
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O Cfde. Evanildo, representando o Cfde Ivan, 
agradeceu ao apoio recebido por todos os vicentinos e voluntários no evento 
Sardinhada. Relata que no mês de Agosto a empresa UNIPRIME, representada 
na pessoa do Srº Julio Negrini Neto, doou 5.000 fraldas geriátricas. Esta semana 
a empresa SYPIRE através de uma campanha arrecadou 9.000 fraldas e atenderá 
a demanda por mais dois meses. Os alunos de enfermagem da UNISO estarão 
três dias por semana desenvolvendo trabalhos no Lar até o final de 2017. E 
muitos outros grupos envolvidos tem visitado o Lar e apresentado projetos para 
aprimoramento. Avisa que o cfde Ítalo está convocando confrades e consocias 
de conferências jovens para ajudar como garçons no evento Chave de Ouro que 
será realizado no dia 22/10 no salão de eventos do Lar.   
 
PRESIDÊNCIA: A Csc Patrícia representando a Presidente Cristiane, que por 
motivo particular justificou sua ausência, comentou que está sendo enviada nas 
pastas de cada CP uma correspondência do Nacional, onde a csc. Presidente do 
CNB Emília Fernandes vem nos pedir a colaboração para a coleta de Ozanam, 
junto a carta está o boleto bancário para o devido recolhimento. Prazo para 
pagamento do Boleto 31/10/2016. ***Regra artigo 69*** 
 
TESOURARIA: O Cfde. Evanildo informa que sobre o balancete de Agosto /2016 
as despesas montaram a quantia de R$15.008,10, com uma receita de R$ 
12.815,31, gerando um déficit de R$ 2.192,79. A coleta desta reunião foi de R$ 
37,25. O cfde Evanildo explicou sobre o Boletim e deixa o mesmo a disposição. 
Comentou que algumas conferências não estão pagando os R$20,00 de jornal, e 
explica que isso prejudica a receita do CC. Pede que seja avaliado pelos 
presidentes de CPs o motivo pelo qual essas conferências estão agindo dessa 
forma, e assim poder, se necessário ajudar. Foi sugerido que se faça uma 
avaliação de quem quer receber o jornal, com opção de realizar uma assinatura, 
por exemplo, assim os pagantes a receberão. 
 
REVISTA: O Cfde. Mario não esteve presente e não justificou.  Mas fomos 
agraciados com a visita do cfde Chicão que disse estar gostando muito da 
reunião e resolveu ficar até o final. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informou que o museu está funcionando normalmente 
agradeceu as visitas feitas na última ECAFO, disse que existe a possibilidade de 
ser aberta mais uma sala, e continua pedindo visitas para animar os que lá estão 
trabalhando, pede maior interesse dos vicentinos para com o museu, pois 
precisam de sucessores. 
   

  

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

SOROCABA –SETEMBRO/OUTUBRO 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

20/09 – Reunião dos Conselhos Particulares 
23/09 – Hora Santa 1º dia do Tríduo - missa Paróquia São Benedito as 19:30 hs 
presidida pelo Arcebispo Dom Eduardo – Café CP Santa Rita – Bolo Mara 
24/09 - 2º dia do Tríduo- Missa Igreja São Rafael – Rua Joaquim Roque de Oliveira, 326, 
jardim Astúrias, Sorocaba 
25/09- Festa Regulamentar de São Vicente – 8h no Lar São Vicente – 3º dia do Tríduo 
missa as 11h 
07 a 09/10 – Encontro da Região 4 e reunião do CM Jundiaí 
11/10- Terço Vicentino no CC Sorocaba – 19:30h 
14/10 - Reunião  do CC Sorocaba 
18/10 – reunião dos CPs; 22/10 – Chave de Ouro 
23/10 – Reunião ECAFO 
28/10 – Hora Santa – Café CP Nossa Sra da Ponte 
 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
11/09/2016 – Conf. São Fco das Chagas- Domingo -9:00h- Igreja São Francisco das Chagas 

25/09/2016 – Conferência Mãe da Misericórdia- Domingo - 19h- Paróquia Cristo Rei 

25/09/2016 - Conferência São Bento- domingo 10h- Catedral N. Srª da Ponte 

25/09/2016 – Conferência São Roque - Domingo - 11h- Com. São Vicente de Paulo. 

