
  

 

                                                 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO             
O Cfde. Ivan informou que o Lar está bem. Recebeu hoje uma doação de chocolate 
pela Wobben e outras empresas. A APCD está fazendo um trabalho de tratamento 
dentário nos idosos; Está sendo feito um trabalho por um voluntário visando a 
obtenção de certificação ISO 9001 por iniciativa do Cfde. Fabio Beldi. A Csc. Cristiane 
pediu uma ajuda ao presidente do Lar no sentido de auxiliar o Lar S. Vicente de 
Campinas, com uma formação prática para os dirigentes dessa outra obra unida, em 
maio provavelmente.  
PRESIDÊNCIA  
Não apareceu, infelizmente, até agora nenhum novo nome para cadastradores de 
Nota Fiscal para o Lar.  Com relação ao Show de Prêmios enfatizou a necessidade 
para a venda e acerto dos convites, bem como oferta dos brindes e equipe de 
trabalho.  Informa que segue na pasta um convite para a participação no Terço 
Vicentino, bem como os respectivos Boletos da coleta de Ozanam, para ser quitado 
até o dia 30.04.2016. (vide artigo 22, parágrafo 4º da Regra). Após a quitação desse 
boleto, deverá ser entregue uma cópia para a tesouraria do Conselho Central. 
Consultou o CP Sta. Rita sobre a possibilidade das conferências se unirem para 
pagarem uma conta de energia elétrica no valor de R$ 450,00 de uma família 
assistida pela Conf. Sta. Catarina Laboure. O Cfde Ivo irá verificar essa possibilidade 
para ajudar nesse problema.  A Csc. Cristiane foi procurada pelo Pe. Fabio Ferreira da 
Paróquia S. Jose do Cerrado solicitando que fosse providenciada uma apresentação 
sobre a SSVP, em data a ser confirmada. Enalteceu o trabalho conjunto e unido de 
todos os vicentinos sorocabanos. Agradeceu o Cfde Ivo em prestar ajuda no café da 
última ECAFO.  
Assuntos Diversos 
Foi criado um grupo de whatsapp, porém, a orientação é a de que os assuntos a 
serem tratados nesse meio de comunicação deve ser restrito a SSVP. Aos que 
queiram participar gentileza enviar o número para 98115-4543. Reiteramos a 
remessa de inscrições dos assistidos para o curso de capacitação. Pode ser enviado 
para o e.mail  doniadv@gmail.com ou à Rua Santa Cruz, 123 – Centro ou ainda pelo 
whatsapp  997895528. A entrega das fichas foram prorrogadas até o dia 11.04.2016. 
ROMARIA A APARECIDA. Continuam sendo vendidas as passagens para a Romaria a 
Aparecida do dia 30.04. Interessados procurar pelo Cfde. Paulo - Conf. Sta. Maria e 
Cfde. Nelson da Conf. Sta. Maria Madalena, ou então através do whatsapp 
997895528 (Donizeti).  
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       SOROCABA – MARÇO/ABRIL 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

19/03 – Lual da comissão de jovens  
22/03 – Reunião dos Conselhos Particulares 
29/03 – Reunião do Show de Prêmios - 19:30h no CC  
05/04 – Missa da Igreja São Benedito – Café CP Santa Rita – 19:30hs (início com 
terço vicentino será realizado as 19hs) 
09/04 – Reunião CM Jundiaí com Eleição  
09/04 – Show de Prêmios- Equipe de trabalho chegar às 17hs 
12/04 – Terço Vicentino- CC -19:30h 
15/04 – Reunião CC Sorocaba – 19:30hs 
17/04 _ Festa de Ozanam – 8hs no Lar 
19/04 – Reunião CPs    
29/04 – Hora Santa - café CP São Luiz Gonzaga 
30/04 e 01/05 – Romaria a Aparecida 
                                                   

                                                                EFEMÉRIDES 

15/04//1961: Lançamento da pedra fundamental da Capela Santa Filomena 
19/04/1896: Doação da imagem Centenária de São Vicente doada pela Damas da 
Caridade 
21/04/1813: Data de nascimento de Antônio Frederico Ozanam  
24/04/1581: Data de nascimento de São Vicente de Paulo 
                                                                           (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
 
Missa das Cinco Intenções 
  
05/03/2016- Conferência Nª Sª do Amparo _ Sábado às 17h _ Igreja São Carlos 
Borromeu 
09/04/2016- Conferência Stª Rosa do Viterbo_ Domingo 17h_ Capela da Stª Casa 
16/04/2016- Conferência São Benedito_ Sábado 17h_ Igreja São benedito 
16/04/2016- Conferência Nª Srª da Glória _ Sábado 17h_ Paroquia Nª Srª de Fátima  

