
LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O Cfde. Ivan informa que nos primeiros meses do 
ano estão sem eventos mas com grandes gastos, com reativação da lavanderia, 
transformando-a a gás (GLP) até que o gás natural seja instalado. Esclareceu as 
vantagens financeiras e operacionais em reativar a lavanderia própria em 
substituição ao serviço que era terceirizado. Instalou o programa contábil, 
administrativo e fiscal, chamado “Conect Use” que acredita ser o melhor no 
mercado atualmente. Informa que surgiram algumas despesas extras. Agradeceu 
o empenho do Cfde. Cido pela ajuda na limpeza dos espaços físicos do Lar. 
Informou que o programa Nota Fiscal Paulista será reativado em breve. 
Conclamou a todos para irem lá visitar o Lar e seus idosos, alertando que a 
entidade é de todos os vicentinos. Sugeriu inclusive que o bosque seja utilizado 
pelas conferências em confraternizações etc. Insistiu no sentido de que todos nós 
ajudemos a manter o custeio do Lar. O Lar conta hoje com 90 idosos, sendo 45 
mulheres e 45 homens.  Informa que o Senac fará um evento (Jantar Dançante) 
no dia 16.04.2016, às 20h cuja renda será direcionada ao Lar, ao preço unitário 
de R$ 80,00 
 
TESOURARIA: O Cfd Evanildo informa que a receita neste último mês foi de R$ 
24.214,94 com uma despesa de R$ 18.279,59 e, portanto, um superávit de R$ 
5.935,35. Este valor de entrada e de despesa se justifica pelos acertos financeiros 
realizados pelo Lar referente a Duocentésima  e meia, do qual 75% do valor 
recebido é encaminhado ao CMJ. A coleta desta reunião foi de R$ 29,60. 
 
ECAFO: A Csc. Patricia esclareceu sobre o repasse do Livro do Pe. Mizael que será 
no próximo dia 31.01.16 lá no Lar das 08.00h as 12.00h. Já tem 48 pessoas 
inscritas, mas informa que ainda restam vagas em aberto. Solicita que seja 
utilizado o espaço “cantinho do vovô”, o café ficou a cargo do Conselho Central. 
Fez a entrega de um calendário constando a escala de cada Conselho, para as 
atividades das festas regulamentares. Pediu que caso algum CP não possa cumprir 
com suas tarefas, as mesmas poderão ser trocadas entre os CPs, mediante aviso 
prévio à ECAFO.   
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Confrade Vinicius informa que no dia 19.03 às 17h 
ocorrerá um terço acompanhado de um Lual a ser realizado provavelmente no 
Lar. Já realizou a reunião de planejamento comunicando que existem várias ideias 
e projetos para 2016. Pediu que os CPs que ainda não tem representante que 
enviem o quanto antes.  
CCA: A Csc. Silvia Isadora renuncia ao encargo e pediu-se candidato 
Missionários: O Cfde Fernando não compareceu, mas justificou a ausência.   

 

  
 

      R E S E N H A  I N F O R M A T I V A  

              SOROCABA – JANEIRO/FEVEREIRO DE 2016 

AGENDA DE EVENTOS 

26/01 – Reunião Conselhos Particulares 

31/01 – Repasse Tema 2016: Um Olhar de Caridade – 8h no Lar 

02/02 – Terço Vicentino – ATENÇÃO – primeira terça em razão do Carnaval – 19:30h;  

13/02 – Reunião CM Jundiaí – 14h;  

19/02 – Reunião do CC – 19:30h;  

20/02 – Reunião da Comissão de Jovens  

23/02 – Reunião dos Conselhos Particulares 

26/02 – Hora Santa Vicentina – 19:30h na Paroquia São Benedito às 19.30h – Café  

CP Divino Espírito Santo 

26 a 28/02 – Encontro de Jovens da Região IV em Agudos.   

 

MISSAS DAS CINCO INTENÇÕES 

 

Janeiro 
Bta. Madre Tereza de Calcutá – data 10/01/2016 ás 08:00 na Paróquia Nª Srª da 
Piedade. 
São Sebastião – data 24/01/2016 ás 19:00 na Paróquia São Luiz Gonzaga. 
 
Fevereiro 
Divina Misericórdia – data 07/02/2016 ás 20:00 na Catedral Nª. Srª. Da Ponte 
 

EFEMÉRIDES 

 

13/02/1927: Foi Fundado o Conselho Central de Sorocaba  

20/02/1999: Criado o 5º Conselho Metropolitano do Estado em Jundiaí  

22/02/1981: Lançamento da Pedra Fundamental do Novo Lar- Vila Betânia 

                                                         (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)                    

