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 Motivos têm de sobra para comemorarmos todos os dias no 
Lar São Vicente de Paulo.
 Muitos visitantes, colaboradores trazendo recursos e muita 
alegria aos nossos vovós.
 A família vicentina acrescenta com a espiritualidade todos os 
dias a paz que reina em nossa entidade.
 Existe, porém aqueles dias cheios de bênçãos que ao final 
estamos exaustos mais esperançosos que muitos outros virão.

 Hoje dia 07/12/2013 foi um desses dias.
 Logo nas primeiras horas da manhã, uma 
carreta a serviço da Toyota do Brasil seguida de 
dezenas de automóveis adentrou ao nosso 
estacionamento para presentear-nos com uma 
tonelada de alimentos arrecadados pelos 
colaboradores (Iniciativa de Sorocaba), 
coordenados pelo Srs Nelson Kondo, Paulo 
Yoshimura e Gilberto Paulino.

 Projeto este que diante 
do empenho dos colaboradores 
e  f u n c i o n á r i o s ,  f o r a m 
arrecadadas 11 toneladas de 
al imentos, que diante dos 
b e n e f í c i o s  q u e  s e r i a m 
alcançados ás entidades a 
Toyota do Brasil da Planta de 
Sorocaba acrescentou outras 11 
t o n e l a d a s  e  n u m  a t o  d e 
solidariedade cristã distribuiu 
carinhosamente entre oito 
entidades da cidade.
 S u r p r e e n d e n t e  a 
animação e disciplina da equipe 
que  num t r aba lho  coeso 
rapidamente acondicionaram 
t o d a  m e r c a d o r i a  n o 
almoxarifado e partiram para 
outras missões previamente 
agendadas.

 Este envolvimento de renomada empresa com causas 
sociais enaltece este trabalho voluntário desenvolvido pelas 
instituições de Sorocaba. Esta preciosa ajuda ameniza nossa jornada 
diária e possibilita a sustentabilidade por vários meses.

Dia de Festa

Not Fiscal
Paulista

Quanto mais você pede,
mais você ganha.

@
Chico:
Recorde de
um cadastrador

 

 A diretoria, funcionários e internos do Lar São Vicente de 
Paulo agradecem a Toyota do Brasil, pelo apoio e incentivo aos seus 
diretores e funcionários para projetos sociais.
 Aos colaboradores que tornaram possível esta caridade, 
rogamos a Deus muitas bênçãos e prosperidades.
 Um feliz Natal muito farto assim também será no Lar São 
Vicente de Paulo.

 Dando continuidade ao cotidiano alegre e 
harmonioso o grupo animado do 4º Módulo de 
Gestão Comercial da Universidade de Sorocaba 
UNISO chegou para inauguração do projeto 
elaborado pela equipe que denominamos “Cantinho 
do Vô – Vó” tínhamos como objetivo levantar as 
paredes e cobertura para o término em 30 dias.
 Mais o dinamismo da equipe, apoio dos 

c o l a b o r a d o r e s  e  m u i t o 
c o m p r o m e t i m e n t o  d o s 
funcionários do Lar responsáveis 
p e l a  o b r a ,  s u p e r a r a m  a s 
expectativas e dentro do prazo foi 
concluído também o reboco, 
calhas e rufos, janelas, hidráulica 
e pintura de fundo.
 Uma inauguração marcante 
todos cientes dos benefícios e 
conforto que este espaço trará 
aos nossos internos e visitantes.
 O carinho que a Universidade de 
Sorocaba UNISO tem pelo Lar 
S ã o  V i c e n t e  d e  P a u l o , 
apresentando  projetos e muito 
empenho para sua conclusão, 
marcam esta aliança solidaria de 
amor e esperança para dias 
melhores.
 Um feliz Natal e muito sucesso 
na jornada de cada um destes 
jovens guerreiros.

 Que as bênçãos Divinas iluminem sempre seus passos 
retribuam com  Caridade a quem necessite.

Ivan 

Cerimônia de Posse

Confira tudo sobre os eleitos para a Gestão 2014/2015
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3 08 REUNIÃO DO CONSELHO METROPOLITANO (JUNDIAÍ)  14h00
11 TERÇO VICENTINO    19h30
14 REUNIÃO DO  CONSELHO CENTRAL   19h30
16 REPASSE DO CONGRESSO
18 REUNIÃO CONSELHOS PARTICULARES  19h30
25 REUNIÃO DA DIRETORIA DO LAR   18h00
28 HORA SANTA     19h30

  

11 REUNIÃO DO CONSELHO METROPOLITANO (JUNDIAÍ) 14h00
14 TERÇO VICENTINO     19h30
17 REUNIÃO DO CONSELHO CENTRAL   19h30
19 FORMAÇÃO PARA TESOUREIROS   08h00
21 REUNIÃO DOS CONSELHOS PARTICULARES   19h30
28 REUNIÃO DA DIRETORIA DO LAR   18h00
 

___ AGENDA VICENTINA ___

SE FOR 
DIRIGIR 

NÃO 
BEBA.

19

ADVOCACIA
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

Roberval de Oliveira Santos

Tel.: 3225-3675

Cel.: 9113-1179

Rua José Luiz Flaquer, 156
Éden - Sorocaba/SP

berva@ig.com.br

OAB/SP 71.053
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 Toda mudança gera uma série de dúvidas e 
nem sempre é possível agradar a todos, mas são 
necessárias para a evolução. 
 A palavra mudança que é um substantivo 
feminino significa, segundo os dicionários, ato de 
mudar, variar, alterar e troca. 
 Nestes próximos quatro anos teremos 
mudança do Conselho Central de Sorocaba, a 
mudança que começou com a posse de um a nova 
presidente deve se estender para alguns outros 
departamentos, e não falamos só em troca de 
diretoria, mas sim de alguns procedimentos que visam 
facilitar e agilizar a vida dos vicentinos. 
 A site do Conselho Central de Sorocaba é um 
deles.  A partir do dia 08 de dezembro de 2013, 
teremos mais esta ferramenta de comunicação. No 
endereço eletrônico www.ssvpsorocaba.org 
poderemos ter acesso a diversas informações, 
material de formação e também a agenda de eventos 
para o ano de 2014.
 A comunicação é uma de nossa arma para 
melhorar nossa formação e o atendimento as famílias 
assistidas pela SSVP.
 E aproveitado este meio de comunicação 
impresso o Conselho Central de Sorocaba deseja a 
todos um Feliz e Santo Natal que o Menino Jesus 
abençoe a todos e que no Novo que se aproxima seja 
de muita paz, saúde e mudança para todos.

       
Cristiane Nogueira
Presidente do CC Sorocaba

Época de 
mudança

Missa das Cinco Intenções 

 A Sociedade de São Vicente de Paulo convida todos os 
nossos leitores a participar da “Missa das Cinco Intenções“ que é 
anualmente celebrada por cada uma das Conferências Vicentinas. O 
regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, contido 
na “Regra da Sociedade de São Vicente de Paulo” – Edição 2007 
(página 89) estabelece em seu artigo 68:

“Os membros das Conferências devem participar, anualmente, 
da Celebração Eucarística denominada “Missa das Cinco Intenções”, 
de preferência na data do seu aniversário de fundação, com as 
seguintes intenções:

1. Pelos falecidos da SSVP, especialmente os da própria Conferência
2.  Pela Santa Igreja Católica.
3. Pelo Santo Padre, o Papa.
4. Pela Sociedade de São Vicente de Paulo.
5. Pelo Brasil.”

O Conselho Central de Sorocaba, faz anualmente um calendário com 

as respectivas datas, agendadas e comunicadas pelas Conferências 

ao CC. Para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 estas são as 

datas previstas:

Dia 5

Mês janeiro

Dia da Semana Domingo

Conferência Madre Teresa de Calcutá

Igreja Nossa Sra. da Piedade

Horas 08:00

Endereço Rua Padre Antônio Bento, s/n

Bairro Éden

Dia 26

Mês janeiro

Dia da Semana Dom

Conferência São Sebastião

Igreja São Luiz Gonzaga

Horas 19:00

Endereço Pça Luiz Ferdinando,s/n

Bairro Vila Barão

Dia 2

Mês fevereiro

Dia da Semana Dom

Conferência Divina Misericórdia

Igreja Catedral

Horas 20:00

Endereço Pça Cel. Fernando Prestes

Bairro Centro

 O Conselho Central de Sorocaba, presta contas a 
sociedade Sorocabana, com o demonstrativo dos valores 
auferidos durante a Revoada Vicentina 2013, de 07 a 22 de  
setembro.
 Segue abaixo, os resultados por Conselhos 
Particulares:

RESULTADO FINANCEIRO
DA REVOADA 2013

R$ 51.631,00

VALOR 
ARRECADADO

CONSELHO
PARTICULAR

TOTAL
GERAL

Nossa
Srª. da Ponte

Santa
Rita de Cássia

São
José

Bom
Jesus

São Luiz
Gonzaga

Divino
Espírito Santo

R$ 9.211,00

R$ 7.133,33

R$ 5.050,00

R$ 11.900,00

R$ 123.336,67

R$ 6.000,00

R$ 51.631,00

R$ 921,10

R$ 713,33

R$ 505,00

R$ 1.190,00

R$ 1.233,67

R$ 600,00

R$ 5.163,10

R$ 1.842,20

R$ 1.426,67

R$ 1.010,00

R$ 2.380,00

R$ 2.467,33

R$ 1.200,00

R$ 10.326,20

R$ 6.447,70

R$ 4.993,33

R$ 3.535,00

R$ 8.330,00

R$ 8.635,67

R$ 4.200,00

R$ 36.141,70

10% 
CONS. CENTRAL

20% 
LAR S. VICENTE

LÍQUIDO
CONFERÊNCIAS

Viva a Vida
A vida é uma oportunidade, aproveite-a...
A vida é beleza, admire-a...
A vida é felicidade, deguste-a...
A vida é um sonho, torne-o realidade...
A vida é um desafio, enfrente-o...
A vida é um dever, cumpra-o...
A vida é um jogo, jogue-o...
A vida é preciosa, cuide dela...
A vida é uma riqueza, conserve-a...
A vida é amor, goze-o...
A vida é um mistério, descubra-o...
A vida é promessa, cumpra-a...
A vida é tristeza, supere-a...
A vida é um hino, cante-o...
A vida é uma luta, aceite-a...
A vida é aventura, arrisque-a...
A vida é alegria, mereça-a...
A vida é vida, defenda-a.

Madre Teresa de Calcutá
Fonte: http://www.pelafe.net/mtc_poema.htm - enviado pelo 
Confrade Catto.

