
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Aqui representado pelo Presidente Cfde Ivan, 

informa que a situação financeira da entidade está passando por sérias dificuldades, 
alertando e solicitando o empenho de todos para a venda efetiva dos eventos em 
andamento (sardinhada e chave de ouro). Pediu que seja montada a equipe de 
trabalho para a sardinhada, com urgência. Houve uma reforma considerável do 
bosque, especialmente para o evento de domingo (costela de chão). Acusou o 
recebimento do relatório do Conselho Fiscal. Agradece as considerações e elogios 
ao trabalho da Diretoria do Lar.  Conseguimos, com a Graça de Deus, dois novos 
cadastradores de notas fiscais, ou seja, os Confrades Vinicius e Cesar. O Pe. Inácio 
também se colocou à disposição para localizar cadastradores de notas na Paróquia 
S. Benedito. O Mario ficou de levar uma urna para captar notas. 
 
PRESIDÊNCIA: Agradeceu aqueles que participaram na Festa Agostina, bem como 

observou que dos 6 Presidentes de Conselhos Particulares, apenas dois 
compareceram. Observou também que nem tudo o que se discute nas reuniões, 
chega nas conferências. Desse modo, pede-se encarecidamente que os Presidentes 
de CPs fiquem mais atentos e assumam com mais seriedade esse compromisso 
vicentino de modo que as informações sejam efetivamente transmitidas aos demais 
vicentinos. Os Boletos da campanha da Contribuição da Solidariedade já foram 
entregues. Informa que este conselho foi representado, em Jundiaí, pelo Cfde. 
Donizeti, na reunião para prestação de contas e de lá trouxe o plano de trabalho 
apresentado pelo Cfde. José da Costa para os próximos anos. Referido plano será 
ainda discutido pelos CCs mais este Conselho, até agora foi o único que apresentou 
sugestões e questionamentos. 
 
TESOURARIA: O Cfe. Evanildo informa que a receita do mês de junho/2016 foi de 

R$ 7.257,39, com uma despesa de R$ 8.003,52, gerando um déficit de R$ 746,13.  A 
coleta desta reunião foi de R$ 32,90. Deixou a disposição os documentos contábeis 
para verificação. 
 

REVISTA: O Cfde Mario informa que o jornal será encerrado nesta semana. Faltam 

ainda algumas matérias, especialmente dos eventos vicentinos. Informa que esteve 
na Costelaria Berlin do Shopping Cianê e ficou sabendo que eles promovem um 
evento, com participação de parte da renda para quem vender os convites. A 
sugestão é a de que dos R$ 13,00 de retorno, R$ 10,00 ficaria para a conferência 
que vender e a diferença ficará com o Conselho Central. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica, informa que recebeu os livros das atas de conferências para 

arquivo e no mais está tudo bem. 

 
                            

  

                                RR EE SS EE NN HH AA   II NN FF OO RR MM AA TT II VV AA  

SOROCABA – AGOSTO/SETEMBRO 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

 

23/08 – Reunião dos CPs 
23/08 – Reunião com o Candidato a Prefeito João Leandro às 18:30h no Lar São Vicente 
26/08 - Hora Santa – Café Divino Espírito Santo 
28/08 – Ecafo Módulo Básico e Espiritualidade – Com Missa – Almoço para quem fez a 
adesão antecipada 
30/08 – Reunião de avaliação da Festa Agostina – 19:30h no Lar 
03 a 25/09 - Revoada vicentina. O material já está disponível para retirada no Conselho 
Central 
10/09 – Reunião CM Jundiaí 
16/09 - Reunião CC Sorocaba 
20/09 – Reunião dos CPs 
23/09 – Tríduo de São Vicente – Hora Santa /Missa na São Benedito ás 19:30.   
24/09 – Tríduo de São Vicente - Missa – 18h Igreja São Rafael, situada na Rua Joaquim 
Roque de Oliveira, 326, Brigadeiro Tobias, Sorocaba/SP 
25/09 – Tríduo de São Vicente - Festa Regulamentar às 8hs no Lar São Vicente de Paulo e 
Missa às 11h. 

