. Paulo       cfr.Armando                          cfr. Celso
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