
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO      

 

O Cfde. Evanildo representando o Cfde Ivan, informa que está tudo em 
ordem, já acertou a contabilidade, existem diversas parcerias ativas. A 
ausência do Presidente se deu em razão dos trabalhos na montagem da 
Festa Junina.  
 
PRESIDÊNCIA  
 
Boletos da Contribuição da Solidariedade, ainda faltam entregar os CPs. Sta 
Rita e Bom Jesus. O Lar pediu para alterar a data do evento Flashback cujo 
agendamento será ainda marcado; A Conf. Bom Jesus está com problemas 
financeiros por diversos motivos e não dispõe meios para prosseguir com 
suas atividades. Foi sugerido que o CP. Bom Jesus faça uma doação para essa 
conferência na medida e no limite de suas possibilidades. 
 
ELEIÇÃO REALIZADA: 12/05 – Conferência São Roque. Eleito o Confrade 
Araldo Gardenal. 
 
ASSUNTOS DIVERSOS 
 
Foi informada a possibilidade de enviar assistidos a Paróquia S. Benedito 
onde existe uma farmácia que fornece medicamentos de graça. Sugeriu-se 
também que o material do Fórum elaborado por esse CC no último domingo, 
seja encaminhado para o CMJ para servir de informação ou exemplo positivo 
para os demais CCs da nossa região.              
 
 

PARTICIPEM DAS ATIVIDADES VICENTINAS!  
CONFIRME SUA PRESENÇA, SUA PRESENÇA É MUITO 

IMPORTANTE! 
                
                               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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SOROCABA – MAIO/JUNHO 2016 

AGENDA DE EVENTO 

19/05 a 05/06 – Festa Junina do Parque das Águas 
22/05 – Encontro de CCA – CM Jundiaí  
23 e 24/05 – Reunião dos Conselhos Particulares – Cada CP escolherá  a melhor data 
para realizar a reunião 
07/06 - Hora Santa, café por conta do CP. S. José 
11 e 12/06 – Reunião e Jornada de Captação de recursos CM Jundiaí 
14/06 – Terço Vicentino 
17/06 – Reunião CC Sorocaba 
19/06 – Capacitação para Tesoureiros. As fichas devem ser entregues no CC até o dia 
13/06 
21/06 – Reunião dos Conselhos Particulares 
24/06 – Hora Santa, café pelo CP Bom Jesus 
25/06 – Momento de Espiritualidade e Lual da Comissão de Jovens.   
                                                                       

MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 
22/05/2016 – Conf. Santa Edwiges - Domingo ás 09:30hs – Pq. São Paulo Apóstolo 
27/05/2016 – Conf. São Francisco de Assis -Sexta-feira -  07:30 – Pq. Santo Antônio. 
29/05/2016 – Conf. Nª Srª da Ponte - Domingo - 10hs –Pq.  Nª. Srª Auxiliadora 
12/06/2016 – Conf. Divino Espírito Santo, Dom.Às 08h00, Pq. Divino Espírito Santo 
12/06/2016 – Conf. N. Srª. Das Graças, Dom. às 19h00, Pq. Cristo Rei 
13/06/2016 – Conf. Santo Antônio De Pádua, Sab. Às 19h00, Pq. Santa Rita De Cássia 
14/06/2016 – Conf. São Judas Tadeu, Terça às 08h00, Com. Santa Cruz 
18/06/2016 – Conf. S. Luiz Gonzaga, Sáb.às 17h00, Pq.  São Benedito 
25/06/2016  - Conf. São Jorge, Sáb. às 18h00, Pq. N.Srª. De Fátima 
26/06/2016 – Conf. Santa Terezinha, Dom. às 07h00, Pq. Bom Jesus 
26/06/2016 – Conf. São Lázaro, Dom. às 18h00, Com. N. Srª. Do Rosário  
 
EFEMÉRIDES 

08/06/1930:Fundação da Conf. São Jorge                                                                                                      
10/06/1945: Fundação da Conf  Sta Terezinha 
12/06/1979: Fundação do Conselho Particular Bom Jesus 
14/06/1896: Fundação do Lar São Vicente de Paulo 
26/06/1932: Fundação da Conf. Stº Antônio de Pádua 
30/06/1971: Fundação da Conf. São Paulo Apóstolo   
                                                                               (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
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CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. Lucio, representando o Cfde. Cesar informa que faltaram as 

Conf. Sta. Rosa de Viterbo e N.S. da Glória. A conf. Bom Jesus, com a ajuda deste CP, 
certamente poderá ter um aporte financeiro e assim prosseguir em seu trabalho 
vicentino. Alertou para o perigo de algumas conferências estarem com um volume 
financeiro considerável enquanto que as demais estão em situação precária. Deve-se 
trabalhar na forma de partilha entre as conferências. 
CP Divino Espírito Santo: O Cfde. Orlando, informa que as Conf. Sta. Rosália, N.S. 

