
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Cfd Evanildo representando o Confrade Ivan, 
informa que o Lar esta caminhando bem, a Campanha idealizada pela Csc Elaine 
está sendo um sucesso onde cada idoso pediu um presente de natal e com isto 
muita divulgação e diversas outras doações estão chegando. As obras da cozinha e 
refeitório estão caminhando a todo vapor e nos próximos dias já devem ficar 
prontos. Hoje o Lar está recebendo a equipe de reportagem da Record. 
 
PRESIDÊNCIA: O Pe Inácio fará 70 anos e irá realizar uma missa no Lar  no dia 04/12 
e, logo após, fará um almoço. A Csc Cristiane indicou a possibilidade de que 
realizemos algum tipo de doação para que o Pe consiga realizar a festa. Assim cada 
CP poderia se comprometer a doar algo, ou caixas de leite que o mesmo pede para 
sua festa para que ajude o Lar, ficará a critério de cada um. Não foi fechada ainda a 
Revoada, pois algumas conferências ainda não informaram o valor, inclusive há cerca 
de 9 depósitos sem identificação. Foram entregues os livros-tema para os anos de 
2017-2018 aos CPs para que estes façam a revenda as Conferências, ao preço de R$ 
13,00 que deverá ser acertado no CCs até o Congresso no dia 05/02/2017. 
Recebemos a doação de 90 Kgs de alimentos através do Pe Manoel Júnior, a quem 
muito agradecemos pela parceria de sempre. 

 
TESOURARIA: Cfd Evanildo informa que a receita foi de R$ 5.095,09, despesas de R$ 

2.565,74, sendo assim um superávit no valor de R$ 2.529,35. Coleta desta reunião R$ 
42,15. Disse ainda que alguns tesoureiros não estão conseguindo preencher o novo 
balancete, ficou então decidido que estão convocados os presidentes de CPs e seus 
tesoureiros para uma rodada de explicações no dia 29/11 às 19:30hs na sede do 
CCs com o Cfd Evanildo. Pedimos que os convidados venham de coração e mente 
aberta para receberem as explicações, pois precisamos cumprir as designações do 
Conselho Nacional do Brasil ao nos repassar este novo formato do balancete. 

 
REVISTA: O Cfd Mário pede que pensemos em algo para divulgar o CCS 

aproveitando o sucesso da campanha junto ao Lar.  Sobre o jornal ficou decidido 
que as conferências que não estiverem ajudando financeiramente o jornal será 
então enviado apenas um exemplar do jornal, caso continuem não ajudando não 
receberão mais jornal, isso devido aos custos que não estão sendo cobertos.  
Lembrando que existem colunas em que todos podem escrever matérias, enviar 
fotos dos aniversariantes, interessados devem falar com o Mário que qualquer 
apoio será muito bem recebido. 

       
   RESENHA INFORMATIVA 

             SOROCABA – NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 

 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 

22/11 – Reunião dos CPs 
25/11 – Hora Santa às “20hs” na Pq São Benedito  – Lanche pelo CP S. Luiz 
Gonzaga – última Hora Santa do Ano 
29/11 – Formação para Presidente e Tesoureiros de CPs – 19:30h na Sede do 
CC 
06/12 – Terço Vicentino no CC Sorocaba – 19:30h – levar uma lembrança 
para o amigo secreto e um prato de doce ou salgado 
09/12 – Evento CC Jundiaí; 10/12 – Reunião CM Jundiaí 
11/12 – Festa de Imaculada Conceição com almoço – adesão até 25/11 com 
os presidentes de CPs 
13/12 – Reunião CC Sorocaba 
16/12 – Reunião CPs. 
 

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
 
São Camilo de Lellis  11/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente de Paulo 
Conf. N. Senhora Aparecida 11/12 ás 11:00hs – Com. São Vicente de Paulo 
Conf. São Carlos Borromeu 11/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente de Paulo            
Conf. Imaculada Conceição Masculina 11/12 ás 11:00hs- Com. São Vicente 
de Paulo 
 

EFEMÉRIDES 

08/12/1910: Fundação da Conf. Imaculada Conceição Masculina 
08/12/1931: Fundação da Conf. Nossa Senhora Aparecida                                                      
14/12/1952: Fundação da Conf. São João Batista Maria Vyanei 
23/12/1962: Inauguração da Antiga Capela Santa Filomena, hoje Santa 
Cruz 
                                                
                                                            (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       

CP Bom Jesus: Cfd César não compareceu, mas justificou a ausência. 
Entregue 9 livros Tema dos anos 2017 e 2018. 
 