 À nossa querida enfermeira, cuidadora de idosos, e 
responsável pelos medicamentos Sandra:
 Sandra entrou no Lar São Vicente de Paulo 
(Sorocaba) há 28 anos onde permanece até a presente data, 
cuidando nos nossos internos com carinho, dedicação, amor 
e muita paciência.
 Chegamos a mais um final de ano, e você, Sandra, 
continua firme em sua caminhada na longa estrada de sua 
vida e da vida do nosso Lar, ás vezes pergunto a mim mesmo, 
quantos você já viu embarcar e desembarcar nas estações 
desta estrada percorrida ao longo destes anos.
 Muitos deixaram lembranças, saudades, outros 
talvez uma simples e rápida passagem, alguém deixa o 
banco, que continua vazio, outros nem tanto, pois os seus 
bancos logo serão ocupados, faz parte da vida de cada um, 
depende da própria pessoa, da condução na estrada de sua 
vida. 
 E você, querida Sandra, sempre com sua dedicação, 
carinho, com seu sorriso, receios ora já superados em sua 
vida profissional, nos dá a alegria de conviver contigo.
 Sei que de alguns anos para cá, você mudou consigo 
mesma, pra melhor é claro, e rogamos que Deus e São 
Vicente continue te iluminando.
 A você Sandra, no papel uma simples homenagem.
 No coração um grande agradecimento e muita 
admiração.
 São os sinceros votos deste, que muito te admira, e 
tenho a certeza que você é admirada por tantas outras 
pessoas.
 Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo!

Cfd. Elvécio Nogueira
          

Um anjo entre nós
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Marcelo Alexandre Mendes Oliveira
Advogado - OAB/SP - 147.129

Direito do Trabalho 
Civil e Previdenciário  

R. Capitão Augusto Franco, 145 - Centro - Sorocaba/SP

(15) 3211-0009
(15) 3211-5627
(15) 3211-0311

E-mail: amo@aasp.org.br

 Amigos vicentinos esta edição peço licença partilhar 
um testemunho que presenciei e emocionou a mim e a muitos 
vicentinos.
 Gostaria de partilhar com todos a emoção que senti ao 
ouvir o Bispo da Diocese de Garanhuns/PE, Dom Fernando José 
Monteiro Guimarães que contou aos presente na Convenção 
Pernambucana de Dirigentes Vicentinos, como foi fazer parte do 
Processo de Beatificação de Antonio Frederico Ozanam.
 Dom Fernando relatou que tinha pouco tempo para 
buscar as informações para instruir todo o processo e levar até 
Roma, mas que para esta missão teve a ajuda de vicentinos do 
Rio de Janeiro para buscar as informações necessária.
 O milagre da beatificação como todo já sabem foi o 
reconhecimento da cura do então menino Fernando Luiz 
Benedito Ottoni, que se estivesse vivo estaria com 89 anos. 
Fernando faleceu em 2004, depois de ser vitimado por um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. 
 O pequeno Fernando estava muito doente, não 
conseguia comer e com muita febre chegando a desfalecer, foi 
quando seu pai ajoelhou e rezou para que Frederico Ozanam 
pedindo pela vida de seu filho. Após este momento de oração o 
menino acordou, a febre baixou e ele voltou a se alimentar.
 E graças a história protagonizada por Fernando Ottoni 
Antonio Frederico Ozanam - um dos principais fundadores da 
SSVP - foi beatificado pelo papa João Paulo II, em 22 de agosto 
de 1997.
 O milagre vivido por Fernando ainda na infância foi 
decisivo para a beatificação de Ozanam.
 Dom Fernando se emociona ao relatar a conversas que 
teve com toda a Família de Fernando e com ele próprio, ao ver 
detalhes de uma família que chorava pela enfermidade de seu 
filho e ao rezar fervorosamente a Frederico Ozanam teve suas 
preces atendidas e o pequeno e frágil Fernando foi curando, 
cresceu, casou-se por duas vezes e teve três filhos.
 Ao ver o processo de beatificação nas mãos de Dom 
Fernando e ao ouvir seus relatos deixou os vicentinos presentes 
com os olhos marejados pela emoção e como é bom ver um 
sacerdote que não é ligado, diretamente, a família vicentina falar 
e se emocionar ao relatar a vida, obras e o milagre de Ozanam.
 O processo está todo em ordem agora precisamos, 
meus amigos vicentinos, rezar ainda mais para que seja 
reconhecido mais um milagre e assim, finalmente, Ozanam seja 
reconhecido como Santo da Igreja Católica.
 Vamos todos rezar com mais fervor e não só em nossa 
reuniões, mas sempre que possível pela canonização de 
Frederico Ozanam.
 Abraços a todos.

Cristiane Nogueira
Conf. São Roque

Cristiane Nogueira

Processo de Beatificação de 
Antonio Frederico Ozanam 

 O texto da memória viva deste mês foi 
elaborada de uma forma um pouco 
diferente, ou seja, através de uma 
entrevista concedida pelo Confrade 
LINDOLPHO CAMARGO CONCEIÇÃO, 
filho do saudoso e estimado Confrade 
Milton Custódio Conceição.
 Lindolpho é aposentado, casado com 
Sueli Ribeiro Conceição. Iniciou sua vida 
vicentina em setembro de 1979, como 
aspirante da Conferência Nossa Senhora 
Mãe da Igreja, depois participou da 
Conferência N. Senhora Auxiliadora, um 
pouco mais tarde atuou na Conferência 
Nossa Senhora da Glória e atualmente 
está na Conferência São Benedito.
 Segundo nos disse, o que o levou a 

ingressar nas fileiras do vicentinismo foi ver  o exemplo do seu pai, Confrade 
Miltinho Conceição. E vendo o que pai fazia pelos pobres e desamparados, 
atuando ativamente na Conferência Nossa Senhora Mãe da Igreja, aquilo foi 
despertando no Lindolpho esse espírito de caridade que ele jamais esqueceu.
 As experiências adquiridas ao participar de 4 conferências fez com que 
ele, cada vez mais concluísse que o trabalho vicentino de ajuda e amparo aos 
necessitados vale a pena e não pensa, jamais desistir dessa empreitada. Nos 
lembrou que existem três virtudes teologais, fé, esperança e caridade e a caridade 
é a maior delas.
 Lembrou por diversas vezes as boas experiências que já viveu nesses 
mais de 34 anos  como vicentino, inclusive o trabalho desenvolvido com a revoada 
vicentina que foi trazida para Sorocaba pelo seu saudoso pai, trabalho este que o 
Lindolpho, juntamente com o também saudoso Sérgio Ferraz conduziam com 
muita garra e perseverança.
 Contou-nos duas histórias vividas por ele quando ainda estava em sua 
primeira conferência. Eles assistiam uma família cujo marido encontrava-se preso 
e consequentemente passavam por sérias dificuldades. Ocorre que tão logo o 
marido se viu livre da cadeia, foi imediatamente  até a conferência informar que 
não mais precisaria de ajuda porque já tinha conseguido arrumar um emprego. 
Interessante notar nesse exemplo a lealdade da família em compreender que a 
ajuda dos vicentinos era apenas para aquele momento em que eles passavam por 
dificuldades. 
 Uma outra história por ele contada é que assistiam uma senhora que 
passava por problemas financeiros mas tinha uma vontade invejável  de melhorar 
de vida. Foi quando então que  a Conferência achou por bem em doar-lhe alguns 
equipamentos para fritar e vender coxinhas próximo a Rodoviária de Sorocaba. O 
sucesso desse pequeno negócio foi tão grande que a assistida além de deixar de 
ser atendida pela conferência, conseguiu com aquele trabalho adquirir sua própria 
casa, bem como pode instalar mas dois ou três pontos de vendas de salgadinhos. 
Que felicidade e alegria para a conferência em saber que a promoção havia 
acontecido com aquela família.
 Por fim, o Confrade Lindolpho deixa para nós a seguinte mensagem. 
 
 VALE A PENA SER VICENTINO, CUJA MISSÃO DE CARIDADE 
SOMENTE TERMINA COM A NOSSA PASSAGEM DESTA VIDA PARA UMA 
VIDA ETERNA JUNTO DE DEUS. PORTANTO, SEJAMOS PERSEVERANTES 
NO TRABALHO DE CARIDADE.

Jantar entre Amigos
 No dia 29 de novembro, após a Hora Santa 
Vicentina foi realizado um jantar no Rotary Club  
Manchester onde estavam presente além dos 
rotarianos, os vicentinos da atual e da futura diretoria do 
Lar São Vicente e do Conselho Central de Sorocaba e 
benfeitores do Lar São Vicente de Paulo.
 O evento foi marcado pela confraternização ente 
amigos e pela emoção das diretorias que deixarão no 
dia 08 de dezembro a direção do Lar São Vicente de 
Paulo e do Conselho Central de Sorocaba.
 Certamente o trabalho de dirigir uma obra tão 
grande e conhecida como o Lar São Vicente de Paulo 
não é fácil, mas o confrade Ivan de Souza fez com 
maestria e agora para a batuta ao confrade José Carlos 
Moraes, para que continue dando ritmo as atividades 
nesta entidade.
 Os vicentinos de Sorocaba que nos últimos 
quatro anos contaram com o empenho e dedicação do 
presidente do Conselho Central de Sorocaba, Confrade 
Evanildo Casagrande, também terão nova diretora que 
será presidida pela Consócia Cristiane Nogueira.

 A missão de substituir a dupla Ivan e Evanildo 
não será fácil, mas com a amizade dos membros do 
Rotary Club Manchester  e dos demais benfeitores a 
nova dupla Moraes e Cristiane certamente farão um 
bom trabalho.
 Os rotarianos do Club Manchester sempre se 
fazem presente no eventos da Sociedade São Vicente 
de Paulo de Sorocaba e nada mais junto do que neste 
final de mandado a diretoria dos Vicentinos fazerem o 
seu agradecimento e sua prestação de contas.
 Uma parceria que se ternou uma amizade e uma 
cumplicidade. Os vicentinos de Sorocaba agradecem a 
todos os benfeitores que ajudaram, ajudam e ainda 
ajudarão esta obra de caridade.

         
Cristiane Nogueira
Conf. São Roque 

Válido somente para
Terça e Quarta-Feira

Progressiva
Por apenas
R$ 99,00

15 3012-8774

R. Constantino Senger, 126 - Vila Hortênsia   Sorocaba/SP

LINDOLPHO, UM VICENTINO 
DE TRADIÇÃO FAMILIAR.
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Rua Nelson Correia Leite, 177
Jd. Santo André
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Aproxime o leitor QrCode de seu 
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 O abraço é o mais novo aliado no combate à 
depressão.
 Pesquisa realizada pelo psiquiatra Harold Voth, da 
Universidade do Kansas, mostra que o abraço pode ativar 
o sistema imunológico. 
 Além disso, a hemoglobina do sangue aumenta 
quando a pessoa é abraçada. É esse aumento que acelera 
a recuperação do enfermo, pois leva o suprimento vital de 
oxigênio para todos os orgãos do corpo, incluindo coração 
e cérebro.
 Outra pesquisa, feita pela Universidade da 
Carolina do Norte, mostra que a pessoa estressada, ao ser 
abraçada, tem o nível de cortisol (hormônio responsável 
pelo estresse) diminuído, e entram em ação a serotonina e 
dopamina, fazendo com que a pessoa se sinta confortável 
e feliz.

 E, nem precisa pesquisa para saber como é 
gostoso dar e receber um abraço, né? 
 Não é a toa que dedicaram um dia à ele!
 Abrace e deixe-se abraçar!
 