Auxiliadora e a Conf. N. S. Aparecida faltaram, porém esta última justificou a 
ausência. A conferência S. Joaquim compareceu em peso. Visitou a Conf. Madre 
Tereza e tratou-se, além de outros assuntos, a questão do tempo de assistência aos 
pobres. A reunião ficou para o dia 22.06. Ofereceu a feijoada ao preço de R$ 25,00 
no próximo dia 22.05. 
CP N. Sra. da Ponte: Cfde. Maurilio informa que faltou somente a Conf. S. Carlos 

Borromeu e depois foi visitá-la para levar as bolachas, mas não encontrou o 
Presidente José Carlos. A Conf. Mãe da Igreja está encerrando as atividades por falta 
de membros. O caixa desta conferência será entregue ao CP, como transferência, 
sem necessidade de décima. 

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfde Ivo  informa que visitou a Conf. Sta. Rita e viu que 

todos os membros estavam bastante entusiasmados na participação da Festa Junina 
do Parque das Águas. A Conf. Mãe da Misericórdia e N.S. das Graças fazem bazar 
para arrecadação de recursos. Visitou a Conf. São Roque, sendo que o Sr Araldo 
Gardenal foi eleito presidente e já empossado no mesmo ato. 

CP São José: O Cfde Reginaldo, representando o Cfde. Antonio informa que todas 

as conferências compareceram. As Conferências Imaculada Conceição Feminina e N. 
S. Amparo encerraram suas atividades.  A reunião da Conf. S. Luiz Gonzaga mudou 
de local, mas será informado posteriormente ao CP. No mais está tudo bem. 

CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma informa que estão sendo atendidas em média 

30 famílias. Existem em torno de 50 membros ativos. Faltaram as conferências Sta.  
Maria e Sto Estevão. As conferências estão participando dos eventos, inclusive 
adquirindo os convites dos eventos. Está programando visitas as conferências. As 
bolachas doadas foram distribuídas, mas até agora não enviaram as fotos, apesar de 
ter sido solicitada. Comentou e sugeriu que para a Romaria a Aparecida (dia 01 e 
02.04.2017) seja feita uma arrecadação em forma de poupança, de forma mensal, 
para formação de um caixa. O Cfde Cido sugeriu inclusive a realização de eventos 
(ex. Bingo no bosque, churrasquinho etc) para formação de um caixa financeiro para 
essa romaria.  
 

   

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A Csc. Patricia fez um breve relato sobre o Fórum Vicentino do último domingo. 
Teve a participação de 21 conferências, ou seja, menos da metade. Dos debates dos 
grupos foi elaborado um material que segue para cada Conselho Particular, com a 
obrigação de cada Presidente de CP fazer uma cópia desse material a ser entregue a cada 
uma de suas conferências. Está sendo remetida aos CPs uma cédula para que as 
conferências apresentem a opinião sobre a forma de distribuir as cestas básicas que o CC 
recebe do Poder Judiciário, a votação deverá ser feita na próxima reunião do CP e o 
presidente deste informará o resultado ao CC via fone ou email: ecafo.ccs@gmail.com. 
Comentou sobre a criação de um novo grupo de Whatsapp. Está sendo estudada a 
possibilidade da reedição do Manual do visitador. O CC não irá mais transmitir 
informações diretas as conferências. A transmissão de informações compete ao 
Presidente do CP ás conferências. 
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde Vinicius não compareceu, mas justificou. 
 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: será representada pelo Cfde. Ítalo. 
 
MUSEU: O Cfde Cuica informou que o museu está funcionando normalmente e continua 
esperando visitas. 
 

REVISTA: O Cfde. Mario teceu elogios na montagem e dinamização das palestras das 
nossas ECAFOs. Elogiou a iniciativa da Conf. São Benedito em promover o segundo curso 
aos assistidos, mas dá-se a impressão que as conferências não estão correspondendo 
principalmente no tocante a incentivar os assistidos a comparecerem no curso. Sugeriu que 
seja avaliada a possibilidade de remodelar esse tipo de capacitação. Justificou o atraso na 
edição do Jornal em razão da falta de matérias. Insistiu que as matérias cheguem com a 
antecedência necessária. 
 

TESOURARIA: O Cfde. Evanildo informa que o balancete de março/2016 apresentou os 
seguintes dados. As despesas montaram a quantia de R$ 5.749,67, com uma receita de R$ 
3.360,39 gerando um déficit de R$ 2.389,28. A coleta desta reunião foi de R$ 13,55.  Avisou 
que o CNB está solicitando a reformulação do Boletim das Conferências, CPs, CC e obra 
unida. A formação para os tesoureiros do dia 19.06 será importante inclusive para 
cumprimento da orientação do CNB. 
 

DECOM: O Wilson elaborou um pequeno informativo a ser divulgado por todos, com 
referência ao horário de atendimento do CC e docs para cadastramento de famílias. Informa 
que o site e o facebook estão ativos, transmitindo informações dos eventos vicentinos, 
inclusive a festa junina. As regras novas estão chegando. A garagem do CC encontra-se 
disponível para locação. Cobrou a informação de que os CPs indiquem o nome de seus 
coordenadores das comissões de jovens, inclusive que enviem fotos para publicação no site. 

  
 


