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08 TERÇO VICENTINO     19h30
11, 12 e 13 FESTA JULINA DO LAR
12 REUNIÃO DO CONSELHO METROPOLITANO (JUNDIAÍ) 14h00
18 REUNIÃO DO CONSELHO CENTRAL   19h30
20  MÓDULO DE ESPIRITUALIDADE
22 REUNIÃO DOS CONSELHOS PARTICULARES    19h30
25 HORA SANTA     19h30
29 REUNIÃO DA DIRETORIA DO LAR   20h00

___ AGENDA VICENTINA ___

1902

 Nos dias 24 e 25 de maio aconteceu o 6º Acampamento Jovem 
promovido pelo Conselho Metropolitano de Jundiaí que contou com a 
participação de mais de cinquenta jovens e adolescentes de diversas 
cidades como Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí, Tatuí, entre tantas outras. 
Sorocaba também marcou presença, sendo representada pela consócia 
Cristiane (Conf. São Roque) e pelos confrades Giovani (Conf. Santa 
Maria Madalena), Ítalo (Conf. Sant’Anna) e Vinícius (Conf. Santa Rosa 
de Viterbo).

 Apesar da baixíssima temperatura tanto no sábado como no 
domingo, a Acampamento serviu para aquecermos nossa vocação 
vicentina e contou com várias atividades como palestras, a troca de 
experiências entre os participantes, momentos de orações e 
confraternização, muita música e dança além de uma sadia gincana. E, 
para tornar o evento ainda mais inesquecível, dois episódios merecem 
destaque: a imensa fogueira feita na noite de sábado que serviu para 
aquecer e unir os jovens e, já no domingo, um pedido inesperado de 
casamento feito a uma consócia pelo seu namorado, que foi 
prontamente aceito. 
 E o Acampamento se encerrou no domingo com uma marcante 
foto de todos os presentes em volta do símbolo da SSVP logo após a 
Santa Missa, porém, ficará presente na memória de todos para sempre e 
esperamos que, a cada ano, o evento se torne ainda maior e que mais e 
mais jovens possam usufruir desse valioso acontecimento.

 Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

 Que Deus nos abençoe!

Confrade Vinícius Eduardo Dall'Ava
Comissão de Jovens
Conselho Central de Sorocaba   

6º ACAMPAMENTO JOVEM
CM DE JUNDIAÍ

FAÇA AS COISAS ACONTECEREM
 Lendo uma das colunas existentes na Revista “Brasil 
Rotário”, Edição abril/2014 achei muito interessante e oportuna a 
mensagem ali contida, de autoria dos Coordenadores Regionais do 
Rotary, Sr. Altimar Augusto Fernandes e Antonio Henrique de 
Vasconcelos e que, com certeza serve para nós vicentinos.
 Fiz uma releitura desse texto e permito-me a escrever essa 
mensagem dirigida inicialmente aos rotarianos e agora para todos 
nós vicentinos.
 Vivemos nos queixando que não existem vicentinos 
disponíveis e engajados pela causa dos pobres, para assumir os 
inúmeros encargos existentes na SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE 
PAULO, nas Obras Unidas; que as conferências estão envelhecendo 
e, por conseguinte irão se extinguir, etc. Todavia, o que estamos 
fazendo de concreto?
 Voltando um pouco ao texto  escrito pelos rotarianos, 
contaram eles a seguinte historia: “Certa vez, durante um encontro 
realizado numa entidade de representação de indústrias, dois 
oradores iniciaram uma rodada de palestras com muitos números e 
gráficos. No módulo seguinte, o novo orador começou sua fala 
dizendo o seguinte: “Vaca não dá leite: você é que tira dela” -  e fez-
se um silêncio naquela platéia de conhecimentos técnicos.
 Então ele começou a explicar a frase com a seguinte 
pergunta: “Vocês já viram alguma vaquinha levantar a perna e 
despejar seu leite dentro do balde? Não, certo? Para a vaca dar leite, 
você tem que ter a terra, plantar a grama, adubar, cercar a área, 
comprar a vaca, emprenhá-la, esperar ela parir o bezerro, e só então 
você vai e tira o leite com a força das suas mãos”. E concluiu: “Tudo 
na vida é assim”.
 Na vida vicentina, não pode ser diferente. Se nós 
queremos que aumente o número de vicentinos, se nós queremos 
que surjam novas lideranças, devemos fazer alguma coisa. Devemos 
planejar, definir metas, fazer acontecer, aqui e agora. Não adianta 
apenas ficar se lamentando e dizendo: “Ah como eu gostaria que 
minha conferência vicentina se tornasse forte! Ah como eu gostaria 
que nossos confrades e consócias participassem mais dos nossos 
eventos”. Será que estou ao menos fazendo convites a algum amigo, 
conhecido, parente ou vizinho para que conheça o nosso trabalho 
vicentino? Será que eu estou dando bons exemplos e mostrando 
aos outros que vale a pena ser vicentino?  Como podemos exigir que 
outras pessoas estejam motivadas a manterem-se ativos e 
perseverantes nas conferências se as vezes nós mesmos estamos 
“caindo pelos cantos”?
 Portanto, devemos sempre lembrar do exemplo da 
vaquinha citado acima, ou seja, “Vaca não dá leite: nós é que 
tiramos leite dela”. 