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


CONSELHOS PARTICULARES 

CP Bom Jesus:  O Cfd César comenta sobre a última reunião do ano sendo esta festiva 
e que das 10 famílias que estavam pedindo ajuda emergencial, duas famílias foram 
visitadas. O Cfde Cesar fez a visita às demais famílias. Faltaram as conferencias Sta. 
Terezinha, N.S. da Glória. As fichas emergências foram devolvidas ao CC.  
CP Divino Espírito Santo: O Confrade Orlando informou que na última reunião 
faltaram as conferencias Sta. Rosália e São Joaquim. Visitou a conf. São Galvão, 
levando alimentos para eles fornecerem aos pobres por eles assistidos. Ficou 
impressionado com a enorme quantidade de famílias que eles assistem, ou seja, 42 
famílias que, pelo que percebeu são assistências emergenciais. Estabeleceram que, 
por unanimidade que em janeiro não haverá reunião do CP. Com relação às fichas de 
emergências, as conferências reclamaram em razão da distância.  
CP N. Sra. da Ponte:  O Cfde Maurilio comenta  que não teve   reunião em dezembro 
porque não compareceu nenhuma conferência. Se comprometeu em ir fazer visitas 
regulamentares a cada uma das conferências deste Conselho Particular para ajudá-las 
e verificar o motivo destas ausências. Devolveu as fichas emergências sem visita.  
CP STA RITA – O Cfde. Ivo informa que o evento para os assistidos pelas conferências 
deste CP, realizado no dia 20.12.15, das  09.00h às 14.00h. lá no Lar, teve a 
participação de 9 conferências, inclusive com o empenho, dedicação e alegria. A 
conferencia Sta. Catarina foi quem tomou a iniciativa e encabeçou esse evento. Disse 
que foi muito proveitoso inclusive ver a alegria das crianças. Faltou a Conf. Cristo Rei 
à reunião do CP. Pediu-se para que o Cfde. Ivo vá verificar o que está acontecendo 
com a Conf. São Guilherme. Das fichas emergenciais 9 foram visitadas e devolvida 
uma.  
CP. São José – O Cfde. Antonio, lamenta a ausência da Conf. Sta. Rita, quanto as fichas 
de emergências, 5 foram distribuídas entre as conferências. Das 5 remanescentes, 2 
foram assistidas pelo Cfde. Catto e três foram devolvidas porque as famílias não frami 
encontradas. CP  
CP São Luiz Gonzaga  - A Csc. Wilma informa que faltou a Conf. Sto Estevão. Todas as 
conferências fizeram suas atividades vicentinas, inclusive as atividades natalinas. No 
mais está tudo bem. Quanto as fichas de emergências 6  foram distribuídas entre as 
conferências e as 4 remanescentes foram visitadas pela Conf. São Benedito. Uma 
família apenas não foi encontrada. Sugeriu que seja programada uma 
confraternização natalina mais ativa envolvendo todas as famílias. 
 
Assessor Espiritual: Neste mês não haverá hora santa e no dia 26 de fevereiro (sexta-
feira) haverá VIA SACRA na São Benedito, às 19.30h. ROMARIA A REDE VIDA: será no 
dia 30 de setembro. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
Museu: O Cfd Vítor que, costumeiramente comparece as reuniões, não compareceu 
hoje.   
 
Jornal: O Cfd Mário informa que o jornal continua deficitário financeiramente, apesar 
dos apelos, inclusive com redução de envios pelo correio. A edição será a de numero 
203. Pede envio de matérias e pessoas para ajudar na dobragem de jornal.  
 
Site. O Cfde. Wilson informa que está em atividade e operante, inclusive no Facebook.  
Pede-se que todos os vicentinos que têm acesso a internet que visitem o site  
www.ssvpsorocaba.org   
 
ROMARIA A APARECIDA: O Cfde. Paulo Correa, conclama a todos para que  ajudem e 
convidem interessados, no intuito de montar 3 ônibus, ao preço por pessoa R$ 53,00. 
Esta romaria será no dia 01 de maio, saindo daqui na madrugada do dia 30.04.  
Palavra da Presidente: Cobrou novos cadastradores de notas fiscais. Foi aprovada a 
realização do show de prêmios está marcado para o dia 09.04.2016. Reunião de 
preparação do bingo será 02.02 após o terço. O Flashback ficou também aprovado  
para o dia 19.11.2016. Informou que por orientação do Conselho Nacional está sendo 
solicitado um recadastramento de todos os vicentinos, inclusive com foto. Aproveitou 
para colocação em aprovação que seja extraída também uma foto dos assistidos, com 
sua devida anuência para facilitar inclusive a primeira sindicância.  Caso ocorra a 
recusa dele em fornecer a foto, isto não será motivo para a recusa da assistência. 
Insistiu para que as conferências apresentem o formulário para atualização do horário 
e local das missas de cinco intenções. Repassou para os CPs o calendário das leituras e 
do café da Hora Santa. Lembrou que a única festa regulamentar que teremos almoço 
será a de dezembro da Imaculada Conceição.   
 
 

“Ainda que a firmeza seja necessária para atingir o fim a que nos 
propomos em nossas boas obras é contudo, necessário empregar 

muita ternura nos meios”. São Vicente de Paulo 

 

http://www.ssvpsorocaba.org/