 

EFEMÉRIDES 

01/10/1861: Fundação CP Santa Rita 
01/10/1933: Fundação da Conf. São Roque 
01/10/1980: Fundação da Conf. N. S. de Lourdes 
09/10/1991: Fundação da Conf. Santa Clara 
14/10/1917: Fundação da Conf. São José 
14/10/1926: Fundação da Conf. Bom Jesus 
21/10/1970: Fundação da Conf. Santo Estevão                                                 

 (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. Cesar informa que as conferências Divina Misericórdia e 
Sta Rosa do Viterbo não compareceram, comentou que as vendas de convites 
para sardinhada foram fracas e sobre as 9 fichas de assistidos enviadas para esse 
conselho apenas 3 foram acolhidas.   
CP Divino Espírito Santo: A Csc Mara representando o Cfde. Orlando, relata que 
a conferência São Galvão está com dificuldades, pois só está com dois 
membros, Srº Antônio e sua esposa Dna Terezinha, e não estão conseguindo 
atender a todos que lhes pedem ajuda, eles conversaram com o Pe. Helton e 
disseram que iriam parar, mas ele pediu pra que eles aguardem mais um pouco, 
e que está convidando a comunidade a participar para que esse trabalho não 
venha a acabar.  Comentou que o cfde Batista da conf Madre Tereza do Éden, 
também conversou com o Pe. Ricardo, que também está convidando a 
comunidade a participar e ajudar nas doações de alimentos as missas de terças-
feiras. 

CP N. Sra. da Ponte: :  Cfde. Maurilio informa que não faltou nenhuma 
conferência. Comenta que devido ao número menor de conferências desse CP, 
deveriam ter recebido menos convites da sardinhada que os demais CPs. Foi 
sugerido que seja feito um levantamento de quantos convites foram vendidos 
por conferência para que seja entregue a mesma quantidade no próximo ano. 
Assim, evitando que os convites venham a ficar parados. O cfde também 
agradeceu ao cfde Cesar Melchior por estar participando da conferência NSra 
da Ponte.   

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfde Ivo não compareceu e não mandou representante. 
 
CP São José: O Cfde Antônio comenta sobre a grande perda do amigo e 
colaborador Jose Antônio Alves, genro do saudoso cfde Antônio Nóbrega e da 
querida csc Nice,  que Deus o receba em sua glória. Relata que não houve 
ausências e está muito contente porque já se foram dois meses sem faltas. Sobre 
a sardinhada recebeu 100 convites e foram vendidos 95. Esteve presente na 
eleição da conferência São Luiz Gonzaga, foi entregue a Ata dessa eleição ao CC.  
 
CP São Luiz Gonzaga: o cfde Nelson representando a csc Wilma, relatou que 
apenas a conferência Santa Edwirges não compareceu. Sobre as fichas 
encaminhadas na última reunião, as conferências não as acolheram, mas a São 
Benedito fez nove visitas emergenciais e repassou três para a Divina 
Misericórdia.  

 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: :  A Csc. Patricia lembra da necessidade da participação de todos em nosso 
tríduo de São Vicente. Disse estar satisfeita com o resultado da última ECAFO, e que 
é preciso se repensar o local, pois achou que o Cantinho do Vô-Vó ficou pequeno 
para a quantidade de pessoas, mas disse que para o próximo ano quer fazer da 
mesma forma em um só dia os dois módulos (Espiritualidade e Formação Básica), 
dessa maneira não acontecerá de as pessoas não poderem ser apresentadas por que 
não participaram de todos os módulos. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde Vinicius não compareceu, portanto, ficamos sem 
informações. Apresentação de Atividades 
 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA): Ítalo disse que não havia 
nenhuma novidade. A Csc Patrícia pediu que ele agilizasse a criação de uma CCA com 
sede no Central, pois já existem crianças interessadas. 
 
AVISOS FINAIS – Ficou decidido nessa reunião que a csc Mara comprará os ingredientes 
para o bolo de São Vicente e o valor será dividido entre todos os CPs.  
 
ASSESSOR ESPIRITUAL: Pe. Inácio nos lembrou do nosso tríduo e pediu que as 
conferências comparecessem com um número grande de pessoas, pois além de se 
tratar da festa de nosso Padroeiro, a missa de sexta-feira na São Benedito será 
celebrada por Dom Eduardo. Comentou sobre a possibilidade de ser feito por ele um 
folheto com orações e reflexões para nos vicentinos fazermos em nossas visitas, pois 
temos que levar não só o alimento para o corpo, mas também para a alma. Também 
pediu que ficássemos atentos aos candidatos em que vamos eleger para nossa Cidade.  
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