(Donizeti E. Morais - Conf.  São Benedito - Sorocaba).

03 EAVI - TV SÉCULO 21 - VALINHOS  
09 REUNIÃO DO CONSELHO METROPOLITANO (JUNDIAÍ)  14h00
12 TERÇO VICENTINO    19h30
22 REUNIÃO DO  CONSELHO CENTRAL   19h30
26 REUNIÃO CONSELHOS PARTICULARES  19h30
26 REUNIÃO DA DIRETORIA DO LAR   20h00
29 HORA SANTA     19h30
30 9º CONGRESSO TÉCNICO DENOR - CMJ - ITABERA
31 MÓDULO BÁSICO 
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Julho
Domingo

Nossa Sra. da Piedade

Nossa Sra. da Piedade

19:00

Rua Padre Antonio Bento

Bairro Éden

Dia

Mês

Dia da Semana

Conferência

Igreja

Horas

Endereço

Bairro

12

Julho
Sábado

São Paulo Apóstolo

São Benedito

17:00

Rua Osório Maia

Vila Carvalho

Dia 03 10

Mês Agosto Agosto

Dia da Semana Domingo Domingo

Conferência Sagrado Coração de Jesus Santa Maria Madalena

Igreja Santa Maria dos Anjos Santa Maria Madalena

Horas 08:30 19:00

Endereço Rua Mariano Vera Dias Rua José Stilitano

Bairro Pq. Vitória Régia I Bairro Ouro Fino

26

Julho
Sábado

Santa Maria

Nossa Sra. Aparecida

18:00

Av. Ipanema

Vila Angélica

Missa das Cinco Intenções 
 A Sociedade de São Vicente de Paulo convida todos os nossos leitores a participar da “Missa das Cinco Intenções“ que 
é anualmente celebrada por cada uma das Conferências Vicentinas. O regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo no 
Brasil, contido na “Regra da Sociedade de São Vicente de Paulo” – Edição 2007 (página 89) estabelece em seu artigo 68:

“Os membros das Conferências devem participar, anualmente, da Celebração Eucarística denominada “Missa das 
Cinco Intenções”, de preferência na data do seu aniversário de fundação, com as seguintes intenções:

1. Pelos falecidos da SSVP, especialmente os da própria Conferência
2.  Pela Santa Igreja Católica.
3. Pelo Santo Padre, o Papa.
4. Pela Sociedade de São Vicente de Paulo.
5. Pelo Brasil.”

O Conselho Central de Sorocaba, faz anualmente um calendário com as respectivas datas, agendadas e comunicadas pelas 

Conferências ao CC. Para os meses de Julho e Agosto de 2014 estas são as datas previstas:
 

COMISSÃO DE JOVENS

Mai / Jun 14 Mai / Jun 14

16

Agosto
Sábado

Nossa Sra. Mãe da Igreja

Nossa Sra. de Guadalupe

19:30

Rua Nestor Grillo

Jd. Guadalajara



  “A caridade nunca deve voltar os olhos 
para trás, mas sempre para frente: o número dos 
benefícios passados é bem pequeno, enquanto que as 
misérias presentes e futuras são infinitas”.

