
LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O Confrade Ivan narrou as atividades e trabalhos 
que estão sendo realizados. Lembrou da responsabilidade que todos nós 
vicentinos devemos ter com relação a participação nos eventos. Informou que o 
próximo evento a ser lançado será a “Chave de Ouro de 2 carros” no dia 22.10 
que poderá ser paga em 7 (sete) parcelas de R$ 60,00. No dia 19.03 realizar-se-á 
a 1ª Feijuca no Restaurante Sta. Vitória. No dia 16.04 haverá um jantar em 
comemoração aos 120 anos do Lar, a ser realizado pelo Senac ao preço de R$ 
80,00 por pessoa. Informou também sobre as demais melhorias para o Lar, 
especialmente na lavanderia. Informou também sobre a possibilidade de realizar 
uma parceria com o Grupo de Escoteiros cuja formalização ainda depende de 
estudos técnicos e jurídicos.  A Csc. Cristiane solicitou o calendário com as datas 
de todos os eventos do Lar que serão realizados neste ano para inserir no 
calendário do CC, inclusive as datas de reunião. Houve mudanças importantes no 
refeitório, com serviço “self-service” aos idosos com troca de talheres, através de 
doação da Globalanças de aquecedor de alimentos e respectivos talheres novos. 
 
TESOURARIA: O Cfd Evanildo informa que a receita no mês de dezembro/2015  
foi de R$ 3.824,66  com uma despesa de R$ 5.692,83  e, portanto, um déficit de 
R$ 1.868,17 e a coleta foi de R$ 33,60. Repassou aos CPs um formulário do 
balancete anual e que seja entregue ao Cfde. Evanildo até o final deste mês 
porque precisa remeter tais informações ao CMJ. Sugeriu que esse formulário seja 
preenchido na próxima reunião do CP.   
 
ECAFO: A Csc. Patrícia informa que no dia 13.03. das 08.h às 12.00h no Lar São 
Vicente será aplicado  o Módulo Família Vicentina.  Informa que no último dia 
31.01 discutiu-se o tema do novo Livro do Pe. Mizael. Contou com a presença de 
mais ou menos 70 vicentinos. Informa que no facebook do CMJ existe uma 
publicação com áudio sobre o livro acima referido. Informou que no mês de maio 
todos os presidentes de conferências e CPs estão convocados para se reunirem 
para discutir assuntos relevantes da SSVP, principalmente no aspecto 
motivacional de todos nós vicentinos e também em relação aos nossos vicentinos. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Confrade Vinicius não compareceu. 
 
MISSIONÁRIOS: O representante não compareceu. 

 

  
 

      R E S E N H A  I N F O R M A T I V A  

              SOROCABA –FEVEREIRO/MARÇO DE 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

20.02 – Reunião  da Comissão de Jovens 

23.02 – Reunião dos Conselhos Particulares 

26.02 – Hora Santa Vicentina na Pq São Benedito às 19.30h - Café Divino Espírito Santo e 

26 a 28.02 – Encontro de Jovens da Região IV em Agudos 

 08.03 - Terço Vicentino na sede do Conselho Central às 19.30h. 

12.03 - Reunião do Conselho Metropolitano de Jundiai, com eleição 

13.03 – Ecafo – Modulo da Família Vicentina às 8h no Lar 

18.03 Reunião do Conselho Central às 19.30h 

19.03 – 12ª Congresso do Denor em Jundiai, para diretoria do CC e do Lar 

22.03 - Reunião dos Conselhos Particulares; 

 No mês de março não haverá Hora Santa 

05.04 - Hora Santa com a Santa Missa na Pq São Benedito, com inicio as 19h (terço da 

Paróquia) 

MISSAS DAS CINCO INTENÇÕES 

Não foram recebidas informações. 

EFEMÉRIDES 

13/02/1927 – Fundação do Conselho Central de Sorocaba 

20/02/1999 – Criação do 5º Conselho Metropolitano em Jundiaí 

22/02/1981 – Lançamento da Pedra Fundamental do Novo Lar – Vila Betânia 

03/03/1942 – Fundação da Conferência São Luiz Gonzaga 

06/03/1978 – Fundação da Conferência Nossa Senhora do Amparo 

12/03/1911 – Fundação do Conselho Nossa Sra da Ponte 

15/03/1929 – Nascimento de D. José Lambert 

21/03/1945 – Fundação da Conferência São Judas Tadeu 

                                                         (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)                    

Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 
CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 

ccsssvp@gmail.com.br  - www.ssvpsorocaba.org 

mailto:ccsssvp@gmail.com.br


CONSELHOS PARTICULARES 

CP Bom Jesus:  O Cfd César não compareceu mas sua ausência foi justificada e 
representada pelo Cfde. Antonio Garcia. 
 CP Divino Espírito Santo: O Confrade Orlando informou que não houve reunião 
neste mês mas fez visita pessoal para a Conferencia São Joaquim. 
CP N. Sra. da Ponte:  O Cfde Maurílio comentou que faltaram as Conferências 
Imaculada Conceição Masculina e São Carlos Borromeu. Fez visita as mesmas e 
notou que apesar da ausência na reunião do CP, o trabalho vicentino vem sendo 
feito a contento.  Todas as conferências estão com diversas famílias a serem 
assistidas. 
CP Sta Rita – O Cfde. Ivo fez a entrega da ficha de cadastro da Diretoria da 
Conferência Sta Catarina Labouré. A Conferência Cristo Rei encerrou as 
atividades, justificando a dificuldade inclusive de realização de reuniões. Informa 
que os membros serão remanejados para outras conferências próximas da 
Paróquia Cristo Rei. Esclareceu sobre um espaço físico que existe próximo a 
Paróquia Cristo Rei mas para aceitar esse imóvel de aprovação da hierarquia 
superior da SSVP. 
CP. São José O Cfde. Antonio informa que o Presidente da Conf. Sta. Rita não está 
participando das reuniões do CP. 
CP São Luiz Gonzaga  - A Csc. Wilma informa que faltaram as Conf. Sto Estevão e 
Sta. Edwiges e conseguiu passar às conferências apenas parte das fichas que 
foram enviadas a este CP. Compareceu também a Csc. Nanci e Cfde. Sergio da 
Conf. São Benedito e comentou sobre o próximo curso motivacional promovido 
pelo Conselho Central com apoio da Conferência São Benedito previsto para o 
mês de abril deste ano, cuja ficha de inscrição e demais orientações sobre este 
curso foram enviadas via e-mail para os CPs para que os mesmos façam a entrega 
às Conferências. O que aconteceu no ano passado surtiu efeitos positivos, tendo 
inclusive alguns participantes já recolocados no mercado de trabalho. Pediu que 
as Conferências realmente “comprem” a ideia de incentivar a presença dos 
inscritos no curso, lembrando que não haverá custos financeiros para as 
conferências. A única coisa que se pede é que haja esse interesse direto da 
Conferência em indicar o assistido para participar do curso e incentivar a 
participação e efetivo aproveitamento no curso. Serão 32 horas aulas. 
 
Assessor Espiritual: Pe Inácio não compareceu, mas justificou a ausência. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

Museu: O confrade Cuica informa que voltou sua atividade normal. O Lar forneceu 
pastas para arquivo. O andamento está tudo normal, inclusive com limpeza na medida 
que precisa. 
 
Jornal: O Cfde. Mario solicitou autorização para efetuar a dedetização da sede do 
Conselho Central. Solicita notícias para a próxima edição.  
 
Site. O Cfde. Wilson informa que o site está ativo, inclusive com divulgação dos 
eventos. A resenha estará disponível. www.ssvpsorocaba.org   
 
ROMARIA A APARECIDA: O Confrade Paulo Correa, deixou as passagens ao preço por 
pessoa de R$ 53,00. Esta romaria será no dia 01 de maio, saindo daqui na madrugada 
do dia 30.04. 
 
Palavra da Presidente: Comunicado Importante - O Conselho Central está com uma 
quantidade expressiva de fichas de famílias carentes para serem assistidos. 
Estabeleceu-se, com a anuência de todos os presentes, a suspensão de novas 
inscrições até que todas sejam assistidas ou pelo menos visitadas, justamente para 
não gerar expectativa junto ao pobre. Precisamos, com urgência, preparar algumas 
palestras no sentido de mostrar aos vicentinos a importância das visitas domiciliares 
aos nossos pobres. Questionou se alguém havia trazido nomes para cadastradores de 
notas fiscais para o Lar São Vicente, porém não recebeu nenhum nome. 
 
SHOW DE PRÊMIOS: Foram entregues 6 carnês com 20 convites cada, ou seja 120 
convites para serem vendidos. A Conferência ou o Conselho Particular deverá 
comunicar o Conselho Central até o dia 21.03 de quantos convites já foram vendidos 
ou entregar os convites não vendidos. Se não fizer esse contato, será considerado 
como vendido na integralidade e deverá ser pago pela Conferência. O acerto final 
deverá ser feito até o dia 30.03.2016. Todas as orientações em detalhes deste evento 
estão sendo enviadas por escrito para cada Conferência. A Presidente enfatizou a 
importância do engajamento de todos para que este evento seja, novamente um 
sucesso. 

 

 

http://www.ssvpsorocaba.org/

