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Aconteceu

O Congresso da IV Região deu início aos trabalhos
para o ano 2014, cujo tema será ‘Missionários na
Caridade’. Este tema será trabalhado por todas as unidades
vicentinas do Brasil, com o objetivo de sermos missionários
em todas as nossas atividades. Neste Congresso reuniramse os presidentes de Conselhos Metropolitanos, Centrais e
coordenadores de CCA, Ecafo, CJ, Denor e Decom, que
estabeleceram metas para 2014. Metas estas que serão
apresentadas e discutidas no Congresso Regional em
Dourados nos dias 6,7 e 8 de dezembro.
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Decom
Depois das versões em inglês, italiano, espanhol e
francês, chegou o momento dos países que falam a língua
portuguesa terem o hino da Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP) no seu idioma. O Conselho Geral Internacional
lança o concurso para a escolha da música que será adotada
especialmente pelos oito países lusófonos que integram o CGI:
Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé
e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste.
As inscrições vão até 30 de novembro de 2013 pelo e-mail
cgi.america3.vpti@gmail.com. O resultado da seleção final
será divulgado até 31 de janeiro de 2014.
Em maio de 2014, quando o Conselho Geral realizar sua
reunião anual, o hino em português será lançado oficialmente.
O prêmio para o vencedor será a inclusão do nome do autor (ou
dos coautores) no CD do hino em língua portuguesa, a ser
produzido e gravado pelo Conselho Geral. Não haverá prêmio
em dinheiro, pois esse não é o espírito dessa seleção.
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Você sabia que temos um TV na
web!!!
Acesse: www.ozanam.tv, e
acompanhe todos os eventos.
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Nos dias 7 e 8/11 será
transmitido ao vivo o Congresso
da nossa região, que acontecerá
em Dourados/MS.

Aniversário de Conferências e Conselhos
A Plenária do Conselho Nacional do Brasil da
Sociedade de São Vicente de Paulo
Realizada nos dias 01,02 e 03 de novembro, no Instituto São
Boaventura, em Brasília (DF). Participaram membros da diretoria do
CNB e presidentes de 31 Conselhos Metropolitanos. Os vicentinos
analisaram o plano de trabalho dos novos diretores nacionais da
SSVP. O público presente teve a oportunidade de participar, dando
sugestões sobre o que foi apresentado.
A consócia Emília Jerônimo, presidente nacional da SSVP, acolheu
os vicentinos. “A alegria desta Plenária também está em meu coração,
pois vamos aqui direcionar os trabalhos dos próximos anos, sempre
focados nas Mudanças de Estruturas”.
O ano temático de 2014, Missionários na Caridade, foi
explicado pelo padre Alexandre Nahass Franco (assessor Espiritual
do CNB). Ele comentou que missão caritativa é intrínseca ao trabalho
dos confrades e consócias. “A missão vicentina brota de uma
experiência profunda, envolvente e existencial com a pessoa de Jesus
Cristo presente nos sofredores e excluídos”. Acrescenta. “A missão é
capaz de mudar as estruturas injustas que ferem a dignidade daqueles
que estão a margem de nossa sociedade e exige de cada um de nós o
deslocamento, desinstalação e o encontro”. O padre também pediu
que os vicentinos não estruturem as missões só apenas nas vidas dos
assistidos, como também na revitalização das Unidades Vicentinas
para o bom desempenho das mesmas e com criatividade.
Fonte: www.ssvpbrasil.org.br
Rua Dr. Costa Leite, 1867
Vila Nogueira - Btu/SP

(14) 3882-4555
e-mail:
boscomateriais@ig.com.br
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Calendário 2013
Novembro
02/11 -Finados
01,02,03/11 – ARRECADAÇÃO PORTA DO CEMITÉRIO
07/11 - Reunião do CM de Bauru
08/11 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCB/ SEDE CCB - 8:30h
15/11 - Proclamação da Republica