SALVE VIDAS
DOE SANGUE

Horário de funcionamento:
7h30 às 12h30 de Segunda à Sábado

Av. Com. Pereira Inácio, 564 - Sorocaba/SP
(anexo ao Hospital Leonor Mendes de Barros - Próx. a Rodoviária)

(15) 3224-2930/3332-9461

Colsan Sorocaba

 Simplicidade e humildade 
são atributos daqueles que 
solidariamente estão sempre 
atentos as necessidades 
alheias.
 O dom de servir é estar bem 
c o n s i g o  m e s m o .  A 
consciência é a nossa igreja e 
a certeza, que de alguma 
forma podemos sempre 
ajudar, nos torna pessoas 
melhores.
 O Lar São Vicente de Paulo 
tem sido agraciado com 

pessoas maravilhosas que demonstram o carinho e respeito pela 
entidade e seus internos.
 Desde projetos, colaboração, visitas, divulgação do 
trabalho e necessidades, qualificam esta Sociedade São Vicente 
de Paulo com raízes fecundas de Caridade e Fé. 
 Francisco Mineto Filho, pessoa humilde, vinda de Santa 
Bárbara do Rio Pardo na década de 50, hoje conhecida como 
Águas de Santa Bárbara, fincou raízes nesta cidade, sempre 
atento as causas sociais, tornou-se um empresário bem 
sucedido, acompanhou o desenvolvimento da nossa querida 
Sorocaba e hoje com o carinho característico desta população 
está sempre de prontidão para servir a quem necessite.
 Francisco quando apresentado faz questão de 
identificar-se pelo pseudônimo de Chico. 
 É envolvente, pois possui um vasto conhecimento da 
nossa história, do povo e principalmente da vida.
 Chico casualmente ficou sabendo da campanha 
“Adote um idoso sendo um voluntário ouvinte”, em conversa 
com nosso diretor de relações públicas Mario Bocci também 
tomou conhecimento da campanha Nota Fiscal Paulista.
 A importância deste trabalho de cadastrar notas para 
entidade, brotou no coração de Chico seu comprometimento 
para com os idosos desta Casa Asilar.
 Seu propósito era ajudar dentro de suas possibilidades, 
captar recursos e inteirar-se das necessidades do Lar.
 Sua colaboração voluntária teve destaque em nosso 
gráfico para prestação de contas aos cadastradores.
 Num total de 58.642 cupons cadastrados no mês de 
Outubro, Francisco teve a significativa parcela de 15.397 
cupons lançados.
 Obrigado Francisco, ressaltante é a sua ajuda, mais 
relevante sua humildade e a simplicidade em nos permitir em 
chamá-lo apenas CHICO.
 Pessoas assim transformam pessoas. 

Apenas Chico

Faltou um 
anúncio aqui.

O seu.
Reservas: 15 99108.0640

ABRACE!!!

Nov / Dez 13 Nov / Dez 13

Fiscal
Paulista
Not @ Fiscal

Paulista
Quanto mais você pede,

mais você ganha.

Not@(15) 3313.9100 (Lar) 
(15) 99108.0640 (Mario) 

Vicente de Paulo, 
missionário dos pobres.
 Mais um ano está terminando e novamente chegou 
o Natal. Então é Natal!.
 Uma das perguntas que nos poderíamos fazer a 
título de avaliação dos trabalhos realizados ao longo deste 
período poderia ser: cumpri com minha missão? Mas 
afinal: vicentino, qual é a sua missão?
 Para Vicente de  Paulo, “Jesus Cristo é a Regra da 
Missão” e a Missão de Jesus era a evangelização dos 
pobres. Dizia: “O Filho de Deus veio para Evangelizar os 
Pobres e nós também mandados para o mesmo fim? Sim, 
os missionários são enviados para Evangelizar os Pobres”.
 “Nossa vocação, portanto, é ir não a uma paróquia, 
nem tampouco a uma só diocese, mas por toda a terra.   
 Para fazer o quê? Abrasar os corações das 
pessoas, fazer o que o Filho de Deus fez. [...] É certo que eu 
sou enviado não apenas para amar a Deus, mas para 
torná-lo amado”. 
 A verdadeira Caridade não pode ser confundida 
como obra social. “Caridade é o amor de Deus que se 
dirige ao Pobre na pessoa de Jesus Cristo. Quem se 
converte a Jesus Cristo, no amor, dirige-se portanto cheio 
de amor à pessoa Humana, para tirá-la de sua miséria 
espiritual e material”. (Coste –SVP, IX, 591 in Poggioli, 
Mizaél Donizetti, Missionários na Caridade, pág.68, 
Coleção vicentina no. 45, Curitiba, 2013).
 Certamente alguns de nós já se imaginou como os 
três magos, visitando a Jesus na mangedoura. Pois 
repitamos essa cena a cada visita aos pobres. É Jesus que 
estará lá, para ser servido e amado.
 Oh! Glorioso Vicente, intercede por nós! Que 
digamos sim, como Maria o fez! Sim, aceitamos a nossa 
Missão para 2014.
 A todos um Santo Natal e Ano Novo!
 
 Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Angeles Paredes Toral
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“Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto; 
meu produto tem mais valor que a mais fina prata...” (Prv 8,19). 

 No primeiro dos artigos dessa série, falávamos a respeito de 
alguns manuscritos antiqüíssimos da Sagrada Escritura (em latim e 
também no grego) que contemplam, na lista disposta pelo apóstolo 
Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5 e versos 22 e 23, também os 
frutos da Paciência, da Continência, e da Castidade...
 Paciência: Ainda que para muitos ela esteja implícita no fruto 
da longanimidade (Makro-thumia), alguns manuscritos diferenciam-na 
dessa utilizando-se de um outro termo (no grego, hupomenè) para 
identificá-la. O próprio Paulo usa ambos os vocábulos de uma forma 
associada, mas diferenciada, quando diz: “...confortados em tudo pelo 
seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com 
longanimidade” (cf. Cl 1,11).
 “O amor é paciente”, nos ensina o Apóstolo, servindo-se de um 
dos possíveis sentidos do termo. “Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta...” (cf. I Cor 13,4.7). “Sêde pacientes”, recomenda São 
Tiago. E exemplifica: “Vede o lavrador: ele aguarda o precioso fruto da 
terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. 
Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a 
vinda do Senhor está próxima...” (Tg 5,7-9).
 Castidade: Segundo Santo Tomás, por castidade se deve 
entender a perfeita e inalterável castidade das almas, que Deus na sua 
misericórdia se digna preservar das tentações contra esta virtude. Uma 
perfeita e real castidade e vigilância para evitar tudo o que poderia 
macular a imaginação e os sentidos não significa isolamento e 
ignorância das coisas da vida. Entendida como retidão sexual (cf. 1 Ts 
4,7; Cl 3,5; Ef 4,19), a castidade significa a adequada integração da 
sexualidade na pessoa, a qual nos direciona ao equilíbrio e à unidade 
interior do nosso ser corporal e espiritual. Agraciados por esse fruto, 
mantemos a integridade de nossas forças vitais e do amor, sendo 
capazes de resistir a todo comportamento capaz de lesar essa 
integridade.
 Continência: O Catecismo da Igreja Católica, ao nos orientar 
a respeito do modo como devemos viver a nossa vocação à castidade 
(nºs 2337 a 2359), nos exorta a lançarmos  mão de outras virtudes que 
são colocadas a nossa disposição pela graça divina: conhecimento de si 
mesmo, prática de uma adequada ascese, obediência aos 
mandamentos divinos, o exercício das virtudes morais, a disciplina dos 
sentidos e da imaginação, e o pudor, que pela paciência, pela modéstia, 
pela temperança, pela discrição, preserva a intimidade da pessoa. 
Recurso admirável para se viver a castidade e a continência, é a vida de 
oração. Dela, dizia Santo Agostinho: “Eu julgava que a continência 
dependia de minhas próprias forças...forças que eu não conhecia em 
mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser 
continente, se Vós não lho concedeis. E sem dúvida mo teríeis 
concedido, se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e, 
com firme fé, depusesse em Vós os meus cuidados...”
 Ensinai-nos, Divino Espírito, a aspirar sempre os vossos frutos 
com todo o nosso empenho, cientes, porém, de que a manifestação 
deles em nossas vidas depende primordialmente de vossa ação em 
nós... Amém!

“PACIÊNCIA, CASTIDADE, CONTINÊNCIA...”

 Vivia um jovem. Sua família era rica e nobre. Ele estudava 
com êxito várias ciências, e todos lhe prediziam um futuro brilhante 
na corte do imperador. No entanto, outras coisas o interessavam. Ele 
não buscava riquezas nem aspirava a honrarias! Pensava 
constantemente no significado da vida humana, em Deus e 
procurava compreender os mistérios da existência! 
 Decidiu por isso, pedir a seu pai que o deixasse ir a um 
monastério para estudar e purificar a alma. Mas o pai ficou muito 
zangado com esse pedido e lhe disse: “És tão jovem! A um 
monastério só vão os velhos ou aqueles que querem se penitenciar 
perante Deus por seus crimes! Pensa! Todos os outros caminhos 
estão abertos para ti!”
 O jovem respondeu: “Mas, pai, por que tu pensas que só a 
velhice precisa saber sobre Deus e sobre o significado da vida? E se 
eu não chego a ficar velho, então nunca poderei obter este 
conhecimento! Quero saber sobre o significado da existência e de 
Deus, e não de como agradar ao soberano ou ao cortesão! 
Tampouco quero saber como obter uma melhor posição ou como 
multiplicar cem vezes tuas riquezas! Eu vi aqueles que morreram 
jovens e vi aqueles que morreram velhos. O mesmo destino nos 
espera a todos! E se alguém não sabe para que viva, que resposta 
dará a Deus quando chegue a hora de sua morte?”
 No entanto, o pai não permitiu ao jovem sua ida ao 
monastério e o rapaz obedeceu. Porém não abandonou sua busca 
do significado da vida e de Deus. No outro dia, foi ver um ancião, o 
abade de um monastério. Este ancião era muito respeitado por 
todos.
 O abade recebeu o jovem que lhe contou sobre seu desejo 
da vida monástica e sobre a resistência de seu pai. O ancião o olhou 
com ternura e lhe disse: “Mas se não te atraem as tentações 
mundanas, e sim o Amor ao Senhor, por que queres viver em um 
monastério? Vivendo no mundo, poderás fazer o mesmo que aqui! 
Quem é um verdadeiro monge? Não é aquele que se escondeu do 
mundo em sua cela escura para não ver nem ouvir a ninguém! Não é 
por estar encerrada entre as paredes de um monastério que uma 
alma se sente ante Deus! Um monge é aquele que dedica ao Senhor 
todas as suas obras e todos os seus pensamentos e deseja purificar 
a alma perante Ele!”
 Então o jovem pediu ao ancião para explicar como poderia 
levar uma vida monástica vivendo no mundo. Perguntou-lhe: “Diga-
me, então, como devo viver de agora em diante? A que renunciar e a 
que ansiar?”
 O ancião respondeu: “Não cedas ante tuas fraquezas nem 
ao mal em ti! Sempre saberás o que é errado perguntando a tua 
consciência. Ela nunca te enganará! Também renuncia a preguiça e 
a ira! Renuncia a verbosidade! Não digas palavras em vão e controla 
tua fala com o silêncio! Não ofendas aos demais! E não te sintas 
ofendido! Perdoa quando sejam injustos contigo! Resigna-te e pede 
perdão mais ainda quando não tenhas razão! Jesus ensinava a amar 
ao próximo! Tenta fazer isso na prática! Isto será suficiente para 
começar.”
 Então, o jovem começou a se esforçar para cumprir tudo o 
que o ancião lhe disse. Porém isso resultou ser muito difícil! Ele 
começou a dar-se conta dos momentos em que não conseguia deter 
a irritação e a raiva. Notava que dizia impulsivamente palavras 
supérfluas e inoportunas. Ficava ofendido amiúde quando outros 
eram injustos com ele. Percebeu sua preguiça e muitas vezes se 
esquecia de praticar a meditação silenciosa.
 Contudo, seguia trabalhando sobre si mesmo. E com o 
tempo, aprendeu a observar seus pensamentos e atos com tanta 
atenção que se transformou rapidamente. Desde aquele momento, o 
candeeiro de amor, aceso para Deus, sempre resplandeceria na 
alma!
 Adaptado de “Parábolas da Vida Monástica”