 Com esta frase de Antonio Frederico Ozanam 
podemos refletir que devemos sempre olhar para frente, 
pois a muito trabalho ainda a ser feito.
 Não podemos jamais desanimarmos por algo 
ocorrido no passado, ou por não atingirmos o resultado que 
esperamos ao auxiliarmos uma família.
 Devemos ter em mente que devemos realizar “as 
obras” desejadas pela família e não a que julgamos ser 
melhores para eles.
 Muitas vezes achamos que o melhor para uma 
família é a mulher estar fazendo uma faxina ou costurando 
para sobreviver, mas será que o sonho dela não pode ser 
até mais simples como por exemplo ser cabeleireira ou 
manicure, precisam apenas de um incentivo através de um 
curso.
 Precisamos aprender a ouvir mais nossos 
assistidos e olhar para o futuro deles sempre de acordo com 
suas competências e sonhos.
 A Caridade é o amor mais desinteressado que deve 
existir. Como fiz o velho ditado “fazer o bem sem olhar a 
quem”. Julgar uma família assistida por seus atos passados 
é muito fácil, mas como será que agiríamos se 
estivéssemos passando fome e frio?
 Uma reflexão que merece ser feita por todos nós. 
 Vamos olhar para frente e praticar a caridade de 
forma efetiva em prol dos nossos irmãos mais pequeninos.

Cristiane Nogueira
Presidente CC Sorocaba

ERRATA
 Na edição anterior publicamos um trecho de 
uma passagem do Livros Reflexões das Cartas de 
Frederico Ozanam, do Confrade João Marcos 
Andrietta. Porém, a fonte e o autor foram publicados 
de forma equivocada. Pedimos desculpas a todos os 
leitores e ao Confrade Andrietta.

Cristiane Nogueira

A Caridade 
olha pra frente 

0318

 No início da Copa do Mundo no Brasil ao 

olharmos para o lado nos deparávamos com um 

mar de camiseta amarelas, as famosas camisas 

canarinhos.

 Mas somos brasileiros apenas durante a 

Copa? Será que somos brasileiros quando a 

imagem passada não é de um evento tão 

grandioso?

 Devemos ser brasileiros sempre, mas 

principalmente quando um irmão da nossa 

nacionalidade precisa de nós, como foram os 

casos das enchentes no Rio de Janeiro, em 

Minas Gerais e atualmente no Paraná e Santa 

Catarina.

 Temos que nos unirmos sempre, 

principalmente quando um irmão de Pátria 

precisa de nós.

 Por isso, não deixemos este patriotismo 

acabar com o final da copa.

Sejamos brasileiros hoje e sempre.

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo

       

Cristiane Nogueira

Presidente do CC Sorocaba

Quando somos 
brasileiros?

Mai / Jun 14 Mai / Jun 14

ADVOCACIA
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

Roberval de Oliveira Santos

Rua José Luiz Flaquer, 156
Éden - Sorocaba/SP

Tel.: 3225-3675

Cel.: 99113-1179
berva@ig.com.br

OAB/SP 71.053

Fone: (15) 3232.0904

Dr. Silvano José Pereira
Clínico Geral / Ortodontia / Implantodontia

CROSP 84.183

Dra. Vania Yasuda
Restauração Estética

CROSP 83.440

Rua da Penha, 384 - Centro  (em cima da loja Ponto Frio)

 Em 1933, nascia na vila Santana, em 
uma família muito humilde, um menino especial. 
Com uma infância muito dificil, perdeu sua mãe 
aos 5 anos de idade, quando nascia a sua irmã 
caçula. Viu seu pai, viúvo e com 7 filhos, sendo a 
mais velha com 12 anos, sustentar a família com 
muita dificuldade. Desde pequeno, sempre se 
esforçou muito para ajudar a família.
 Apesar de todas estas dificuldades, José sempre conta 
as histórias de sua infância com bom humor. Conta como no 
inverno, não tendo muitas cobertas, seu pai colocava todos os 
filhos em sua cama, e falava pra colocar as cabeças embaixo das 
cobertas e fazer bafo pra esquentar!
 Mas a personalidade cativante, sempre disposta a ajudar 
os outros, e a incansável disposição para o trabalho, driblaram 
todos os infortúnios. Trabalhou em padaria, tecelagem, e serralhe-
ria, profissão que tornou-se sua principal, chegando a ser proprie-
tário da Serralheria Lopes. Mesmo com pouco estudo, ensinou 
muita gente os ofícios que aprendera na prática, no dia a dia do 
trabalho. No trabalho, seu comportamento sempre foi de um 
mestre, ensinando a profisssão aos mais jovens, e não foram 
poucos que passaram pelas suas mãos.
 Durante todos esses anos, sempre foi um pai, marido, tio, 
muito zelozo pela sua família, não medindo sacrificios para ajudar, 
tanto moral quanto materialmente. Hoje já é bisavô! E a idade não 
diminui a sua disposiçõa, continua ajudando as pessoas, ensinan-
do aos interessados sua profissão. Ele faz isso com prazer, nós 
como seus familiares nos orgulhamos muito, e tentamos seguir 
seus exemplos como um homen integro, amoroso, presente.