Empossada a nova diretoria do CNB
No dia 09 de setembro foi realizada a cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Nacional do Brasil (CNB). O mestre de
cerimônias, confrade Hélio Pinheiro, anunciou a formação da mesa oficial, composta por: padre Alexandre Nahass (assessor Espiritual do
CNB), confrade Celso Lopes (de Bauru, que representa os presidentes de Conselhos Metropolitanos), consócia Emília Jerônimo
(presidenta que será empossada), confrade José Alves (marido dela), consócia Ada Ferreira (ainda presidenta do CNB), consócia Orleide
Ferreira (mãe de Ada) e confrade Renato Lima (representante do Conselho Geral Internacional – CGI).
Depois do Hino Nacional, o confrade Lima trouxe uma mensagem do presidente internacional da SSVP, confrade Michael Thio.
Ele elogiou a grandeza dos trabalhos vicentinos, quanto em números, como em eficiência. Também elogiou os avanços conquistados pela
atual gestão, além de manifestar incondicional apoio à diretoria da consócia Emília Jerônimo.
A posse aconteceu às 12h23. Depois de assinar o termo, a presidenta Emília Jerônimo disse aos demais membros da diretoria: “O
que eu acho mais bonito na SSVP é a simplicidade, por isso, estão todos empossados”.
Em seguida, se pronunciaram: a presidenta Emília e a consócia Ada Ferreira. Jerônimo pediu que os vicentinos nunca deixem
para trás a caridade e foi ovacionada ao pedir a bênção dos Pobres. A cobertura completa você acompanha na próxima edição do Boletim
Brasileiro.
Fonte: www.ssvpbrasil.org.br

Dezembro
6, 7 e 8/12 – X Congresso de Dirigentes CMB - Dourados/ MS
08/12 - 1835 - Promulgação do 1º Regulamento da SSVP.
/12 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCB/ SEDE CCB - 8:30h
/12 – FESTA REGULAMENTAR -Imac. Conceição
25/12 - NATAL
Site:
www.vicentinosbotucatu.org.br
Facebook:
“Vicentinos Botucatu”
Jornal Gotas:
versão digitalizada no site.

Veja como foi na página 3
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Denor

Setembro/ Outubro 2013

Página 03

Obras Unidas

O Conselho
Nacional do Brasil
lançou um manual de
Conduta Ética, para
auxiliar os vicentinos
na forma de agir frente
as exigências da Regra
Vicentina e da
legislação. Você pode
ler e baixar no site

Setembro/ Outubro

2013

Inauguração de uma Praça Ozanam
No dia 29 de setembro foi Inaugurada uma Praça em
honra a Antônio Frederico Ozanam, em comemoração aos
200 anos de seu nascimento. A Praça fica na esquina da rua
Visconde do Rio Branco com a rua Indepemdência, na Vila
São Vicente em Botucatu. Estiveram presentes: Padre
Marcelo Henrique do Prado, o confrade Antônio Celso Lopes,
presidente do CM de Bauru, confrade Paulo R. Fontes Jr., vice
presidente do CM. Bauru, Marco Antônio M. Calonego,
presidento do CC. Botucatu e vários confrades e consócias da
região.

A Vila Vicentina participou
da Festa Italiana das entidades de
São Manuel, com a venda de
Parmegiana. A renda ajudará o
Projeto.

Encontro Regional do Denor

www.vicentinosbotucatu.org.br

“Conselho Central de Botucatu comemora 120 anos de
fundação da 1ª conferência da região.”

Conferência em Destaque

No dia 06 de outubro com o apoio do Rotary São
Manuel, foi comemorado junto ao projeto Centro de
Atendimento a Criança e ao Adolescente “Semeando Novos
Caminhos”, uma festa do "Dia das Crianças". As crianças e
adolescentes passaram a tarde do domingo brincando, se
divertindo e finalizaram com um lanche. Esse gesto fez toda a
diferença e esse apoio foi de grande valia. A Vila Vicentina de
São Manuel, juntamente com sua equipe, voluntários,
crianças e adolescentes agradecem essa ação.

19/10 - Foi realizada a Santa Missa em
comemoração aos 23 anos de fundação
Conferência São Pedro e São Paulo, Lençóis

A Casa Pia realizou no mês de
outubro mais um bazar, desta vez na
sede do Conselho Particular São
Benedito. A renda vem reforçar os
gastos de final do ano.

10 anos
Aniversário de
fundação CP
Nossa Senhora
da Piedade.
Foto tirada após
a Santa Missa,
dia10/10.