Katia Speglis Nabas
“O Recado”

 Entristeceu-me bastante as afirmações de um 
vicentino antigo, quando ele escreve que não freqüenta mais as 
missas, não vai aos terços e não assiste as horas santas.
 Mais triste e preocupante ainda, quando uma consócia 
amiga convidou outra consócia para a nossa Hora Santa 
Vicentina, e ouviu uma resposta: “O meu trabalho é visitar os 
pobres, esse negócio de missa e hora santa não é comigo“.
 Quantos mais, confrades e consócias, comungam 
desse modo de pensar e de agir?
 Apregoa-se que a Sociedade ai mal, que estamos 
envelhecendo e não surgem noas vocações, noas lideranças, e 
então surge a pergunta...PORQUE?
 João Mohana nos dá um dos motivos:
 “ Q U E M  S E  I N T E R E S S A  S Ó  E M  A G I R , 
DESPREOCUPADO DE ORAR, CUIDA APENAS DA COPA D 
ÁRVORE, ABANDONANDO AS RAÍZES, NÃO MOLHA, NÃO 
ADUBA, NÃO NUTRE...AGIR SEM ORAR É PRETENDER 
PRODUZIR SEM ADUBAR, SEM SE ADUBAR. FATALMENTE 
IRÁ O DESGASTE, O ESGOTAMENTO, A ESTERILIDADE. A 
ORAÇÃO LEVA  ADUBO À RAIZ DA ATIVIDADE HUMANA, 
MELHORANDO A QUALIDADE DAS SAFRAS. TODOS 
SABEM QUE JESUS DISTINGUIU BEM AÇÃO E ORAÇÃO, E 
QUE VIVEU OS DOIS MODOS DE VIDA, CADA UM A SEU 
TEMPO“.
 E o próprio Cristo é que nos confirma:
 “SE PERMANECERDES EM MIM EU PERMANECER 
EM VÓS, DAREIS MUITOS FRUTOS, POIS SEM MIM NADA 
PODEIS“ (JO 15:5).
 A Regra Vicentina também nos afirma: “OS 
VICENTINOS ESTÃO CONSCIENTES DAS SUAS PRÓPRIAS 
FRAQUEZAS, DA SUA VULNERABILIDADE E DA 
NECESSIDADE DA GRAÇA DE DEUS“
 Se a nossa Sociedade alcançou os seus 180 anos de 
existência, deve-se a proteção de São Vicente de Paulo e do 
Beato Frederico Ozanam que são para nós , modelos de 
espiritualidade e de oração, os quais devemos imitar para 
fortalecer o movimento vicentino.
 O Frei José Carlos Pedroso aconselha a cada um de 
nós:
 “FAÇA UMA REFLEXÃO SOBRE A SUA VIDA 
ESPIRITUAL E SOBRE O SEU APOSTOLADO, PARA VER SE 
NÃO ESTÃO MARCADOS PRINCIPALMENTE PELO 
EFICIENTÍSMO PESSOAL, USANDO OS IRMÃOS COMO 
INSTRUMENTO E DANDO A DEUS APENAS UM SEGUNDO 
LUGAR: O LUGAR DE QUEM SÓ DEVE AJUDAR E 
ABENÇOAR SEU TRABALHO.
 QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ DANDO PARA DEUS , 
OU “PERDENDO“ SÓ PARA DEUS?“
 
Hélio Dellosso
Conferência São Luiz Gonzaga

Porque? Reflexão

 Mais um ano que termina. Nossas lutas, nossas 
necessidades de realização pessoal, nossas alegrias, nossas 
dores, nossas falhas, com certeza fizeram parte do nosso 
cotidiano.
 Estamos próximos de mais um NATAL. O espírito 
natalino é também de chamado, de convite. Somos convidados a 
comemorar, a reviver mais um nascimento de Cristo. 
Comemoração que deixa de ser somente comemoração, para ser 
proposta de conversão. É deixar CRISTO nascer dentro de nós. É 
mais uma oportunidade que nos é dada pelo PAI. Ele nos quer 
santos.
 Natal é festa. A comemoração maior está dentro do 
coração de cada um de nós, e se de fato nosso coração estiver em 
festa, ele transbordará através de nossas atitudes na direção dos 
outros.
 O mundo está conturbado, os homens e mulheres 
tateiam em busca de luz, não há mais esperança de paz e 
serenidade entre os povos. O povo anda triste e se esquece de 
olhar para o alto, de ouvir os acontecimentos, de perceber os 
sinais que vêm do céu e trazem esperança de um novo 
paraíso...mas, nem tudo está perdido. Nos momentos mais 
difíceis, quando as coisas parecem mais obscuras é que devemos 
mostrar a autenticidade de nossa fé cristã. ´ procurando ser um 
sinal de luz através de um testemunho de vida cristã que, 
talvez, consista a nossa missão mais sublime. Não posso impedir 
que existam trevas, mas, onde eu acender uma luz, a escuridão 
não será total.
 Mais um ano vicentino que se finda e sentimos a 
necessidade de dizer, a todos os que participaram conosco em 
nossas Horas Santas Vicentinas, como eles foram importantes 
para nós e, temos certeza, muito mais para Jesus. Sei que na sua 
missão de servir não almejam louros ou louvores, mas o próprio 
Jesus nos ensina o valor da gratidão, através da Parábola dos Dez 
Leprosos. Portanto, permitam-me prestar esta homenagem a 
todos os que souberam dizer SIM, como Maria.
 Cristo espera sempre de nós uma resposta de amor.
 A todos os confrades e consócias e a toda a humanidade, 
que tenhamos um Feliz e Santo Natal e que 2014 seja um ano de 
esperança e felicidade.

Hélio Dellosso
Coordenador da Hora Santa Vicentina

A ESPERA DO NATAL

HORA SANTA VICENTINA
ÚLTIMAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS ÀS 19H30

À PARTIR DE FEVEREIRO DE 2014 
NA IGREJA SÃO BENEDITO

HORA SANTA VICENTINA
ÚLTIMAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS ÀS 19H30

À PARTIR DE FEVEREIRO DE 2014 
NA IGREJA SÃO BENEDITO

Seja um Voluntário e deixe um IDOSO FELIZ,

OUVINDO suas histórias.

Maiores Informações: (15) 3313-2025 / 3313-9100
E-mail: lsvp@terra.com.br
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Av. Dr. Américo Figueiredo, 2029
Jd. Ouro Fino - Sorocaba/SP

O endereço mudou..

e a nossa dedicação e 

qualidade ficou ainda melhor !Av. Roberto Simonsen, 847
CEP 18090-000 - Sta. Rosália
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perguntei a ele, quando chegou dessa primeira visita do que aquela 
família mais precisava e ele simplesmente me disse, “de tudo  que você 
imagina”. Depois disso, ele me convidou para também fazer parte dos 
vicentinos, creio que tenha sido a primeira pessoa convidada por ele, 
dentre inúmeras outras que apadrinhou na Sociedade de São Vicente 
de Paulo, inclusive o Confrade Yabiku. Desde o primeiro momento 
sentimos que só com as nossas forças não iríamos em frente. Desde 
então passamos a rezar, diariamente, o terço a Nossa Senhora e pedir 
em nossas orações para que Deus nos iluminasse nas visitas 
vicentinas que estávamos fazendo.
Um detalhe importante da vida vicentina do Cesar era que, em todo o 
lugar que ele ia, convidava alguém para se tornar vicentino, 
demonstrando assim um carisma muito grande pela SSVP. Quando ele 
percebia que uma conferência estava ficando meio enfraquecida, seus 
membros passando por algum tipo de dificuldade, lá ia ele procurar 
reforço para aquela conferência, assim como fez com a Conferência 
Imaculada Conceição Masculina, São João Batista, São Camilo, Nossa 
Senhora da Ponte, Nossa Senhora de Fátima e outras mais. O Cesar foi 
presidente da Conf. N.S. da Ponte, Vice Presidente do Conselho 
Central de Sorocaba, Secretário do Conselho Particular N.S. da Ponte.  
Conseguiu, junto com outros vicentinos reativar o Jornal Vicentino que 
subsiste até hoje, diga-se de passagem, graças também ao esforço 
pessoal do Confrade Mario Bocci. Cesar era um grande admirador dos 
jovens vicentinos, estimulando e acreditando sempre em suas forças. 
Se estivesse em nosso meio sei que estaria muito contente e feliz 
vendo a Cristiane Nogueira assumindo a direção do Conselho Central. 
Ele admirava muito a família Nogueira. Eis um pouquinho do nosso 
querido e estimado Cesar Leonetti”.  

No dia 12 de outubro faleceu o 
Con f rade  Amaur i  An tunes  da 
Conferência Nossa Senhora de 
Lourdes, aclamado em setembro de 
2004, foi presidente da Conferência, 
a tua lmente  era  tesoure i ro  da 
Conferência e tesoureiro do Conselho 
Particular Bom Jesus.
 Casado com Adriane Maria 
Ferreira de Almeida Antunes e deixou 
três filhos Amauri filho, Adolfo e Ani 
Caroline.

 Amauri Antunes um nome que não sera esquecido, Vicentino 
atuante, não só na Conferência mais em todos os eventos da 
Sociedade, que fara muita falta como amigo e companheiro.
 Que Deus a tenha na sua gloria e possa interceder por nós, 
principalmente nos trabalhos com os assistidos.