 Queremos dizer para você, Zelito, como nos sentimos. 
Mas é difícil expressar em palavras!
 Que dizer de uma pessoa que, entre seus familiares, 
filhos, netos e bisnetos, é admirado e amado?
 Que dizer de alguém que entre amigos, conhecidos, e as 
vezes até mesmo entre desconhecidos, é respeitado e querido?
 Que dizer das histórias que ouvimos tantas vezes, da 
tecelagem, da padaria, da serralheria, onde até os disabores e 
desventuras da vida viram motivo para sorrir e aprender algo?
 Só podemos dizer que você é para todos nós um exemplo 
de marido, de pai, de avô, de bisavô, de amigo, de profissinal. 
 Queremos que saiba que para nós é uma honra viver na 
terra na mesma época que pessoas como você, e um privilégio 
maior ainda ter a chance de conviver com você.
 Rogamos a Deus que lhe dê mais luz a cada dia, pois 
sabemos que você, como poucos, sabe distrubuí-la bem. 
 Um grande beijo no coração,
 De sua família e amigos.

Um abraço
Magali
i

Nosso
querido
Joselito



Rua Nelson Correia Leite, 177
Jd. Santo André
Sorocaba/SP

Aproxime o leitor QrCode de seu 
smartphone para ser direcionado

para página do facebook

São Vicente e a Eucaristia
 Este mês de junho, a Igreja Católica comemora a 
festa de Corpus Christi, celebrando solenemente o misté-
rio da Eucaristia, isto é, o Sacramento do Corpo e do 
Sangue de Jesus Cristo. A data sempre ocorre em uma 
quinta-feira, remetendo à Quinta-feira Santa, quando se 
instituiu esse Sacramento na última ceia de Jesus com 
seus apóstolos. Ele mandou que celebrassem Sua lem-
brança comendo o pão e bebendo o vinho que se transfor-
maram em seu Corpo e Sangue. 
 No Brasil, a data passou a ser feriado religioso a 
partir de 1961, quando o correu em Brasilia a primeira 
procissão da igreja de Santo Antonio até a igrejinha de 
Nossa Senhora de Fátima.
 A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, 
que é peregrino, em busca da Terra Prometida. No Antigo 
Testamento esse povo foi alimentado com maná no 
deserto; hoje ele é alimentado com o próprio Corpo de 
Cristo.
 "O que come a minha carne e bebe o meu sangue, 
tem a vida eterna e, eu o ressuscitarei no último dia. Porque 
a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue 
é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e 
bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que 
come deste pão viverá eternamente" (Jo 6, 55 – 59).
 Através da Eucaristia, Jesus nos mostra que está 
presente ao nosso lado, e se faz alimento para nos dar 
força para continuar. Jesus nos comunica seu amor e se 
entrega por nós.
 Para São Vicente, “que conhecia a pobreza e a 
miséria dos homens e transbordava de amor por eles”, é 
necessário comungar com frequência, porque “a 
Eucaristia é o oráculo de pensamento do amor”. Nós 
cristãos, que buscamos o Amor de Deus, sabemos dos 
nossos defeitos e devemos sempre participar do 
Sacramento da Penitência e da Eucaristia.  Recebendo 
Jesus é que nos tornamos mais fortes para também 
recebê-Lo na pessoa do pobre e caminharmos com Ele na 
busca da Santidade.
 Que cada vez mais, com a ajuda de Deus, de Maria 
Santíssima e de São Vicente de Paulo, possamos ter a 
graça de estar sempre junto dos Sacramentos.
 “Rogo a Nosso Senhor que Ele mesmo seja força 
em vossa vida, como Ele o é de todos aqueles que se 
alimentam dos seu amor”. (São Vicente de Paulo, 1659).

