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SSVP
anos

Conselho Central de Botucatu doou um 
violão para as crianças e adolescentes 

do Vila Vicentina. 

Halloween na Vila Vicentina...

Venham até a Vila Vicentina e 
apreciem os mais belos 

bordados, macramê e pintura 
em guardanapos, toalhas e 

caminhos de mesa... Tudo com 
ótimos preços!!! São peças 

confeccionadas pelas 
voluntárias da Vila Vicentina. 

Crianças e adolescentes da 
Vila Vicentina receberam 

brinquedos e doces no mês de 
Outubro em comemoração ao 

dia das Crianças. Deus 
abençoe muito as pessoas que 
doaram os brinquedos, doces, 

refrigerantes, sorvete entre 
outros.

Festa Regulamentar

Os agrônomos Mateus 
e Roney, orientando as 
c r i a n ç a s  e 
adolescentes do Vila 
Vicentina como fazer 
canteiros... 

Incentivo à Música

Conferência Sagrada Família preparando o café da tarde 
na Casa Pia São Vicente de Paulo!

Grupo de idosos em Aparecida do Norte

 Aconteceu em São Manuel no dia 06/12, 
com missa na igreja N. Sra Perpétuo Socorro e a festa 
na creche da cidade. Contou com a presença de 150 
vicentinos, sendo aclamados 11 novos. Destaque para 
a apresentação de um teatro pelos jovens da 
conferências de CCA, São Cosme e Damião, e a 
entrega de uma placa para a consocia Ivone pelos 
trabalhos realizados. Finalizado com um jantar.

Festa de Natal para os idosos, com direito a Papai Noel 
e presentes.

Dia 28/11 Missao 
com o diretor 

espiritual, Pe.James, 
visitaram o projeto e 
3 familias assistidas.
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Notícias-SSVP

Dia 15/ 06

                                                          
casadosmateriais@casadosmateriais.com.br

2014

SSVP Regional
Gincana da Região IV - 22 e 23/11 com a 

participação da Juventude Vicentina em Jundiai  
Visita da diretoria do CC. Botucatu 

ao CP. São João Paulo II

Realizada em novembro para famílias assistidas do CP 
da Vila dos Lavradores. Palestrante Diácono Luiz.

Conferências em Destaque

Realizada em 18/11 pelo Conselho Particular N.Sra da Piedade, 
para  as  conferências São Benedito e São Joaquim de Igaraçu, 
teve a participação de 19 pessoas,sendo ministrada pela consó-
cia Rosemary e pelo confrade Agenor. 

ECAFO

Jovens do Colégio La Salle doaram
alimentos ao CCB e participaram de 

visitas às famílias assistidas.

Conferência Sagrada Família

 Nos dias 14, 15 e 16 de novembro foi realizado mais um 
congresso da nossa região na cidade de Ourinhos. O congresso contou com 
a presenca dos 13 conselhos centrais, onde foi apresentado o Tema de 
2015: . Tema este explanado pelo Pe. Moacir. O “Tecendo a Caridade”
Congresso esteve também voltado à formação e informação sobre 
administração nos conselhos e principalmente na Obras Unidas.

 O CCB representado pelo seu presidente Marco e secretária 

Ivone, realizaram nesse final de ano visitas oficiais ao CP São João 

Paulo II e à conferência da cidade de Pereiras. Em ambas as visitas 

foram surpreendidos com a religiosidade acurada e extremo respeito e 

honra demonstrados pelos vicentinos em fazerem parte da SSVP. Tanto 

no CP quanto na conferência foram recebidos pela imagem peregrina 

de Nossa Senhora da Piedade, que segundo informações tem mais de 

100 anos de idade, confeccionada em pedra única e “oca”, pois era 

utilizada como meio de esconder ouro em seu interior para que não 

fosse roubado; e, na conferência (10/11) se depararam com a imagem 

peregrina de São Vicente, demonstração da fé de nossos vicentinos. 