 

 Realmente, falar um pouco sobre 
o nosso saudoso Confrade Cesar 
Rosa Leonetti é muito gratificante. 
 De fato tem muitas pessoas  que 
passam pela nossa vida e deixam 
verdadeiramente suas marcas.
 Confesso que com o Confrade 
Cesar  o  meu contato pessoal não foi  
tão intenso mas que, a lembrança que 
tenho dele, me faz voltar no tempo e 
recordar diversas situações que de  
tão marcantes que foram realmente 

fizeram a diferença em minha vida vicentina.
 Conheci o Cesar, tão logo ingressei na Sociedade de São 
Vicente de Paulo e logo me simpatizei com ele em razão da sua 
cordialidade, pessoa muito sincera, com um modo tranquilo e manso de 
falar, de expor sem impor sua opinião, seu modo singelo de tratar as 
pessoas que nos transmitia uma paz indescritível. Impressionante 
mesmo. Jamais o vi irritado com alguma coisa. Como diz na gíria, 
“sempre de boa”.
 Quando assumimos a Diretoria da SSVP em Sorocaba (isso 
há 8 anos atrás), ele nos ajudou e muito, sendo o nosso vice-
presidente. Quantas opiniões e sugestões acertadas ele nos deu para 
a melhora da qualidade de vida das famílias assistidas pelos vicentinos 
e também podermos exercer nosso encargo à frente do Conselho 
Central, do modo mais tranquilo e produtivo possível.
 Confesso que não tenho muitas informações pessoais e 
familiares do Cesar, portanto, daqui para frente, quem irá nos ajudar  
nesta matéria será a sua querida esposa Julia Guebert Leonetti 
(também vicentina).
 Estimada Júlia é com você. Fale-nos um pouco sobre o nosso 
inesquecível CESAR ROSA LEONETTI.
 “Cesar, meu estimado marido, nasceu em 26/11/1946, aqui 
mesmo em Sorocaba. Formou-se em administração, ciências 
contábeis e direito. A convite do Confrade Carlos Alberto Queiróz, mais 
conhecido por “Carlão”, o Cesar ingressou na Conferência Imaculada 
Conceição Masculina, isto nos idos de 1990. Na primeira visita que o 
Cesar fez para uma família assistida ele já pode perceber que esse 
realmente seria o seu trabalho voluntário do qual jamais se desligou. Eu 

O 4º REI MAGO
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 Uma história de Henry Van Dyke
 Vocês sabem a história dos três reis magos que viajaram do Oriente para 
Belém para adorar a Jesus e lhe ofertar as dádivas de ouro, incenso e mirra.
 Vou-lhes contar a história do quarto rei mago que também viu a estrela e 
resolveu segui-la e do seu grande desejo de adorar o Rei Menino e lhe oferecer as suas 
prendas.
 Ele morava nas montanhas da Pérsia e o seu nome era Artaban. Era um 
médico, alto, moreno, de olhos bem escuros: a fisionomia de um sonhador, a mente de 
um sábio. Um homem de coração manso e espírito indominável.
 Era um homem de posses. A sua moradia era rodeada de jardins bem 
tratados com árvores de frutas e flores exóticas. Suas vestes eram de seda fina e o seu 
manto da mais pura lã. Era seguidor de Zoroastro e numa noite se reuniu em conselho 
com nove membros da mesma seita. Eram todos sábios!
 Artaban lhes falou sobre a nova estrela que vira e o seu desejo de segui-la. 
Disse-lhes: "- Como seguidores de Zoroastro aprendemos que os homens vão ver nos 
céus, em tempo apontado pelo Eterno, a luz de uma nova estrela e nesse dia, nascerá 
um grande profeta e Ele dará aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal, e os 
mortos viverão outra vez! Ele será o Messias, o Rei de Israel.
 E continuou: "- Os meus três amigos Gaspar, Melchior, Baltazar e eu, vimos a 
grande luz brilhante de uma nova estrela á vários dias e vamos sair juntos para 
Jerusalém para ver e adorar o Prometido, o Rei de Israel. Vendi a minha casa e tudo o 
que possuo e comprei estas jóias: uma safira, um rubi e uma pérola para oferecer como 
tributo ao Rei. Convido-os para virem comigo nesta peregrinação para juntos adorarmos 
o rei!”
 Mas um véu de dúvida cobriu as faces de seus amigos: "- Artaban! Isso é um 
sonho em vão. Nenhum rei vai nascer de Israel! Quem acredita nisso é um sonhador!"
 E um a um, todos o deixaram. 
 "- Adeus amigo!"
Artaban pesquisando os céus viu de novo a estrela.
 "- É o sinal!" Disse ele. "- O Rei vai chegar e eu vou encontrá-lo."
Artaban preparou o seu melhor cavalo, chamado Vasda, e de madrugada saiu ás 
pressas, pois, para encontrar no dia marcado com Gaspar, Melchior e Baltazar, que já 
estavam a caminho, ele precisava cavalgar noite e dia. Já estava escurecendo e ainda 
faltavam mais ou menos três horas de viagem para chegar ao sítio de encontro e ele 
precisava estar lá antes de meia noite ou os três magos não poderiam demorar mais à 
sua espera!
 “- Mas, o que é isto?”
 Na estrada, perto de umas palmeiras, o seu cavalo Vasda, pressentindo 
alguma coisa desconhecida, parou resfolegando, junto a um objeto escuro perto da 
última palmeira.
 Artaban desmontou. A luz das estrelas revelou a forma de um homem caído 
na estrada. Um pobre hebreu entre os muitos que moravam por perto. A sua pele estava 
seca e amarela e o frio da morte já o envolvia. Artaban depois de examiná-lo, deu-o por 
morto e voltou-se com um coração triste pois nada podia fazer pelo pobre homem.
 “- Mas o que foi isto?”
 "- Que devo fazer? Se me demorar, os meus amigos procederão sem mim. 
Preciso seguir a estrela! Não posso perder a oportunidade de ver o Príncipe da Paz só 
para parar e dar um pouco de água a um pobre hebreu nas garras da morte!"
 "- Deus da Verdade e da Pureza, dirige-me no teu caminho santo, o caminho 
da sabedoria que só tu conheces!"
 E Artaban carregou o hebreu para a sombra de uma palmeira e tratou-o por 
muitos dias até que ele se recuperou.
 "- Quem és tu?" perguntou ele ao mago.
 "- Sou Artaban e vou a Jerusalém à procura daquele que vai nascer: O 
Príncipe da Paz e Salvador de todos os homens. Não posso me demorar mais, mas aqui 
está o restante do que tenho: pão, vinho, e ervas curativas."
 O hebreu erguendo as mãos aos céus lhe disse: "- Que o Deus de Abraão, 
Isaac e Jacó o abençoe; nada tenho para lhe pagar, mas ouça-me: Os nossos profetas 
dizem que o Messias deve nascer, não em Jerusalém mas em Belém de Judá."
 Assim, já era muito mais de meia noite e vários dias mais tarde quando 
Artaban montou de novo o seu cavalo Vasda e num galope rápido prosseguiu ao 
encontro de seus amigos.
 Aos primeiros raios do sol, checou ao lugar do encontro. Mas... onde 
estavam os três magos? Artaban desmontou e ansioso, estudou todo o horizonte. Nem 
sinal da caravana de camelos dos seus amigos! Então entre uma pilha de pedras achou 
um pergaminho e a mensagem: "- Não pudemos esperar mais, vamos ao encontro do 
Rei de Israel. Siga-nos através do deserto."
 Artaban sentou-se e cobriu a cabeça em desespero!
 "- Como posso atravessar o deserto sem ter o que comer e com um cavalo 
cansado? Tenho mesmo que regressar à Babilónia, vender a minha safira e comprar 
camelos e provisões para a viagem. Só Deus, o misericordioso, sabe se vou encontrar o 
Rei de Israel ou não, porque me demorei tanto ao mostrar caridade,"
 Artaban continuou a via pelo deserto e finalmente chegou em Belém, 
levando o seu rubi e a sua pérola para oferecer ao Rei. Mas as ruas da pequena vila. 
pareciam desertas. Pela porta aberta de uma casinha pobre, Artaban ouviu a voz de 
uma mulher cantando suavemente. Entrou e encontrou uma jovem mãe acalentando o 
seu bebé.
 Três dias passados Ela lhe falou sobre os três magos que estiveram na vila a 
que disseram terem sido guiados por uma estrela ao lugar onde José de Nazaré, sua 
esposa Maria, e o seu bebé Jesus estavam hospedados. Eles trouxeram prendas de 
ouro, incenso e mirra para o menino. Depois, desapareceram tão rapidamente quanto 
apareceram. E a família de Nazaré também saiu à noite, em segredo, talvez para o 
Egito.
 O bebê nos seus braços olhou para o rosto de Artaban e sorriu estendendo 
os braçinhos para ele.
 “Não poderia essa criança, ser o Príncipe Prometido? Mas não! Aquele que 
procuro já não está aqui e eu preciso encontrá-lo no Egito!”
 A Jovem mãe colocou o bebê no leito e preparou um almoço para o estranho 

