
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O cfde. Donizeti comentou que 
apesar das dificuldades, vem recebendo muitas doações, os eventos 
são muitos, porém necessários, é somente assim que conseguem se 
manter.  Neste mês teve baixa de três funcionários.  Pede que os 
vicentinos continuem cadastrando seu CPF na Nota Fiscal Paulista 
para ajudar o Lar. Pediu que seja acertado os convites da Sardinhada 
até o dia 24/08. Comentou sobre a dificuldade de ter vicentinos 
voluntários, pois a manutenção é muito grande, reiterou o convite a 
todos, para que unam esforços para assumirem o compromisso de 
zelar pelo patrimônio da SSVP. As visitas se fazem necessárias pois 
os vôs contam com a presença de todos, pois há casos deles que nem 
família tem. 

 
PRESIDÊNCIA: O confrade Aparecido agradeceu a todos que 
participaram da Festa Julina no Pq. Das Águas, que teve um resultado 
muito positivo. Comentou que foram 22 pessoas participar do EAVI, foi 
um dia muito especial, foram algumas pessoas que não eram 
vicentinos, que por sinal gostaram muito do evento. Esteve presente 
na reunião com o CRAS, mas que nada fora definido neste dia 
marcando uma reunião posteriormente. No dia 15/09, na reunião do 
CMJ irá com um grupo maior, pois terá encontro dos departamentos 
(ECAFO, CJ, CCA, DECOM e Missões), e como o CC não tem 
representante de Departamento de Missionários, nomeou os cfdes. 
Lucio e Antônio, para representar-nos. Distribuiu o material da 
Revoada. 
 
TESOURARIA: O Cfde Wilson informa que a Receita do mês julho é 
de R$5.118,41, com despesas de R$5.914,24. Coleta da reunião foi 
de R$28,80. 
 

Assuntos Gerais: A csc.Mara informa que toda entrega da cesta 

verde será direcionada ao Centro Social, pois as famílias serão melhor 
beneficiadas. Pediu ajuda financeira aos CPs na confecção do bolo de 
São Vicente que será servido no dia 29/09, após a missa. 
  

Palavra do Padre Inácio: Convidou todos a participar da Hora 

Santa. Pediu que quando for rezar as missas de 5 intenções levar tudo 
descrito, pois há párocos que desconhecem a sociedade e o trabalho 
vicentino. Disse que fará o possível para participar de todo o Tríduo de 
São Vicente.  

   

RESENHA INFORMATIVA 

SOROCABA – AGOSTO/SETEMBRO 2018 
 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 
21/08 - Reunião Conselhos Particulares 
25/08 - Congresso DENOR - Sorocaba 
26/08 - 09h30 Celebração com internos Lar - CP Divino Espirito Santo 
31/08 - 19h30 Hora Santa Vicentina - S. Benedito - Lanche CP Divino Espirito Santo 
(lembrar do pagamento do segurança)  
01/09 -  22/09 - Revoada Vicentina 
01/09 - 42ª Sardinhada na Brasa LSVP 
02/09 - 09h30 Celebração com internos Lar - CP Nossa Srª da Ponte 
11/09 - 19h30 Terço Vicentino - Conselho Central  
14/09 - 19h30 Reunião Conselho Central 
15/09 - 14h Reunião CM Jundiaí  
18/09 - Reunião dos CPs 
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 
28/09 - 19h30 - 2º dia do Tríduo de São Vicente, Missa com Hora Santa na Paróquia 
São Benedito - Lanche CP Santa Rita (lembrar do pagamento do segurança) 
29/09 - 16h00 - 3º dia do Tríduo de São Vicente - Concentração para Carreata na 
Praça Frederico Ozanam - Bairro Ana Paula Eleutério / 18h30 - Finalização com 
Missa na Comunidade São Vicente de Paulo (no Lar) 
30/09 - 09h00 - Festa Regulamentar e confraternização com almoço comunitário 
(endereço e maiores informações no convite enviado às Conferências) 
 
Missas das cinco intenções: 
23/09 - 10h00 – Conferência São Bento - Catedral de Sorocaba. 
23/09 - 11h00 – Conferência São Roque - Comunidade São Vicente de Paulo.  
23/09 - 19h00 – Conferência Mãe da Misericórdia - Paróquia Cristo Rei 
 
Efemérides: 
08/09/1853: Data de Falecimento de Antônio Frederico Ozanam 
23/09/1600: São Vicente de Paulo foi ordenado sacerdote  
2/09/19536: 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 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. Faltaram duas conferências na última reunião. 
  
CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando informa que este CP está 
com 07 conferências.  32 confrades, 14 consocias, 11 aspirantes. 
Atendem a 50 famílias, total de pessoas 192, alimentos doados 
1.312Kg. Comentou que, foi entregue todos os convites da 
Sardinhada.  
 para as conferências. 
 

CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio justificou sua ausência. 
  
CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informou que são 08 conferências. 90 
membros, 41 confrades, 39 consocias, 06 aspirantes, 09 auxiliares. 45 
famílias assistidas, 166 pessoas, 1.812 kg de alimentos doados. Saldo 
R$351,22. Comentou que deu posse a csc. Maria das Graças e sua 
diretoria da conferência Mãe da Misericórdia no dia 25/07. O cfde. 
Jorge da conferência N. Srª das Graças assumiu a tesouraria do CP. 
Comentou ainda que esteve em Jundiaí na reunião do CM com o cfde. 
Aparecido, conhecendo um pouco mais da estrutura da SSVP, achou 
excelente a acolhida. 
  
CP São José: O cfde Antônio informou que são 08 conferências, 33 
confrades, 28 consocias, 1 aspirante, 05 auxiliares. 28 famílias 
assistidas, total de 122 pessoas, alimentos doados 746Kg. Comentou 
que somente uma conferência não esteve presente na última reunião. 
  
CP S. Luiz Gonzaga:  A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, 64 membros, sendo 37 confrades, 23 consocias, 04 
aspirantes. Atendem a 38 famílias, num total de 161 pessoas 
assistidas. Alimentos doados 1.545Kg. Saldo de R$2.470,24. 
Comentou que os membros da conferência S. Paulo Apostolo por 
motivo de idade e saúde estão se afastando e encerrando as 
atividades na conferência, a última reunião será dia 23/08, porém 
alguns membros da conferência S. Benedito estão dispostos a 
continuar os trabalhos e chamar mais pessoas a participar, reativando 
o mais breve possível. Apenas uma conferência não esteve presente 
na última reunião. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO:  A csc Gabriela informou que ministrou a ECAFO na conferência 

São Bento, e que foi muito produtiva. Passou toda programação do Tríduo de 
S. Vicente, e comentou que este ano pensaram em algo diferente. Pede que 
todos participem de todos os dias, usando camisetas da SSVP, levando 
banners e bandeiras, comentou que no último dia na Festa Regulamentar terá 
a palestra com o Ir. Agenor do Ramo da FAMVIN (Religiosos de São Vicente 
de Paulo) e que no mesmo dia será servido um almoço comunitário, pede que 
confirmem presença e que levem a carne e a bebida que preferir. O mapa do 
local e toda programação está no convite e na pauta de avisos que foi 
entregue a todos os CPs.    
 

CJ:  O cfde. Bruno informou que participará do encontro da juventude da 

Região 4 que ocorrerá nos dias 21 a 23 de setembro, pediu ajuda dos CPs 
para custear a participação de alguns outros jovens do nosso Conselho. 
Comentou que cancelou o retiro que faria com os jovens, marcando assim 
uma data posterior. Disse ainda que em breve uma imagem de São Vicente e 
Ozanam, estará percorrendo os CPs, a fim de visitar os vicentinos que por 
algum motivo se encontram afastados, ficará uma semana com cada 
conferência. 
 
MUSEU:  O cfde. Cuica comentou que está tudo bem, porém espera 
visitantes para conhecer a nossa história.  
  

CCA: A consocia Mara representando a consocia Elaine, informa que na 

próxima reunião trará os convites da Santa Fantasia, evento esse que vai 
acontecer em outubro, pede que incentivem as crianças a participar. 
 

SITE: O cfde Ítalo informa que no dia 26/08 participarão do Avivamento 

Vicentino com um teatro, que será transmitido pela Canção Nova. 
 
 

Escala de visitas ao Lar: CP São José. 
 
 
 
 

Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 
CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 

ccsssvp@gmail.com- www.ssvpsorocaba.org 
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