 
MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 

 
11/09 – CONF. S. FRANCISCO DAS CHAGAS -  9:30h- Domingo -  Igreja São Fco das Chagas 
25/09 – CONF. MÃE DA MISERICÓRDIA  - 19H- Domingo – Igreja Cristo Rei 
25/09 – CONF. SÃO BENTO - 10h- Domingo – Catedral 
25/09 – CONF. SÃO ROQUE - 11h – Capela São Vicente de Paulo 
 

EFEMÉRIDES 

08/09/1853: Data de Falecimento de Antônio Frederico Ozanam 
10 a 15/09- 1974: Foi realizada a primeira Revoada Vicentina 
23/09/1600: São Vicente de Paulo foi ordenado sacerdote 
26/09/1953: Fundação da Conf. São Bento 
27/09/1660: Data de falecimento de São Vicente de Paulo 
28/09/1896: Lançamento da pedra fundamental do Antigo Lar 
30/09/1951: Fundação da Conf. São Lucas 
                                                

                                                                               (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. César informa que na última reunião do CP faltou a Conf. 

Divina Misericórdia. Todas as fichas que foram enviadas ao CP foram acolhidas. Irá 
cobrar o retorno dos convites da sardinhada. Informa que em outubro haverá um 
curso para garçons e garçonetes patrocinado pelo Rotary, inscrição na Casa da 
Amizade na Av. Ipanema, altura da Farmácia Farma Ponte, no horário das 14h ás 
18h.  

 
CP Divino Espírito Santo: O cfde Orlando comentou que na última reunião, 

faltaram a Conf. N.S. Auxiliadora, Sta. Rosália e São Galvão. A Conf. São Joaquim 
está bem. A Conf. N. S. Piedade e Madre Teresa estão com muitas fichas de 
assistidos. O Padre Ricardo do Éden se colocou à disposição para colaborar na 
arrecadação de alimentos para as famílias assistidas pelos vicentinos. Repassou os 
convites da sardinhada para as conferências. Entregou o formulário de agregação da 
Conf. São Joaquim, bem como a relação dos aspirantes para a próxima ECAFO. 

CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio compareceu no final da reunião, justificando 

seu atraso relacionado ao seu trabalho. 

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfde. Ivo não compareceu, mas justificou a ausência por 

conta da sua mãe estar no dia de hoje se submetendo a uma cirurgia.  
 

CP São José: O Cfde. Antônio informa que todas as conferências compareceram. No 

mais está tudo bem. Este conselho doou R$ 1.000,00 para a sardinhada. 
 

CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma informa que está cobrando o acerto dos 

convites da sardinhada, temos 5 aspirantes para a próxima ECAFO e mais 5 
vicentinos. Na última reunião faltou novamente a Conf. Sta. Edwiges. 
 
 

“Amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, 

 mas que isto seja a custa dos nossos braços,  

que isto seja com o suor dos nossos rostos”. 

São Vicente de Paulo 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: A Csc. Patrícia não compareceu, mas justificou sua ausência. Sendo que o 

Confrade Vinícius repassou as informações por ela enviadas, inclusive  cobrou uma 
posição do número certo dos participantes para a ECAFO. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde. Vinicius cobrou o retorno das fichas indicando os 

contatos de Grupos de Jovens das Paróquias para um futuro contato visando a captação 
de jovens para a SSVP.  

 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA): Não compareceu e nem 

justificou.  

 
DECOM: O Cfde. Wilson não compareceu, mas justificou a ausência. 

 

AVISOS FINAIS – O Cfde. Donizeti, reitera a informação de que na próxima terça feira, dia 

23.08, às 18.30h o candidato João Leandro estará no Lar para ouvir as entidades que fazem 
parte da AFEJUBES, bem como discutir seu plano de governo municipal, caso eleito for. 
Portanto, convidamos os vicentinos a comparecerem até mesmo porque, enquanto 
entidades beneficentes, temos interesse em saber quais são os planos desse candidato. O 
Confrade Donizeti solicita que seja dada oportunidade de trabalho aos nossos assistidos, 
inclusive quando nós mesmos tivermos algum serviço. 
 

ASSESSOR ESPIRITUAL: O Pe. Inácio relembra da Hora Santa neste final de mês e insiste 

na participação de todos os vicentinos. Agradeceu os votos de congratulações pelo 
aniversário de ordenação.  No dia 04.09 será canonizada a Beata Madre Tereza de Calcutá 
que muito trabalhou pelos pobres. 
 

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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