SETEMBRO / OUTUBRO de 2013

HOMENAGEM AO PATRONO
REUNIU VICENTINOS

Foi realizado nos dia 28 e 29 de setembro na Casa Pia, a grandiosa festa em
homenagem ao nosso patrono São Vicente de Paulo, reunindo vicentinos de Botucatu e de várias cidades da região. Foi um
encontro que marcou a presença do presidente da Metropolitana de Bauru, que veio
prestigiar esse evento.
O programa teve a sua abertura no
sábado com a realização da missa na Capela do Asilo, e em seguida houve a abertura de algumas barracas de comes e bebes para atender os vicentinos e convidados.
O prosseguimento das festividades
teve o seu ponto alto no domingo. Logo
pela manhã houve a inauguração da Praça
Frederico Ozanam, nas margens do ribeirão Lavapés. Em seguida tivemos a procissão com o andor de São Vicente de Pau-

lo, e às 10 horas a missa celebrada pelo padre Marcelo, com a capela totalmente tomada por confrades, consócias e convidados.
Às 11,30 horas, foi realizada a assembléia para comemorar o dia de São Vicente
de Paulo e também a instalação em Botucatu da Conferência de Santana, que completou 120 anos de existência, sendo uma das
mais antigas da região. Coube ao presidente da CCB cfr Marco Calonego fazer uma
interessante apresentação das atividades
vicentinas na abertura da reunião. Às 13
horas teve inicio o churrasco de confraternização entre os participantes da cidade de
Botucatu e das caravanas visitantes, onde
reinou muita alegria.
Para encerrar as festividades após o
almoço foi realizada a FEMUVI – Festival de
Música Vicentina, com a participação de grupos musicais que agradou a platéia presente.

NOITE ITALIANA
Está previsto para o próximo dia 4
de outubro, a 3ª. Noite Italiana promovida
pelo Asilo Padre Euclides, nas dependências do Buffet Sabor e Mordomia, localizado no Jardim Riviera.
Para animar essa noite beneficente, o jantar terá a animação do show Matheus e Adriano e a participação especial:

Juçara e Rubão. Os convites para esse evento estão sendo vendidos a razão de R$ 35,00,
podendo os interessados procurar pelo telefone 3882.2005.
Para esta oportunidade os idealizadores esperam a presença de 600 pessoas,
tanto assim que foi escolhido o Sabor e
Mordomia que é um lugar mais amplo.
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EDITORIAL

A SIMPLICIDADE
VICENTINA
A simplicidade Vicentina é o fator
preponderante para o sucesso desta instituição criada por Frederico Ozanam e que
se espalhou pelo mundo para praticar
“Amor, Caridade, Justiça. Participam da
SSVP pessoas de todas as categorias sociais, sem distinção.
No caso especifico da nossa Conferência Santa Isabel, temos em nosso quadro de participantes, vários confrades e
consócias pertencente a clubes de serviços e outras entidades filantrópicas e assistenciais, mas todos afirmam que nossas
reuniões são bem mais simples, sem aquele protocolo rígido. Acreditamos que essa
postura é que tem dado oportunidades para
todos ficarem a vontade para desenvolver
o trabalho junto aos pobres.
Nossas reuniões não são longas,
mas com tempo suficiente para realizar nossas orações e programar o atendimento
aos nossos assistidos. Estamos caminhando no rumo certo, seguindo a orientação
de São Vicente de Paulo, para que sejamos
os missionários para evangelizar e atender
os pobres com muito carinho.
O Editor

POSICIONAR
Tomar uma posição na vida é buscar
aquilo que dá sentido a ela. Posiciona o
teu caminho n’Aquele que quer o melhor
para tua vida; posiciona o teu sonho ou
projeto em direção Aquele que pode realizá-lo; posiciona a tua fé n’Aquele que te
ama mais do que imaginas; posiciona-te
perante Aquele que te fez, para receber as
bênçãos prometidas. Posiciona-te aos pés
de Jesus Cristo e espera n’Ele que, tudo o
mais, Ele fará “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o
bem (...) prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Gl 6,9-10; Fp. 3:14)

PENSAMENTO
“O homem de bem exige tudo
de si próprio; o homem medíocre
espera tudo dos outros”
Confúcio