LSNSJC 

Angeles Paredes Toral

1704 Mai / Jun 14 Mai / Jun 14

Quanto mais
você pede,
mais você

ganha.

Not Fiscal
Paulista

@

O Lar São Vicente de Paulo 
de Sorocaba, necessita de 
cadastradores voluntários, 

para cadastro das 
notas fiscais doadas. 

Reserve 1 hora de seu dia, 
para que no conforto

de sua casa, realize essa boa ação.
Universitários que necessitem de 

horas para 
atividades complementares, entrem

em contato conosco.

O QUE VOCÊ FAZ EM 

?1 

Av. Betânia, 1255 - Vila Betânia - Sorocaba/SP
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Design

hora

(15) 3223.5200 / 99108.0640 
(Patrícia, Sônia ou Isabel) (Mario) 

SALVE VIDAS
DOE SANGUE

Horário de funcionamento:
7h30 às 12h30 de Segunda à Sábado

Av. Com. Pereira Inácio, 564 - Sorocaba/SP
(anexo ao Hospital Leonor Mendes de Barros - Próx. a Rodoviária)

(15) 3224-2930/3332-9461

Colsan Sorocaba

Faltou um 
anúncio aqui.

O seu.
Reservas: 15 99108.0640

IX Congresso Vicentino Do Seridó
 A Consócia Cristiane Nogueira, presidente do Conselho 
Central de Sorocaba, esteve no período de 05 a 10 de junho na área 
do Conselho Metropolitano de João Pessoa/PB, sendo que durante 
sua visita missionária participou no dia 08 em Jucurutu, cidade que 
faz parte do Conselho Central de Caicó, interior do Rio Grande do 
Norte, do IX Congresso Vicentino do Seridó.
 O Congresso que teve início com a Santa Missa celebrada 
pelo recém empossado Bispo de Caicó Dom Antonio Carlos, que 
destacou a importância do trabalho vicentino e demonstrou conhecer 
muito sobre o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
encantando a todos os presentes. A Santa Missa foi co-celebrada por 
diversos Padres, dentre eles o Padre Michael, assessor espiritual do 
CM de João Pessoa.
 A Consócia Cristiane falou sobre o tema do ano 
Missionários na Caridade, comentando com os presentes as 
experiências vividas em seus 18 anos de vicentina.  Destacando a 
importância de “vestir o avental” (se colocar a dispor) para servir os 
Pobres.
 Relata a consócia Cristiane que foi uma experiência muito 
gratificante estar junto aos vicentinos do Seridó, como são chama-
dos, pois aprendeu e muito com eles, destacando o carinho com que 
foi recebida por todos.
 “Sem dúvida temos muito a aprender com os vicentinos do 
nordeste, como por exemplo, a valorizar pequenos gestos que 
acabamos deixando passar na correria do dia-a-dia. A organização 
de todo o evento estava impecável. O calor é muito grande naquela 
região, mas o calor humano dos irmãos vicentinos é muito maior e 

que a temperatura local”, destaca a Consócia Cristiane.
 Agradece ainda Cristiane, o convite dos Confrades 
Beethovem, Levanildo, Arimatéia e Crispim.
 Sem dúvida o Conselho Central de Sorocaba e Caicó 
estão colocando em prática a Caridade Missionária herdados de 
São Vicente de Paulo e do Beato Ozanam.

Cristiane Nogueira
Presidente CC Sorocaba

#OBENTÃOVOLTOU

Eu�voltei�agora�pra�ficar.�
Porque�aqui,�aqui�é�meu�lugar.