hospede que veio à sua casa. Subitamente, ouviu-se uma grande comoção nas ruas: 
gritos de dor, o chorar de mulheres, tocar de trombetas e o clamor: "- Soldados! os 
soldados de Herodes estão matando as nossas crianças!"
 A jovem mãe, branca de terror escondeu-se no canto mais escuro da casa, 
cobrindo o filho com o seu manto para que ele não acordasse e chorasse.
 Mas Artaban colocou-se em frente à porta da casa impedindo a entrada dos 
soldados. Um capitão aproximou-se para afastá-lo. A face de Artaban estava calma 
como se estivesse observando as estrelas. Fitou o soldado um instante e lhe disse:
 "- Estou sozinho aqui, esperando para dar esta jóia ao prudente capitão que 
vai me deixar em paz.”
 E mostrou o rubi brilhando na palma da sua mão como uma grande gota de 
sangue.
 Os olhos do capitão brilharam com o desejo de possuir tal jóia!
 "- Marchem, Avante!" Gritou aos seus soldados. "- Não há criança aqui!"
 E Artaban olhando os céus orou: "- Deus da Verdade, perdoa o meu 
pecado! Eu disse uma coisa que não era, para salvar uma criança. E duas das minhas 
dádivas já se foram. Dei aos homens o que havia reservado para Deus. Poderei ainda 
ser digno de ver a face do Rei?"
 E Artaban prosseguiu na sua procura entre as pirâmides do Egito, em 
Heliopólis, na nova Babilónia às margens do Nilo... Numa humilde casa em Alexandria, 
Artaban procurou o conselho de um velho rabi que lhe falou das profecias e do 
sofrimento do Messias prometido e receitado pelos homens.
  "- E lembre-se, meu filho: o Rei que procuras não o vais encontrar num 
palácio ou entre os ricos e poderosos. Isto eu sei: os que O procuram devem fazê-lo 
entre os pobres e os humildes, os que sofrem e são oprimidos."
 E Artaban passou por lugares onde a fome era grande. Fez a sua morada 
em cidades onde os doentes morriam na miséria. Visitou os oprimidos nas prisões 
subterrâneas, os escravos nos mercados de escravos...
 Em toda a população de um mundo cheio de angústia ele não achou 
ninguém para adorar, mas muitos para ajudar! Ele alimentou os que tinham fome, 
cuidou dos doentes, e confortou os prisioneiros... E os anos passaram... 33 anos.
 E os cabelos de Artaban já não eram pretos, eram brancos como a neve nas 
montanhas. Velho, cansado e pronto para morrer era ainda um peregrino à procura do 
Rei de Israel e agora em Jerusalém onde havia estado muitas vezes na esperança de 
achar a família de Belém.
 Os filhos de Israel estavam agora na cidade santa para a festa da Páscoa 
do Senhor e havia uma agitação e excitamento singular. Vendo um grupo de pessoas 
da sua terra, Artaban lhes perguntou o que se passava e para onde o povo se dirigia.
 "- Para o Gólgota!" lhe responderam, "- ...pois não ouviste? Dois ladrões 
vão ser crucificados e com eles, um homem chamado Jesus de Nazaré, que dizem, fez 
coisas maravilhosas entre o povo. Mas os sacerdotes exigiram a Sua morte, porque 
disse ser o Filho de Deus. Pilatos O condenou a ser crucificado porque disseram ser 
Ele o Rei dos Judeus.”
 "Os caminhos de Deus são mais estranhos do que o pensamento dos 
homens," pensou Artaban. "Agora é o tempo de oferecer a minha pérola para livrar da 
morte o meu Rei!"
 Ao seguir a multidão em direção ao portal de Damasco, um grupo de 
soldados apareceu arrastando uma jovem rapariga com vestes rasgadas e o rosto 
cheio de terror.
 Ao ver o mago, a jovem reconheceu-o como da sua própria terra e 
libertando se dos guardas atirou-se aos pés de Artaban: "- Tenha piedade!...”, ela 
implorou,..."e pelo Deus da pureza, salva-me! Meu pai era mercador na Pérsia mas 
faleceu e agora vão me vender como escrava para pagar seus débitos! Salva-me!"
 Artaban tremeu. Era o velho conflito da sua alma entre a fé, a esperança e o 
impulso do amor. Duas vezes as dádivas consagradas foram dadas para a 
humanidade. E agora? Uma coisa ele sabia: “- Salvar essa jovem indefesa era um 
gesto de amor. E não é o amor a luz da alma?”
 Ele tirou a pérola de junto ao seu coração. Nunca ela pareceu tão luminosa! 
Colocou-a na mão da moça: "- Este é o teu pagamento, o último dos tesouros que 
guardei para o Rei!"
 Enquanto ele falava uma escuridão profunda envolveu a terra que tremeu 
consultivamente! Casas caíram, os soldados fugiram mas Artaban e a moça 
protegeram-se de baixo do telhado sobre as muralhas do Pretório.
 "- O que tenho a temer,” pensou ele," ...e para quê viver? Não há mais 
esperança de encontrar o Rei, a procura terminou, eu falhei.”
 Mas mesmo esse pensamento lhe trouxe paz pois sabia que viveu de dia a 
dia da melhor maneira que soube. Se tivesse que viver de novo a sua vida não poderia 
ser de outra maneira.
 Mais um tremor de terra e uma telha desprendeu-se do telhado e feriu o 
velho mago na cabeça. Repousou no chão e deitou a cabeça nos ombros da jovem 
com o sangue a escorrer do ferimento.
 Ao debruçar-se sobre ele, ela ouviu uma voz suave, como música vindo da 
distancia. Os lábios de Artaban moveram-se como em resposta e ela escutou o que o 
velho mago disse na sua própria língua: "- Não meu Senhor! Quando te vi com fome e 
te dei de comer? Ou com sede e te dei de beber? Ou quando te vi enfermo ou na prisão 
e fui te ver?
 Por 33 anos eu te procurei, mas nunca vi a tua face, nem te servi, meu Rei!"
 E uma voz suave veio, mas desta vez dos céus. A jovem também 
compreendeu as palavras.
 "- Em verdade, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes 
meus irmãos a mim o fizeste!"
 Uma alegria radiante iluminou a face calma de Artaban.
 Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios.
 A viagem para ele havia terminado.
 O quarto mago, Artaban, compreendeu que havia encontrado o seu Rei 
durante toda a sua vida!

Colab: Ir.'. Weber Varrasquim, 33º
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 O mundo jovem tenta ser desvendado desde sempre, mas 
ultimamente com maior frequência graças à constante participação 
no dia-a-dia do país. Aqui minha função não será essa, é mostrar o 
que nós jovens pensamos e como enxergamos a vida. Mas antes 
de qualquer assunto, dedicarei o primeiro encontro nesse espaço 
para apresentar-me.
 Sou Mateus Volpato Abu-Jamra, carinhosamente 
chamado pelos meus amigos de "Abu", nascido, criado e vivendo 
em Itu. Sou fruto do amor de um paulistano (de criação) com uma 
ituana, e como bom brasileiro em meu sangue estão presentes 
várias descendências e etnias. Católico como toda minha família, 
tenho orgulho de minha religião e fui criado desde cedo com o 
ensinamento mais forte que Jesus nos deixou: "amai-vos uns aos 
outros como Eu mesmo vos amei", e é baseado nesse amor ao 
próximo que tento ser melhor a cada dia.
 Em 2009 um acidente levou minha mãe do nosso convívio, 
mas nunca do nosso coração. Mas graças a um pai que desdobrou-
se para que nada nos faltasse (no caso, mais afetuosamente do 
que materialmente) e mais pra frente uma enviada de Deus que, 
casou-se com meu pai, e nunca tentou substituir minha mãe mas 
também jamais deixou nos faltar carinho, amor e dedicação. 
Formamos assim uma família de 5 irmãos, sendo que a minha irmã 
mais velha não mora mais conosco, e as refeições, os passeios e o 
convívio acabam sendo sempre repletos de diversão.
 Tenho 17 anos e estou prestes a entrar em um ano 
decisivo da minha vida, 2014 será o ano dos vestibulares e de 
decisões que terão consequências para sempre. Já sei qual 
carreira seguir, o Jornalismo, mas agora várias dúvidas pairam 
sobre minha cabeça, como em que cidade irei morar, qual 
faculdade estudarei etc.? O que torna o processo mais difícil é a 
mudança de vida que está por vir, me assusta sair de Itu, a única 
cidade que morei, sair de perto da minha família, à qual sou muito 
ligado, e ainda o quanto terei que “ralar” para alcançar meus 
objetivos? ... Fora tudo isso, ainda me torturo intimamente com as 
dúvidas da carreira que desejo seguir, "será que é a certa?", "eu 
serei feliz?", "terei oportunidades no mercado de trabalho?". E 
assim pouco a pouco minha cabeça torna-se um mar de 
indecisões.
 E daqui pra frente retratarei todo esse processo para 
vocês, ligado aos acontecimentos recentes no Brasil e no mundo. 
Gosto muito de conversar e debater, e aqui estou para isso. Antes 
de finalizar, gostaria de destacar a morte de um cara que tentou 
sempre pregar aquele amor ao próximo citado acima, Nelson 
Mandela, autor de uma frase que, como cristãos, devemos sempre 
buscar: "uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma 
combinação formidável", vamos buscar ser esta combinação 
formidável?
 Desejo a todos um Natal abençoado, que seja símbolo do 
renascimento de Jesus em nossos corações. E que em 2014 
possamos ser sempre melhores e buscarmos sempre o bem. Um 
forte e carinhoso abraço!

Mateus Volpato Abu – Jamra

Seja um Voluntário e deixe um IDOSO FELIZ,

OUVINDO suas histórias.

Maiores Informações: (15) 3313-2025 / 3313-9100
E-mail: lsvp@terra.com.br

Modo de preparo

1. Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola.
2. Junte o arroz lavado e escorrido.
3. Mexa bem e acrescente o caldo de legumes.
4. Adicione a lentilha e deixe cozinhar no fogo brando com a 
panela tampada.
5. Antes que o caldo seque totalmente, misture com cuidado 
as lascas de bacalhau e espere terminar o cozimento.
6. Desligue o fogo e deixe descansar por alguns instantes.
7. Com cuidado, solte o arroz com um garfo, transfira para 
uma travessa, salpique a salsa e regue com azeite. Sirva em 
seguida.

Benefícios da Lentilha

- Riquíssima em fibras, auxilia no funcionamento intestinal, 
no controle do colesterol ruim e glicemia (açúcar no sangue);
- Fonte de Ferro, Folato e Magnésio. Para otimizar a 
absorção do Ferro presente na lentilha, aconselha-se o 
consumo de alimentos fonte de vitamina C;
- Garante proteção cardiovascular;
- Melhora a circulação sanguínea e oxigenação dos tecidos

Faz bem saber

 Um alerta, não devemos ingerir a lentilha em 
excesso, pois pode aumentar o Ácido Úrico, devido ao 
elevado teor de purina, principalmente em pessoas com 
predisposição.
 Desejo à todos um Feliz Natal, e Próspero Ano Novo;  
Deus abençoe e encha de paz nossos corações em todos os 
dias do ano eu vai nascer.
                                                                     
Luana Campos Oregana 
CRN 20548 
 Nutricionista (Lar São Vicente de Paulo - Sorocaba)
 quallynutri@yahoo.com.br.

 Dezembro chegou, e com 
ele as tão esperadas festas 
de final de ano, para sua ceia 
ficar melhor ainda escolhi 
uma receita fácil e saborosa 
de Arroz com lentilha e 
bacalhau, ou seja, o Arroz da 
Sorte.
 Antes de mostrar a  
r e c e i t a  g o s t a r i a  d e  
agradecer ao idosos do Lar 
São Vicente de Paulo pelo 
prazer em trabalhar ao lado 
deles, pois cada marca em 
seus rostos representa a 
experiência de vida que tem 
para nos oferecer, lágrimas e 
sorrisos fizeram de suas 
vidas seus melhores feitos!

 Minha gratidão e carinho à todos os idosos do 
mundo, e que seus exemplos de vida nos façam idosos 
felizes um dia.
 Obrigada à estas pessoas maravilhosas!
 Segue a receita e logo à seguir os seus 
benefícios:

Ingredientes

. 3 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola picada

. 2 xícaras (chá) de arroz

. 4 xícaras (chá) de caldo de legumes

. 1 xícara (chá) de lentilha

. 600 g de bacalhau dessalgado e cortado 
em lascas grandes
. Salsa picada a gosto e azeite para regar

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!

Caros confrade e consócias, preservar 
o patrimônio histórico é renovar! 

Nosso acervo é muito bonito,
amos formar uma equipe para 

cuidar de nossa história!
Faça-nos uma visita pessoalmente 

ou através de nosso blog:

Avenida Betânia, 1255 - Jd. Betânia - Sorocaba/SP

Eficiência em Saúde

Produtos para 
Dietas Especiais

Nov / Dez 13 Nov / Dez 13

MOMENTOS DECISIVOSFIQUEM ATENTOS! 
VEM AÍ O CONGRESSO DO 

CONSELHO CENTRAL DE SOROCABA, 
PARA REPASSE DO TEMA 

DA SSVP PARA 2014: 
MISSIONÁRIOS NA CARIDADE!

Informações: ecafo.ccs@gmail.com

A ECAFO convida os tesoureiros, 
secretários e presidentes de 

Conferências e Conselhos Particulares 
a participarem da Formação para Tesoureiros 

que ocorrerá em 19/01/2014 
no Lar São Vicente de Paulo, situado à 

Av. Betânia, 1255, 
Vila Betânia, Sorocaba/SP.