O MEIO
AMBIENTE
Breve história do plástico
Antes do plástico tudo era feito de
ferro, vidro, argila, alumínio, porcelana,
marfim, louça, madeira, madrepérola, ágata, cobre, latão e bronze.
Hoje, o plástico invadiu as lojas e os
lares, ocupando o espaço que fora da lenha, do carvão vegetal, da fibra de algodão e do couro. Esse maravilhoso polímero está amedrontando o meio ambiente
com sua capacidade de poluir.
O plástico é leve, barato, não sofre
corrosão pelos ácidos, na maioria é inquebrável, flexível, elástico, moldável, pode
ser endurecido e tornar-se mais resistente. O plástico hoje está presente em todo
o lugar, desde a escola aos hospitais e
atende por vários nomes: cloreto de polivinil, polimetacrilato de metila, poliamidas,
poliestireno e polietileno. Tem ainda apelidos comerciais como: PVC, Nylon etc.
O uso excessivo do plástico, sua pluralidade de cores e de consistência, gerou
também uma enorme quantidade de lixo,
que embora estejamos tomando providências para sua reutilização, sempre sobram
muitos detritos que vão ser queimados,
produzindo forte fumaça,
ou ficam abandonados nos lixões e
nos terrenos baldios à espera de uma biodegradação que pode levar séculos.
A partir de l.870, teclas dos pianos e
as bolas de bilhar deixaram de ser de marfim – para felicidade dos elefantes – e passaram a ser de celuloide. Logo após apareceu outro plástico, a galalite. Com o refino do petróleo e da destilação seca da
hulha, algumas de suas parcelas etileno,
acetileno, fenol e benzeno – permitiram a
produção dos sintéticos.
A borracha sintética – aquela que
venceu a produção das seringueiras, a nossa Hevea brasiliensis - é fabricada a partir
do butadieno, um derivado do petróleo.
Com isto o nosso exercito da borracha,
feito de nordestinos deslocados para a
Amazônia se dispersou nas terras do Acre
e as experiências de Belterra e Fordelandia, no Pará, fracassaram.
Os mesmos gases – derivadados de
hulha e do petróleo – engarrafados, que
protegeram nossas florestas do desmatamento, exigidos para a produção de lenha
e carvão vegetal, agora aterroriza o meio
ambiente com polímeros abandonados
como resto.
O plástico veio foi muito útil e aceito, hoje imprescindível, mas por não ser
biodegradável, está poluindo e matando
os animais que o engolem e quando comburido, os gases de sua combustão envenenam o ar e aumentam o aquecimento global.

DIA DOS PAIS FOI COMEMORADO
Para comemorar o Dia dos Pais a presidente da Conferência Santa Isabel, consócia Maria de Lourdes Aranha Losi, reuniu em sua residência no mês de agosto todos os casais da conferência para o jantar
festivo de confraternização.
Após a reunião de trabalho, a nossa
presidente ofereceu a sua tradicional bacalhoada feita por ela com carinho e a gosto
dos presentes.

A noitada transcorreu num clima de
muita alegria com a presença da totalidade dos membros da conferência. Coube a
nossa presidente saudar os pais presentes e distribuir uma mensagem de paz e de
amor.
Vivemos momentos de intensa satisfação, contribuindo esse encontro para
que cada vez tornemos mais unidos no
nosso trabalho.

DESTINO DESTE BOLETIM
Alem do boletim impresso que distribuímos para as famílias desta conferência e
pessoas amigas, temos enviado o nosso
porta voz a várias conferências e entidades
via virtual.
O boletim é enviado para as cidades
de: São Paulo Capítal, Bauru, Itatinga, São
Manuel, Conchas, Lençóis Paulista, Sorocaba, 7 Lagoas MG, Rio de Janeiro, Araçatu-

ba e Porto Velho
Temos recebido muitas mensagens
de pessoas que congratulam com o nosso
boletim, como do cfd Antonio Sergio de
Porto Velho, cfd. Luciano de Abreu de 7
Lagoas e da consócia Ivone Bergamasco
de Botucatu, e de José Eduardo de São
Paulo. A todos o nosso obrigado pelas
palavras de incentivo.

PEQUENAS NOTAS

- Desde o mês de abril os vicentinos
podem contar com mais uma importante ferramenta de comunicação: a OzanamTV. Disponivel pela internet, através do site
(ssvpbrasil.org.br) A Ozanam TV transmite
além dos grandes eventos vicentinos, a reunião mensal do Conselho Nacional do Brasil.
- O nosso boletim “Momento Vicentino” tem aparecido no site do Conselho Central de Botucatu, o que para nós é muito
gratificante. Muitos confrades de outras
conferências têm acompanhado o nosso trabalho graças a essa divulgação.
- Já que falamos do site do Conselho
Central de Botucatu, é importante que to-

dos confrades e consocias procurem acessar - vicentinosbotucatu.org.br - lá sempre há assuntos de interesse de todos os
vicentinos de Botucatu e Região.
- No próximo mês de novembro, mais
precisamente nos dias 1º., 2 e 3 de novembro. o Asilo Padre Euclides fará a arrecadação nas portas dos cemitérios da cidade. Os vicentinos mais uma vez estarão
trabalhando na arrecadação que será destinada a Casa Pia.
- O Festival da música vicentina
mais uma vez foi um verdadeiro sucesso.
A cada ano que passa notamos que cresce o interesse por esse evento organizado pelo CCB.

QUANTO SOMOS
No início do ano, o Boletim Brasileiro,
revista oficial do Conselho Nacional do Brasil da SSVP, publicou alguns números muito importantes, que nesta oportunidade estamos divulgando. Total de conferências no
mundo 44739, total de membros 777.875.

Esses números atualmente são maiores,
uma vez que alguns meses se passaram e
havia muitas conferências ainda não agregadas. Por esses números, podemos ver
que somos uma das maiores organização
do mundo.
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