 
Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 

CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 
ccsssvp@gmail.com.br  - www.ssvpsorocaba.org 
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                        CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. Cesar informa que não compareceram na última reunião as 
Conf. Sta. Terezinha e Divina Misericórdia. Faz contato com as conferências faltantes, 
mas não tem dado resultado. A reunião está sendo bem receptiva. Nem todas as 
conferências aderiram a venda dos convites do show de prêmios.  Nem todas as 
fichas de assistidos foram acolhidas pelas conferência, porém houve uma melhora 
nesse aspecto. 
CP Divino Espírito Santo:  O Cfde. Orlando, informa que na última reunião, faltou 
apenas a Conf. Sta. Rosália. A preocupação é com a Conf. São Camilo de Lellis que 
está com poucos membros. Conversou com a Conf. São Joaquim e São Galvão esta 
última também está com poucos membros. Ficou sabendo que esta conferência está 
assistindo 8 famílias regularmente e mais 28 famílias de forma emergencial, inclusive 
com o apoio do padre da comunidade. 
CP N. Sra. da Ponte: Confrade Maurilio informou que na última reunião faltou a 
Conf. Mãe da Igreja. Com relação ao show de prêmios, a Conf. S. Jorge ficou com 40 
convites. Na reunião do CP irá verificar com as outras conferências. A Presidente 
Csc. Cristiane agradeceu e enalteceu a atitude de partilha da conf. São Jorge em 
razão de receber cestas básicas da Paróquia, sobrou neste mês 8 cestas que 
trouxeram para o CC para ajudar outras conferências que estão com dificuldades 
financeiras em poder melhor assistir seus pobres. Este é um gesto que deve ser 
seguido pelas demais conferências.                                     
 CP Sta. Rita de Cássia: O Cfde Ivo por sua vez agradeceu a algumas funcionárias do 
Lar que ajudaram no Café da Ecafo do último final de semana. Na última reunião 
faltou a Conf. N.S. do Carmo. Passou todas as informações para as conferências 
deste CP. A Csc. Cristiane, informa que com relação ao Centro Social ao lado do 
Paróquia Cristo Rei, antes de qualquer coisa precisa ver a parte legal junto a 
Prefeitura.                                                      
CP São José: O Cfde Antonio informa que todas as conferências participaram. Já fez 
a entrega de todos os convites do show de prêmios para as respectivas. 
CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma informa que está tudo ótimo neste particular. Os 
convites do show de prêmios já foram entregues, porém ainda não houve retorno se 
todas as conferências venderam. Com relação aos carnês da chave do carro, também 
estão sendo vendidos. A conferencia Sta. Edwiges está faltando desde o mês de 
dezembro, porém aceitou  algumas fichas de assistidos. 
ELEIÇÕES REALIZADAS:- A conferência Bom Jesus, realizou no dia 17.03 e foi eleito o 
Presidente, Cfde. Plácido Dallava; Eleições a serem realizadas: No dia 26.03 será 
realizada eleição na Conf. Sta. Rosa de Viterbo. 
Tesouraria:- O Cfde. Evanildo informa que o balancete de janeiro 2016 teve despesas 
na quantia de R$ 5.590,42, receita de R$ 1.965,92, gerando um déficit de R$ 
3.623,50. O déficit foi gerado por despesas de correio, contador, IPTU, gastos com 
funcionários, viagens.  A coleta desta reunião foi de R$ 32,25.    

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO:. A Csc. Patricia infoma que no dia 13/03 foi realizada a ECAFO Módulo Família 
Vicentina das 08.00h às 12.00h. Como palestrantes contamos com o Cfd Marcos Zamana 
Coord da ECAFO do CM Jundiaí, Cfd Reginaldo Pierotti e Csc Cristiane Nogueira. Presença 
de presença 67 pessoas, contando com a equipe de apoio e de palestrantes, pediu o 
empenho para que animem as conferências a fazerem com que vicentinos participem. A 
Banda Vicentina alegrou a manhã desta ECAFO.  Estão a venda no site do CNB 
(www.ssvpbrasil.org.br) um DVD contendo os três módulos da ECAFO, sendo estes: 
formação básica, espiritualidade e missionários. Sendo que salienta-se que estes módulos 
não substituem a formação com participação pessoal dos aspirantes nas ECAFOs. O valor é 
R$ 15,00. Foi sugerido que o CC adquira pelo menos uns dois exemplares para arquivo e 
utilização dos interessados. Foi também sugerido que se alguma conferencia ou Conselho 
Particular possa utilizar tais DVDs para serem assistidos em suas reuniões. Está 
preparando a Festa Regulamentar de Ozanam que ocorrerá em: 17/04/2016 das 8 às 12hs, 
no Lar São Vicente de Paulo, contamos com a presença de todos. Foi informado que será 
feita uma capacitação para a Diretoria, das Conferência e dos Conselhos Particulares, 
especialmente na troca de mandato. Portanto, os novos presidentes deverão avisar a data 
da posse para que seja feita essa capacitação 
 
Museu: O Cfde Cuica informou que o museu está funcionando normalmente, esperando 
visitas 
 
REVISTA: Mario nos informa que o jornal vicentino, mais uma vez, foi um sucesso, porém, 
financeiramente continua deficitário. Pediu voluntários, inclusive para ajuda nem que 
seja para dobrar o jornal. Fez a entrega de doze brindes para o show de prêmios. 
 
Comissão de Jovens– O Cfde Vinicius informa que amanhã haverá um lual dos jovens 
vicentinos, iniciando-se com um terço elaborado pelo Cfde. Helio Delosso, com um lanche 
e após música ao vivo. Questionou o presidente do Lar sobre a existência de um cadastro 
dos visitantes ao Lar, principalmente para ir em busca de alguns jovens que lá 
comparecem.       
  
Site: O Cfde Wilson informa que as fotos do último evento já estão no facebook, bem 
como as fichas para os assistidos participarem do curso. Informou também que terá no 
site do nacional a programação da romaria de Aparecida.   
 
Palavra do Pe. Inácio:- Nosso Assessor Espiritual apresentou a programação da Semana 
Santa na Paróquia São Benedito, convidou a todos a participar, bem como para a Romaria 
da Aparecida no dia 06.04.2016 e da Romaria a São José do Rio Preto (Rede Vida) no dia 
30.09.2016. Desejou a todos uma ótima Semana Santa, ressaltando a importância do 
sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo de forma que a Semana Santa é um dos 
momentos mais importantes da liturgia da Igreja Católica. 
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