Mais informações e/ou para os interessados 
gentileza se inscrever junto aos seus presidentes 

e/ou entrar em contato via e-mail: 
ecafo.ccs@gmail.com

CONVITE PARA FORMAÇÃO 
PARA TESOUREIROS E

SECRETÁRIOS

Fone/Fax: 
15 3224.3112

Rua Dr. Pereira da Rocha, 117 - Além Ponte - Sorocaba/SP
faleconosco@armazemcantu.com.br
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NOTÍCIAS DO LAR

colaboradores com visão empresarial diferenciada a aplicada 
até então na instituição.
 O trabalho tomou rumos prósperos, em curto espaço 
d e  t e m p o ,  p r o j e t o s  f o r a m  r e a l i z a d o s ,  c u r s o s 
profissionalizantes e de motivação aos técnicos e 
funcionários foram elaborados e hoje contamos com apoio de 
empresas, ONGs, faculdades na área da saúde, 

administração, arquitetura, 
etc, que dá suporte aos 
dirigentes, funcionários e 
voluntários desta Casa 
Asilar.
 Passamos esta etapa, 
longe de baixarmos a 
guarda, pois este trabalho é 
in in te r rup to  e  nossos 
ass is t idos necessi tam 
s e m p r e  d e  m e l h o r e s 
c u i d a d o s ,  p o r t a n t o , 
caríssimos confrades e 
consócias, apelo para que 
atentem ao Chamado e 
a c e i t e m  o s  c a r g o s 
(oferecidos) vejam que 
diante do potencial de cada 
um é oferecido um cargo 
para  con t inu idade  da 
missão junto a Sociedade 
São Vicente de Paulo e das 

Obras Unidas.
 Se Vicente de Paulo ou Ozanam recusassem ao 
chamado, não existiria a Sociedade.
 Momentos de reflexões: Quando no início do 
mandato contava com 103 internos que carinhosamente 
recepcionava a cada um diariamente durante o café da 
manhã. Compromisso que ao assumir cresci espiritualmente.
 Ao término de dois anos sinto-me exausto 
fisicamente, pois as perdas foram dezenas, e a saudade é a 
sensação de incompetência, em relação a vida e morte são 
mistérios que aprendi; todos refletirão somente quando 

 Sentimos orgulho do trabalho que fazemos e 
clamamos ao Senhor que nos fortaleça na fé para não 
fraquejarmos diante as dificuldades.
 Há exatamente dois anos recebi o convite para 
concorrer à eleição de presidente do Lar São Vicente de 
Paulo. 
 Minhas limitações impediam até mesmo pensar 
na possibilidade, estava 
em plena atividade nas 
funções do cargo que 
exercia e a proposta era 
i n v i á v e l  d i a n t e  d a 
responsabilidade frente a 
u m a  I n s t i t u i ç ã o 
centenária e renomada 
na prática da caridade 
cristã.
 M e u s  i r m ã o s 
vicentinos acreditavam e 
i n d u z i a m  p a r a  q u e 
ouvisse o chamado. Pedi 
orientação Divina, e um 
processo de pedido da 
minha aposentadoria 
parado a mais de dois 
a n o s ,  f o i  j u l g a d o 
favorável. Nada impedia 
m i n h a  c a n d i d a t u r a , 
aceitei, fui eleito e obtive 
apo io  pa ra  desenvo lve r  o  t raba lho  v i sando 
aprimoramentos e tecnologia para captação de recursos 
e qualidade de vida aos internos.
 Confesso, não foi um inicio promissor recorri por 
inúmeras vezes aos conselheiros que apoiavam minhas 
decisões para então junto à diretoria conciliarmos 
opiniões para realizações de projetos.
 Em determinados momentos senti fraquejar nas 
curvas de mão dupla de conceitos retrógrados que 
comprometiam o desenvolvimento do trabalho, porém, 
perseverantes fomos agregando a direção parceiros e 

Maria Pereira Lacerda
Podóloga

Rua Alemanha, 320
Jd. Europa - Sorocaba/SP

(15) 3222 0607
3332-8200

www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br
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Atendemos residência, comércio e indústria

 Em 1854, com a convicção da pureza completa da Mãe de Deus e 
atendendo aos anseios mais profundos de toda a Igreja, o Papa Pio IX proclamou 
como dogma de fé, a Imaculada Conceição de Maria, através da bula "Ineffabilis 
Deus".
 Desde o início do descobrimento do Brasil, nosso país vive sob o manto e o 
patrocínio de Maria Imaculada. Nossa Pátria teve a sua origem sob a civilização de 
Portugal e já desde 1646, o Rei Dom João IV reunido com todas as suas cortes, 
consagrou Portugal e todos os seus domínios à Nossa Senhora da Conceição. 
 Maria Imaculada, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
passou a ser para o Brasil e para os brasileiros a partir de 1904, por mandado do Papa 
Pio X e com a sua emancipação de Portugal e a imagem da Aparecida foi solenemente 
coroada com uma coroa de ouro cravejada com 40 brilhantes e que foi oferecida pela 
princesa Isabel. Em 1930, atendendo a uma solicitação do Episcopado Brasileiro, o 
Papa Pio XI declarou Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Padroeira Principal 
do Brasil. 
 Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca, que 
fortalecem a fé que carregamos dentro de nós e que não devemos renunciar sob 
nenhuma hipótese. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, um dos dogmas mais 
queridos ao coração do povo Cristão brasileiro, é o reconhecimento do nosso povo à 
Mãe de Jesus Cristo, filho de Deus Pai e nosso Salvador. 
  A festa da Imaculada Conceição não existia oficialmente no calendário da 
Igreja. Os estudos e discussões teológicos avançaram através dos tempos sem um 
consenso positivo. Transcorrido mais um longo período a festa foi incluída no 
calendário romano em 1476. Já no concílio de Trento em 1570, foi confirmada e 
formalizada pelo papa São Pio V na publicação do novo ofício e finalmente no século 
XVIII, o papa Clemente XI tornou-a obrigatória a todos os Cristãos do mundo. 
 Com as aparições de Lourdes, as prodigiosas confirmações dessa 
verdade do dogma fez com que de fato, Maria proclamasse explicitamente com a 
prova de incontáveis milagres: "Eu sou a Imaculada Conceição". 
 Deus quis preparar ao seu Filho uma digna habitação. No seu projeto de 
redenção da humanidade, manteve a Mãe de Deus, cheia de graça, ainda no ventre 
materno e lhe deu o mérito de participar do seu projeto, permitindo que Maria nascesse 
de pais pecadores, mas, por preservação divina, permanecesse puríssima. Em vista 
disso, a Imaculada Conceição foi a primeira a receber a plenitude da bênção de Deus 
por mérito do seu Filho, e que se manifestou na morte e na Ressurreição de Cristo, 
para a redenção da humanidade que crê e segue seus ensinamentos. 
 Não comemoramos a memória de um Santo ou Santa e sim a solenidade 
mais elevada, maior e mais preciosa da Igreja, a Imaculada Conceição da Santíssima 
Virgem Maria, a Rainha de todos os Santos e a Mãe de Deus.
  A nossa “Maria Brasileira” data de 1717, quando três pescadores após 
frustrada tentativa de apanhar peixes no rio Paraíba do Sul, perto de Guaratinguetá – 
SP, colheram em suas redes o corpo de uma estátua de Maria e depois a cabeça, 
ocorrendo após esses fatos uma farta pescaria, em seguida limparam e 
recompuseram a imagem, expuseram para à veneração dos fiéis em casas de 
famílias. Já em 1745, no antigo morro dos coqueiros, que passou a se chamar 
Aparecida e atualmente cidade de Aparecida do Norte, esse local foi escolhido para 
ser em definitivo destinado à veneração da Imagem e em 1846 foi iniciada a 
construção do templo mais vasto que ainda hoje subsiste. No ano de 1980 foi 
concluída a monumental Basílica, alvo de peregrinações numerosas durante o ano 
inteiro. Em 1930 o Brasil foi solenemente consagrado a Nossa Senhora Aparecida 
pelo Cardeal Dom Sebastião Leme na presença do Senhor Presidente da República 
de numerosas autoridades religiosas, civis, militares e do povo católico de todo o 
Brasil. O comparecimento médio anual estimado na Basílica é de aproximadamente 
quatro milhões de romeiros, sendo certo que somente no dia dedicado à Nossa 
Senhora, 12 de outubro, é de aproximadamente 250.000 romeiros.
 Um Santo e feliz natal cominado com um ano novo repleto de muita paz a 
todos.
 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo

Roberval de Oliveira Santos
 Vice-Presidente          

      Maria a Imaculada 
Conceição Aparecida

Precisamos
de sua ajuda.

 A galeria de presidentes do Lar São Vicente de 

Paulo, está quase completa, precisamos agora de sua 

colaboração. 

 De todos os presidentes que passaram pelo Lar, 

ainda faltam alguns a serem homenageados. Queremos 

pedir através deste informativo, a você querido leitor, 

familiar ou conhecido dos respectivos ex-presidentes 

listados abaixo, se porventura tenham alguma foto dos 

mesmos, favor entrar em contato com a diretoria do Lar, 

pelos fones: (15) 3313.2025 ou 3313.9100, pelo e-mail 

lsvp@terra.com.br ou pelo blog do Museu São Vicente de 

Paulo: http://museussvp.blog.terra.com.br, aos 

cuidados do Sr. José Joaquim Magalhães Filho (diretor do 

Museu Vicentino de Sorocaba).