CP Divino Espírito Santo: Faltaram as Conferências São Galvão, São Camilo, 
Nossa Sra Aparecida, São Joaquim e Santa Rosália na última reunião do CP. 
Sobre a N Sra Auxiliadora, o Pedro Paulo disse que aumentou a presença de 
mais dois integrantes na conferência, então as atividades continuam 
normalmente. Orlando também relata que visitou o Cfd Antonio, o mesmo 
conversou com o Pe e este quer marcar uma reunião para maiores 
informações do trabalho da SSVP, esta conferência já possui mais membros 
que começaram a participar. A Cf São Joaquim enviou um modelo para ficha 
cadastral de assistidos, realizado pela Csc Simone como auxílio no novo 
desenvolvimento do Central. As demais conferências estão bem. Entregue 8 
livros. 
 
CP N. Sra. da Ponte: a Conferência São Carlos Borromeu estava ausente na 
última reunião do CP. A reunião transcorreu normalmente. O CP está com 4 
conferências, porém está assistindo na totalidade 37 famílias, com 
aproximadamente 120 membros. Entregue 4 livros. 
 
 CP Sta. Rita de Cássia: A Csc Sirlene representando o Cfd Ivo, informa que  
o CP ainda está sem tesoureiro, as conferências ausentes na última reunião 
foram Santa Catarina, São Lázaro, Nossa Senhora das Graças. O Cfd Cido já 
deu entrada na documentação do imóvel ao lado da Pq Cristo Rei junto à 
Prefeitura. 
 
CP São José: a reunião do CP ocorreu normalmente. Cfd Antonio informa que 
ira verificar sobre a Conferência Santa Rita, no tocante a auxiliá-los da forma 
necessária. Entregue 7 livros. 
 
CP São Luiz Gonzaga: Nelson, representando a Csc Wilma, retirou 7 livros-
tema. Conferências ausentes na última reunião: Santo Estevão, São Benedito 
e Santa Edwirges. A reunião transcorreu normalmente. 

 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: Relembrou sobre as datas prazo para inscrições para a Festa de Imaculada, 

liturgia e ata sob-responsabilidade do CP Bom Jesus e café pelo CP Nossa Sra da Ponte. 
Repassou uma ficha para inscrição do Repasse do Congresso que será realizado em 
05/02/2017. Maiores informações seguem nas pastas de cada CP. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: Cfd Vinícius justificou ausência, porém deixa recado sobre a 
Seletiva para apresentação na próxima romaria onde a CJ continua disponível para ajudar 
a Banda Vicentina e os jovens da Conferência Sta Catarina Labouré. A ida para Jundiaí 
será custeada pelo CCS. Se passarem para a apresentação em Aparecida, o CCS irá 
custear metade das despesas de transporte e hospedagem do grupo. 

 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA): Italoestá iniciando uma 

conferência com as crianças e adolescentes da Conferência Santa Filomena, ao qual está 
desenvolvendo diversas atividades. 
 
ASSESSOR ESPIRITUAL – Padre Inácio convida para um evento de valorização da vida que 

ocorrerá na Pq São Benedito todos os sábados a partir das 10hs, neste próximo sábado o 
CVV irá fazer uma palestra. Lembrou da missa de 11/12 na Festa de Imaculada, lembrou 
também da Hora Santa em 25/11 às 20hs na Pq São Benedito. Haverá um Show de Prêmios 
com a venda de salgados, doces e bebidas no dia 26/11 a partir das 18:30hs, sendo o 
convite no valor de R$ 20,00. Reforçou sobre o dia 04/12 em que após a missa, será 
realizado o almoço em comemoração ao seu aniversário no barracão, o convite será no 
valor de R$ 10,00 com adesão até dia 27/11.  Se alguém quiser dar um presente poderá 
levar uma caixa de leite para o Lar São Vicente. Pede orações para ele, e ratifica o convite 
para que todos estejam presentes no almoço. 

 
MUSEU: o Cfd Vítor pede que outros confrades e consocias se disponibilizem para ajudar na 
organização e manutenção do Museu. Entrarão em férias em dezembro e retornarão em 
janeiro/17.  
 
PROJETOS: Cfd Vanderlei informa que junto as cestas que sua conferência recebe em 
doação, havia uma especial dos catequizandos de sua paróquia. Ele fez uma carta para 
agradecer e apresentar a SSVP e o Lar às crianças. Propôs levarmos esse tipo de contato 
junto aos catequistas para que possamos difundir a semente de nossa missão, isso em 
diversas paróquias e localidades. Cfd Vanderlei comentou ainda sobre uma nova Paróquia 
de São Pio de Pietrelcina próximo a Leroy Merlin, onde o mesmo trouxe carnês para ajudar 
nesta construção.  

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
http://www.ssvpsorocaba.org/

