
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: 
O cfde. Donizeti justificou sua ausência. 
 
PRESIDÊNCIA:  
O confrade Aparecido convidou a todos a participar da Sessão 
da Câmara Municipal que acontecerá no dia 19/09 as 19h30, em 
comemoração ao dia do vicentino. Reiterou o convite para que 
todos participem do Tríduo de São Vicente e da Festa 
Regulamentar. Comentou que esteve em visita ao Lar e 
constatou que o muro está com problema, podendo vir a cair, 
está fazendo orçamento e pede ajuda aos Conselhos para que 
ajudem com o que puderem, seja na mão de obra ou materiais 
de construção.    
 
TESOURARIA: 
O Cfde Wilson informa que neste mês é realizada a coleta de 
Ozanam, artigo 69 páginas 126 e 127 da Regra Vicentina, os 
boletos foram entregues diretamente aos CPs para depósito até 
o final do mês de outubro. A coleta da reunião foi de R$29,00. 
 
Assuntos Gerais: 
Os cfdes Bruno e Ítalo informam que estão se empenhando por 
fazer a atualização das fichas de famílias, para que seja 
colocado em prática as visitas emergenciais e a triagem para as 
conferências. 
 
Escala de visitas ao Lar: 
Outubro: CP Divino Espirito Santo. 
 
 
 
 
 

   

RESENHA INFORMATIVA 

SOROCABA – SETEMBRO / OUTUBRO 2018 
 

 
AGENDA DE EVENTOS 
18/09 - Reunião dos CPs 
19/09 - 19h30 Sessão Solene na Câmara Municipal de Sorocaba - "Dia do Vicentino" 
23/09 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP Santa Rita 
27/09 - 19h30 1º dia do Tríduo de São Vicente, Missa na Paróquia Cristo Rei (Rua 
Osvaldo Gonçalves dos Santos nº 97 - Pq. das Laranjeiras) 
28/09 - 19h30 2º dia do Tríduo de São Vicente, Missa na Paróquia São Benedito (Rua 
Prof. Osório Maia, nº 68 - Vila Carvalho) - lanche CP Santa Rita (pgto segurança) 
29/09 - 3º dia do Tríduo de São Vicente: 16h00 (Praça Frederico Ozanam - Bairro Ana 
Paula Eleutério) com carreata, encerramento com missa às 18h30 na Capela do Lar 
São Vicente de Paulo 
30/09 - 09h00 Festa Regulamentar e confraternização (Rua Camilo Gattaz nº 400, 
Bairro Cercado, Araçoiaba da Serra - Mapa no convite - Confirmar presença) 
06/10 - Reunião CMJ 
09/10 - 19h30 Terço Vicentino - Conselho Central  
14/10 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP São José 
16/10 - 19h30 Reunião Conselho Central 
19-21/10 - Congresso Região IV - Barretos 
23/10 - Reunião dos CPs  
26/10 - Hora Santa Vicentina - lanche CP N. Sra da Ponte (pgto segurança)  
27/10 - 13h00 Encontro de CCA - LSVP 
28/10 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP. São Luiz Gonzaga. 
 

Missas das cinco intenções: 

02/10 - 08h00 Conferência Nossa Senhora de Lourdes, Santuário São Judas Tadeu. 
06/10 - 17h00 Conferência São Roque, São Benedito, Vila Carvalho. 
17/10 - 17h00 Conferência Santa Clara, Santa Rosália, Pça Pio XII 
21/10 - 08h00 Conferência João Paulo II, São Francisco de Assis, Jardim Guaíba.  
25/10 - 17h00 Conferência Santo Estêvão, Comunidade Santa Cruz, Centro.  
 

Efemérides: 
01/10/1961 - Fundação do Conselho Particular Sta Rita 
01/10/1933 - Fundação da Conf. São Roque  
01/10/1980 - Fundação da Conf. N. Senhora de Lourdes 
09/10/1991 - Fundação da Conf. Sta Clara 
14/10/1971 - Fundação da Conf. São José 
14/10/1926 - Fundação da Conf. Bom Jesus  
21/10/1970 - Fundação da Conf. Sto Estevão                                                                

(Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 
conferências. Conta com 23 confrades, 24 consocias e 1 auxiliar. Atendem a 
29 famílias, num total de 142 pessoas. Com 1.200kg alimentos doados, saldo 
R$2.540,78. Faltaram duas conferências na última reunião, conferências Bom 
Jesus e Divina Misericórdia. Em breve realizará eleição na Conferência 
Divino Espirito Santo. 
 
CP Divino Espírito Santo: A csc. Mara esteve representando o cfde. 
Orlando que justificou sua ausência, informou que o casal que procurou a 
consocia Gabriela via rede social, está participando da conferência dele. 
Neste mês faltou a conferência São Joaquim na última reunião. 
 
CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio informa que este CP conta com 04 
conferências, 30 confrades, 04 consocias, 03 aspirantes, 02 auxiliares, 
atendem a 40 famílias, com 173 pessoas Saldo de R$4.888,22 Comentou 
que estão se reunindo na igreja de Nossa Senhora de Fátima 19h30. As 
conferências todas ativas e trabalhando, com visitas constantes. Teve eleição 
na conferência São Jorge, sendo eleito o confrade Mario Mazon, em breve 
terá a eleição para o CP. 
 
CP Sta. Rita: O cfde. Jorge representando o confrade Ivo informou que são 
08 conferências. 84 membros, 38 confrades, 39 consocias, 07 aspirantes, 05 
auxiliares. 43 famílias assistidas, 157 pessoas, 1.845 kg de alimentos 
doados. Saldo R$873,80. Comentou que somente a conferência Santa 
Catarina Labouré faltou na última reunião, porém entregou seu relatório. A 
Farmácia Comunitária do Centro Social Vicentino está toda organizada, 
somente precisando de um farmacêutico voluntário.  
 
CP São José: O cfde Antônio informou que são 08 conferências, 30 
confrades, 21 consocias, 1 aspirante, 03 auxiliares. 24 famílias assistidas, 
total de 101 pessoas, alimentos doados 686Kg. Comentou que o CP doou 
R$1.000,00 para uma conferência referente a reforma de uma casa para uma 
família assistida, e também com a doação de R$180,00 para custear a ida de 
um jovem ao Encontro da Região IV. 
 
CP S. Luiz Gonzaga:  A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, 34 confrades, 18 consocias, 1 aspirante, atendem a 41 famílias, 
com 184 pessoas, 1.520kg de alimentos doados. Comentou que a 
conferência São Paulo Apóstolo encerrou as atividades e do seu caixa foram 
doados, R$1.500,00 ao Lar São Vicente e o restante ficará para a nova 
diretoria que será formada em breve por novos membros. Algumas 
conferências estão fazendo a Revoada. A conferência Santa Edwiges esteve 
ausente na última reunião, e não se justificou. 
 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO:  A csc Gabriela informou que ministrou a ECAFO nas conferências Mãe da 
Misericórdia e São Carlos Borromeu, as conferências Santa Madre Tereza de 
Calcutá, São Jorge, São Benedito e São Paulo Apóstolo serão as próximas, e fará 
uma especifica para as crianças da conferência Santa Terezinha do Menino Jesus. 
Reforçou o convite para o Tríduo de São Vicente e Festa Regulamentar. Pede que 
confirmem a presença de todos que participarão da festa na reunião dos CPs dia 
18/09. O início será às 9h00, com palestra do Ir. Agenor e logo após teremos almoço, 
a ata será por conta do CP. N. Sra. da Ponte. Para o almoço levar carne (300g 
p/pessoa) para nosso churrasco e a sua bebida preferida. Sobre os cadastros das 
Conferências, retornarão às conferências para que confirmem os dados, pede-se que 
seja providenciado uma foto 3X4 para os crachás (de acordo com lista que também 
será enviada), podendo também ser tirada diretamente no Conselho Central. Disse 
ainda que a partir do próximo ano, não será mais confeccionado o livro temático do 
padre Mizael, os artigos serão escritos no Boletim Brasileiro, e a edição de dezembro 
virá com uma capa com grampos para organizá-los, pede que na medida do possível 
todos assinem, pois, o valor da assinatura é anual e simbólico (mais informações 
contatar o conselho central).    
 
CJ: O cfde. Bruno informou que participará do encontro da juventude da Região IV 
que ocorrerá do dia 21 a 23 de setembro, agradeceu ao CP a ajuda de custear os 
dois jovens que irão participar. 
 
MUSEU:  O cfde. Cuica comentou que está tudo bem, porém espera visitantes para 
conhecer a nossa história.  
  
CCA: A consocia Elaine informa que no dia 27/10 acontecerá o encontro de CCA 
intitulado Santa Fantasia. Será no Lar São Vicente das 13h00 às 18h00, o objetivo 
deste encontro é estimular o espirito vicentino para o despertar de novas CCAs, 
através da espiritualidade dos santos e de muita diversão. Todos deverão estar 
caracterizados (fantasiados) de santos, será premiada a melhor caracterização. 
Pede-se que as conferências contribuam com R$10,00 por criança para o lanche. A 
ficha de inscrição foi enviada através dos CPs (devolver na próxima reunião). 
Menores de cinco anos deverão vir acompanhados por um adulto.  
 
DECOM: O cfde Ítalo informa que colocou nas pastas dos CPs o relatório das famílias 
assistidas por conferência. Pede para que retornem as informações de baixa o mais 
breve possível, para assim atualizar o sistema. 
 
JORNAL: O cfde Mario espera por mais patrocinadores e matérias. Pede aos 
presidentes de Conselhos que incentivem as conferências a cadastrarem-se na Nota 
Fiscal Paulista para ajudar o Lar. 
                              Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 
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