Também chamou muita atenção no altar do CP, um quadro verde: a 

certificação emitida pela ECAFO do CCB!!! E foram informados que 

em breve haverá um mural para expor todas a certificações. 

 A Pastoral da Juventude Lassalista (PAJULA) da cidade de 

Botucatu, acompanhada do presidente do CCB, visitou a Casa Pia, 

sendo recebida pelo presidente Aguiar que repassou varias informações 

importantes aos jovens. Após, visitaram os idosos, conheceram a casa e 

souberam um pouco mais da história de nossa SSVP. No dia 06/12, os 

jovens lassalistas voltaram a acompanhar os vicentinos em visitas às 

famílias assistidas. Como de costume, essas visitas têm sido feitas 

anualmente em conjunto com essa juventude que presencia novas 

realidades e muito tem a nos ensinar com sua pureza de olhar. O final do 

encontro foi marcado com um café, onde todos expuseram seus 

sentimentos e percepções sobre as visitas realizadas. Gratificante tê-los 

conosco. PAJULA esteja sempre presente na SSVP pois nossos 

carismas são próximos e complementares!!!

Missões
 

 O CP Nossa senhora Aparecida, no dia 10 de dezembro, 
acompanhado pelo presidente do CCB, realizou visita a nosso ex 
presidente de CCB, confrade Moacir Fattore. Muitas histórias da 
SSVP foram relembradas e a tarde foi muito agradável a todos! O 
confrade Moacir hoje está impossibilitado de freqüentar a 
conferência, porém, sempre tem recebido a visita de vicentinos em 
sua casa (Cura Dars). Muita alegria em ver os vicentinos de várias 
gerações se encontrando, conhecidos ou não, e confraternizando 
como uma grande família (mesmo que acabem de se conhecer).

Confrade Sérgio Campos – em solenidade da Câmara dos 
Vereadores de Botucatu o confrade presidente do CP Sé Catedral foi 
agraciado com o título de Cidadão Botucatuense Honorário. Durante 
toda sua explanação no púlpito da câmara nosso vicentino, por 
diversas vezes citou e chamou a atenção para a história e o trabalho 
realizado pela SSVP, tanto no âmbito de auxílio à famílias assistidas, 
como em nossas obras Unidas, principalmente de nossa Casa Pia. É 
um orgulho termos vicentinos que em todas as oportunidades de sua 
vida lembram-se de nossos trabalhos e esforços; esses sim vestem a 
camisa da SSVP, não por “estarem” na SSVP mas por “serem” em 
sua essência membros dessa maravilhosa família vicentina!

Confrade Armando Barbieri – sempre bom saber que nossos 
vicentinos são destaque da sociedade botucatuense. O confrade 
Armando tem publicado 04 livros de sua autoria: Assassinato aos 
domingos; Um assassinato a espreita; Escritores da década 2001-
2010; e, poesia e prosa de verão. Desejamos muito sucesso no 
mundo dos livros e publicações para que elas sirvam de inspiração 
para a vida do escritor e de seus leitores.

Vicentinos em Destaque

  Fim de ano do CP Nossa Senhora Aparecida

 No dia 01 de dezembro de 2014 o CP finalizou suas 
a t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  c o m  a  t r a d i c i o n a l 
confraternização entre membros e colaboradores. O 
presidente do CCB esteve presente e pode presenciar a 
felicidade dos membros no cumprimento de seus deveres 
vicentinos anuais. O confrade Armando, presenteou o 
Presidente do CCB com 04 livros autografados, de sua 
autoria. E a confraternização foi banhada a salgadinhos e 
refrigerantes, além de um delicioso bolo feito pela consocia 
Célia Barducco.

Ÿ Contou com a participação do confrade Marco, 
coordenador da CJ do CM de Bauru e os representantes 
dos demais CMs.

Foi realizada na chácara do confrade Luíz Rodrigues a comemoração 
do dia das crianças, com  participação de 70 pessoas e a presença do 
confrade Marco, presidente do CCB.
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