«A perfeição não consiste da multiplicidade das
coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas»

4/10 - realizado o jantar Italiano em prol
da Casa Pia foi um sucesso, com boa
participação da população. A Casa
agradece mais uma vez toda
colaboração.
01,02 e 03/11 - Vicentinos fizeram
arrecadação nos cemitérios.

Nos dias 28 e 29 de setembro, na Casa Pia em
Botucatu/SP, aconteceu grande Festa em louvor a São Vicente de
Paulo, com destaque para os 120 anos da criação da 1ª
Conferência Vicentina em Botucatu, a conferência Santana. A
Festa contou com diversos eventos entre eles procissão, missas,
entrega das cartas de agregação, Inauguração de uma praça,
Festival de música, churrasco, barracas diversas, assistência
jurídica e de saúde, exposição de veículos antigos e de orquídeas.
A diretoria do Conselho Central de Botucatu agradece a
participação e colaboração de todos.

Cartas de Agregação
O Conselho Central de Botucatu recebeu, através do Conselho Metropolitano de Bauru, as Cartas de Agregação
aprovadas em 28/03/2013 que foram entregues em mãos aos membros das conferências no dia da Festa Regulamentar.
São Elas:
01.1 – CP São Benedito: Conf. Nossa Senhora Aparecida, Botucatu, fundada 07/09/1930; Conf. São Pio X , Botucatu,
fundada 25/03/1991
01.2 – CP Menino Deus: Conf. Menino Deus, Botucatu, fundada 14/06/1954; Conf. Nossa Sra. das Vitórias,Vitoriana,
fundada 14/3/1993; Conf. Nossa Sra Menina, Botucatu, undada 25/04/1974; Conf. Santa Catarina de Sena, Botucatu,
fundada 31/05/1973
01.03 – CP São Manuel: Conf. Nossa Sra Conceição Aparecida, São Manuel, fundada 09/05/1986; Conf. Santa Maria
Goretti, São Manuel, fundada 17/12/1999; Conf. Santa Terezinha,São Manuel, fundada 27/04/1952; Conf. Santo
Antônio, São Manuel, fundada 13/06/2005; Conf. São João Batista, São Manuel, fundada 20/09/1991; Conf. Beato João
Paulo II, São Manuel, fundada 08/10/2009
01.04 – CP João Paulo II - Conchas: Conf. Nossa Sra Aparecida, Conchas, fundada 08/12/1991; Conf. Nossa Sra da
Conceição, Pereiras, fundada 20/12/1991
01.5 – CP Nossa Sra da Piedade – Lençóis Paulista: Conf. Nossa Sra da Piedade, Lençóis Paulista, fundada 19/12/1955
01.6 – CP Sagrado Coração de Jesus: Conf. São Domingos Sávio, Botucatu, fundada 18/11/2004 – Conferência de
Crianças e Adolescentes

FEMUVI – Festival de Música Vicentina

Doação de alimentos
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No dia 24/10, em São Manuel, foi realizada a 2ª
parte sobre Código de Ética Vicentino na Administração
da SSVP. Este tema também será apresentado aos
demais Conselhos da região.
Onde é facil construi!

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

O Conselho Metropolitano de Bauru realizou o Festival de Música também em
Botucatu no dia 29 de setembro, com o objetivo de dinamizar e incentivar uma maior
participação dos membros da Sociedade, promovendo a integração, amizade e
espírito
caridade entre todos. O concurso consistiu na apresentação de uma
Colégio LadeSalle
música relacionada ao Tema ” Amor, Caridade e Justiça”. Com participação de
grupos que representaram os Conselhos Centrais da região, são eles:
1º lugar - CC. Presidente Prudente grupo Bia Marks – música “Inspiração”
2º lugar - CC. Campo Grande grupo São Paulo – música “Amor Vicentino”
3º lugar - CC. Bauru grupo Laboriê – música “Restauração”
CC. Marília grupo Conf. Santa Luísa de Marilac – música “Jovem escolhido por Deus”
CC. Botucatu grupo Renovação – música “Mundo novo”

Casa Pia

Av. Santana, 150
Centro - Botucatu

Bellpar Refrescos Ltda

(14)3811-1140

Rua Alberto Paladini, 267 - Conchas-SP
(14)3845-2844 - 3845-2844

www.casadosmateriais.com.br

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

Tel: (14) 3882-0291