 Os homenageados são:

José Pereira Barros 

(1896 à 1898)

Antonio Guilherme da Silva 
(1898 à 1901)

Chrispiniano da Fontoura Costa 

(1901 à 1903)

Gustavo Ângelo de Alvarenga 

(1933 à 1936)

Carlos Tertuliano Leocádio 
(1949 à 1955)
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Foto aérea do Lar São Vicente de Paulo
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S. VICENTE DE PAULO

chegar à velhice. 
 Foram momentos únicos que terei registrado para 
meus testemunhos.
 A vida se definha rapidamente dando espaço ao que 
acreditamos ser uma vida eterna em outra dimensão, mais 
muito ainda temos para evoluir e aceitar esta realidade.
 O ciclo continua quase que ironicamente, as vagas 
são preenchidas e a vida continua, porém deixando marcas 
e exemplo para refletirmos quanto somos pequenos e 
frágeis, não importa o nível social ou cultural.
 A caridade envolve e contagia, ganha forças a cada 
junção desta corrente de solidariedade fazendo a diferença 
na vida de muitos.
 O Lar São Vicente de Paulo desenvolve este 
trabalho à 117 anos em Sorocaba, graças ao apoio recebido 
por centenas de colaboradores e voluntários.
 Nada seria possível sem o envolvimento de cada 
um.
 Agradeço a Deus pela oportunidade de servir, 
agradeço a compreensão dos meus familiares e apoio ao 
compromisso que assumi.
 Agradeço a minha diretoria que administrou com 
sabedoria a razão e a emoção nas decisões mais cruciais.
 Aos sábios gurus que eternizam os exemplos a 
serem seguidos, respeitosamente destaco o confrade 
Antonio Galdino de Barros (Cura) e Vitor Negrini (Cuica).
 Agradeço aos membros do Conselho Fiscal à  
dedicação e profissionalismo, reforçaram os alicerceis do 
trabalho desenvolvido.
 Agradeço o Conselho Central de Sorocaba muito 
atuante nesta gestão, divulgando com muito entusiasmo e 
clareza todo trabalho a ser desenvolvido junto às 
conferências, seus membros confrades e consócias a quem 
devo gratidão pelo apoio, participação aos eventos, visitas 
ao Lar e muito esforço na captação de recursos. 
 Agradeço ao Conselho Metropolitano presente e 
inovando para uma sociedade melhor.
 Agradeço a cada funcionário desta instituição, meu 
carinho e respeito a função que exercem. A lealdade as suas 
atribuições é o denominador do sucesso alcançado, 

Rua Indianápolis, 183 - (15) 3211.6228 / 3231.7030 / 3329.4325
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Votorantim: Shopping Panorâmico (15) 3211.2459

Sorocaba: Av. Itavuvú, 2046 (15) 3226.2178

www.facebook.com/atuantecalcados

Prezado (a)

 Somos alunos do curso Técnico de Administração da ETEC Elias 
Miguel Junior de Votorantim. Estamos desenvolvendo nosso trabalho de 
conclusão de curso, e escolhemos o Lar São Vicente de Paulo.
 O Lar São Vicente atende cerca de 110 idosos de Sorocaba e região 
contando com doações e patrocínios, e também de serviços voluntários.
 Em nosso estudo vimos que a necessidade desta instituição vai além 
de bens materiais, dentre vários projetos que são apresentados periodicamente, 
para o trabalho de conclusão de curso, são extintos os que dão atenção especial 
aos idosos. Nesta fase da vida é essencial atenção, carinho e cuidados 
especiais, e infelizmente não é a nossa realidade atualmente. Muitos são 
esquecidos por seus familiares. 
 Foi nos apresentado pelo até então Presidente Voluntário Sr. Ivanildo 
de Souza, um projeto ao qual envolvia a construção de um trenzinho para o lazer 
dos idosos e ao mesclar ideias vimos grandes possibilidades no 
desenvolvimento desse projeto.
 O projeto inicial foi direcionado basicamente á necessidade dos 
idosos em ter algo que pudesse lhes proporcionar lazer, porém ao analisarmos 
as possibilidades e visando o futuro, chegamos á conclusão de que podemos 
utilizar este projeto não só para o lazer dos residentes, mas também para a 
divulgação do Lar. 
 A maior dificuldade que encontramos na instituição foi a falta de 
divulgação do nome do Lar, que apesar de uma ótima localização e de fácil 
acesso e também ter uma extensa história de benfeitorias, não recebe muitos 
visitantes, mesmo familiares e amigos dos residentes.
 Com isso, nosso projeto está direcionado inteiramente em divulgar e 
incentivar a população a conhecer e doar um pouco de amor e carinho aos 
idosos, necessidade esta que se faz hoje um dos maiores obstáculos a serem 
vencidos pela instituição, seus integrantes e residentes.
 Para alcançarmos este objetivo, viemos através desta, pedir auxílio, 
para que juntos possamos fazer a diferença na história desses idosos, e reverter 
esta situação.
 Vimos à possibilidade de trazer mais visitantes ao lar com divulgação 
de passeios de trenzinho em escola e creches, no qual além de proporcionar 
lazer aos idosos, os visitantes também pode desfrutar do mesmo.
 “A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo.”

(Cesare Cantú)

 No último dia 10 de Dezembro, os vicentinos de Sorocaba, se 
reuniram mais uma vez para a reza do TERÇO, oração esta que se 
repete nestes últimos 8 anos consecutivos para louvar a Deus e em 
honra a Nossa Senhora.
 Neste ano, com a presença de boa parte da nova Diretoria do 
Conselho Central, a sala estava praticamente lotada. Este é mais um 
momento de profunda espiritualidade demonstrada pelos vicentinos, em 
agradecimento por mais um ano que se finda e pedindo a Graça de Deus 
por outro ano que se inicia, especialmente pelo sucesso da nova 
administração do Conselho Central.

 Foram distribuídos diversos brindes à aqueles que estavam 
presentes e ao final foram servidos  deliciosos doces e quitutes, 
fornecidos pelos membros vicentinos.

 Aproveitamos a oportunidade para convidar todos aqueles 
que, de uma maneira ou de outra possuem devoção pela Mãe de Jesus 
Cristo, para que venham participar conosco deste momento mariano, o 
terço, que se realiza todas as 2ªs terças-feiras de cada mês, sempre às 
19h30 na sede dos vicentinos, à Rua Arlindo Luz, 123 - Centro - 
Sorocaba/SP.
 Sejam todos bem vindos e que Nossa Senhora, mãe da Igreja, 
rogai por nós.

Um abraço de amor.
Estamos de braços abertos, 

em prol das entidades beneficentes. 
Junte-se a nós neste elo. 
Juntos somos mais fortes.

projetos realizados em curto espaço de tempo, valorização 
pessoal, segurança e qualidade do trabalho, disciplina e 
respeito e uma equipe responsável e competente que 
fazem a diferença tranquilizando o trabalho dos dirigentes.
 Agradeço a todos os voluntários que conscientes da 
importância deste trabalho, assiduamente comparecem ao 
Lar, dinâmicos e prestativos assumem responsabilidades 
imensuráveis, demonstrando humildade e caridade cristã.
 Agradeço ao apoio e reconhecimento dos nossos 
p a r l a me n ta re s  p e l o  t r a b a l h o  q u e  e x e r c e mo s 
carinhosamente em prol de uma sociedade idosa sendo 
uma maioria injustamente descriminada pelas limitações 
que a vida lhe impôs.
 Agradeço a cada colaborador, impossível catalogar 
sem cometer injustiça, mais ressalto a importância da sua 
presença atuante nesta entidade.
 Decisões, projetos e uma aliança fecunda foram 
firmados, transbordando esta esperança de dias melhores 
para os menos favorecidos.
 Nada seria possível sem a sua preciosa ajuda, a 
nossa sustentabilidade é a sua credibilidade, o seu apoio 
cultiva nosso propósito em servir, servir e servir.
 Acreditando neste desígnio, agradeço a cada vovô 
e vovó que passaram pela minha vida, aos que estão 
presentes e aos que ainda virão.
 Cultivei valores e um aprendizado que escola 
alguma leciona, quero e vou continuar aprendendo sem 
importar com um doutorado na escola da vida, a igreja é 
nossa consciência e o juízo final a Deus pertence.
 Ao confrade José Carlos de Moraes e a consócia 
Cristiane Nogueira e seus respectivos diretores e membros 
do Conselho Fiscal, desejo muito sucesso nesta missão, 
unidade, humildade e fé. 
 A família vicentina que sempre nos apoiaram, 
estarão de prontidão para a desenvoltura da incumbência 
assumida.
 Deus abençoe.

Ivanildo de Souza
Vicentino voluntário
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VICENTINOS DE 
SOROCABA, EM ORAÇÃO.

imagens reais do trenzinho

Nesta              AÇÃOest

o maquinista é você.



 No último dia 08/12, os vicentinos de Sorocaba 
pa r t i c ipa ram,  a lém da  já  t rad ic iona l  FESTA 
REGULAMENTAR EM HONRA A IMACULADA 
CONCEIÇÃO DE MARIA, da posse dos novos dirigentes do 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO e do CONSELHO 
CENTRAL DA SSVP na cidade.

 Tomou posse como Presidente do LAR, o Confrade 
JOSÉ CARLOS MORAES e para o CONSELHO CENTRAL, 
a Consócia CRISTIANE NOGUEIRA, ambos com vasta 
experiência no vicentinismo sorocabano.
 O evento iniciou-se às 8h00, com o já tradicional 
café.  Após, os presentes se dirijiram para o Salão de 
Eventos onde deu-se início a cerimônia de posse dos novos 
Presidentes e suas respectivas Diretorias.

 
 A Consócia Cristiane, recebeu a posse da mãos do 
Cfde. Ednilson, DD. Presidente do Conselho Metropolitano 

de Jundiaí e posteriormente deu a posse ao Cfde. Moraes,  
seguindo o que determina a Regra Vicentina.

 Estavam também presentes ao evento, ilustres 
personalidades ligadas aos vicentinos, tais como: Cfde 
Caique (ex-presidente do Conselho Nacional do Brasil e 
atual vice-Presidente do Conselho Nacional do Brasil), Padre 
Joelson, e diversos Diretores e ex-presidentes do Conselho 
Metropolitano de Jundiaí que, em muito nos alegraram com 
suas presenças.

 Tivemos também uma brilhante apresentação teatral 
de um grupo de Vicentinos do Conselho Central de 
Indaiatuba que nos transmitiu uma linda mensagem sobre 
Nossa Senhora espelhada e retratada na face de diversas 
“Marias” sofridas e sofredoras, discriminadas e 
abandonadas pela sociedade.

 No discurso dos Confrades Ivan e Evanildo notou-se 
um clima de profunda gratidão e sentimento de dever 
cumprido e principalmente agradecimento para com todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, os ajudaram no 
cumprimento desse mister vicentino e de auxilio ao próximo.

 Da parte dos novos presidentes, agora já 
empossados, a mensagem é a de que precisamos prosseguir 
no trabalho até então realizado mas para isso contamos com 
a participação, apoio e empenho de todos.
 Interessante observar que com relação ao Lar São 
Vicente de Paulo de Sorocaba, o atual presidente Confrade 
Moraes já possui a experiência de tê-lo comandado há dois 
anos atrás e para o Conselho Central assumiu uma vicentina 
com bastante dinamismo e espírito renovador, de forma que 
acreditamos que farão uma excelente administração, voltada 
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Yabiku
ENGENHARIA & ARQUITETURA

ao bem estar dos idosos e famílias necessitadas de 
Sorocaba.
 Após o ato solene, houve a celebração da Santa 
Missa, presidida pelo nosso querido Padre Inacio Kriguer, 
concelebrada pelo Pe. Joelson que, em sua homilia, 
transmitiu a todos que estavam ali presentes uma 
mensagem sobre Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, 
aquela que assumiu verdadeiramente seu papel na história 
da Salvação, dizendo seu SIM a Deus e aceitando ser a Mãe 
de Jesus Cristo. Portanto, devemos seguir o exemplo de 
Nossa Senhora e dizermos sempre um SIM VERDADEIRO, 
CONSCIENTE E COMPROMETIDO para o bem daqueles 
que assistimos, os pobres, os escolhidos de Deus.  
 Ao final foi servido um saboroso almoço  aos 

presentes.
 Aproveitamos para desejar aos novos dirigentes 
muita LUZ E GRAÇA DA PARTE DE DEUS para que de fato 
consigam desempenhar, com sucesso, seus respectivos 
encargos à frente do LAR SÃO VICENTE DE PAULO e da 
SSVP em Sorocaba e que DEUS OS AJUDE, SEMPRE.

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.

Nov / Dez 13 Nov / Dez 13

Cfde. Ednilson