A�Gráfica�Paratodos
parabeniza�o�

Esporte�Clube�São�Bento�
pela�conquista��do�acesso�

a�série�A1



 Quando - conforme relatado no livro dos Atos dos 
Apóstolos, capítulo 19 – aqueles discípulos de João 
respondem à pergunta de Paulo,  dizendo: “Não, nem sequer 
ouvimos dizer que há um Espírito Santo”, talvez pudéssemos 
acrescentar à resposta: “Nem sequer ouvimos dizer que há um 
Espírito Santo que se recebe...” João foi o primeiro a indicar 
que Jesus seria aquele que batizaria no Espírito. O Espírito, 
pois, estava presente nas considerações de sua  doutrina, e 
ele mesmo vira “o Espírito descer sobre Jesus na forma 
corpórea de uma pomba”, conforme relato de João 1, 29-34, 
Mateus 3, 11-17, Marcos 1,8 e Lucas 3, 15-22... A novidade de 
fato, estava na pergunta de Paulo: “Recebestes o Espírito?...” 
Poderiam ter respondido: “Não, não estamos sabendo que há 
um Espírito Santo que se recebe, que se nos é dado!...”  Por 
vezes, também nos nossos dias, nos falta uma clara 
consciência de que “a nossa esperança não engana, pois o 
amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado” (cf. Rm 5,5).... Não nos 
apercebemos do privilégio de que, “aquele Espírito que não 
podia ter sido dado antes que Jesus fosse glorificado”, agora já 
“nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso 
Salvador” (Tt 3, 5b-6). Segundo João, depois de instruir seus 
discípulos a respeito da missão do Espírito Santo (capítulos 
14,15 e 16), Jesus pede ao Pai que o glorifique (capítulo 17). 
Na seqüência (capítulos 18 e 19), João nos relata o processo 
que culmina com a glorificação (ressurreição!) de Jesus; e – 
retirado o obstáculo que impedia a doação do Espírito (cf. Jo 
7,39),  Jesus,  glorificado, adentra o local onde os discípulos 
se encontravam (não obstante estarem as portas fechadas), e, 
ato contínuo (capítulo 20, 19-22), diz: “Recebam o Espírito 
Santo!”...  Sim, Jesus é o portador dessa grande novidade 
anunciada por Deus pela boca dos profetas para os tempos 
missiânicos: “descerá  sobre vós o Espírito Santo e vos dará 
força” (cf. At 1,8). “O Espírito Santo, que nas profundezas 
imperscrutáveis da divindade é uma Pessoa-Dom, por obra do 
Filho, isto é, mediante o mistério Pascal de Cristo, é dado  de 
uma maneira nova aos Apóstolos e à Igreja e, por, intermédio 
dela, à humanidade e ao mundo inteiro” (João Paulo II, DeV,  
23)... O Espírito não espera que O entendamos para agir em 
nossas vidas. Mas, como “a graça supõe a natureza”, quanto 
maior consciência tivermos a respeito dessa possibilidade de 
recebermos desse Espírito Santo – pois “o Pai Celestial não 
deixará de dar o Seu Espírito aos que lho pedirem”, cf. Lc 
11,13, - melhor poderá Ele - que é sutil, delicado e respeita 
nossa liberdade - possuir-nos e conduzir-nos segundo os 
propósitos do coração de Deus. Após o Pentecostes descrito 
por Lucas (capítulo 2 dos Atos), aos atônitos expectadores 
daqueles sinais e prodígios que perguntavam: “O que fazer?”, 
Pedro indica o caminho: “Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos 
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois 
(diferentemente  dos tempos  que antecederam a glorificação 
de Jesus), a promessa é para vós, para os vossos filhos e 
todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso 
Deus"...  É muito bom à nossa "saúde espiritual" 
permanecermos abertos ao entendimento dessa possibilidade 
de uma contínua repleção desse Espírito que nos foi dado!...

A GRANDE NOVIDADE: 

O ESPÍRITO NOS FOI DADO!
Terminei de ler dois belos livros: “Uma Vida Sem Limites” e 

“Indomável”, autobiografia de NICK VUJICIC, nascido na Austrália, 
sem braços e pernas, leva uma vida normal. Casado, com um filho, 
pratica esportes, formado em duas faculdades, atualmente faz 
palestras pelo mundo todo, sobre vários assuntos, tais como a 
deficiência, a esperança e o sentido da vida. Dessa leitura extrai 
alguns tópicos, que acredito sejam de grande valia para o nosso 
apostolado vicentino e principalmente para a nossa visita domiciliar 
junto aos nossos assistidos.

Helio Delosso,
Coordenador da Hora Santa Vicentina.

NICK VUJICIC
Neste momento a sua vida pode maltratá-lo(a). E você talvez 

pergunte se algum dia a sua sorte vai mudar. Você têm o poder de 
mudar as circunstâncias. Vá atrás daquilo que deseja, o que quer que 
seja. Não existe razão para entrar em pânico se seu milagre não 
acontecer, ou se seu desejo não se tornar realidade na mesma hora. 
Lembre-se: Deus ajuda quem ajuda a si mesmo (a).

Se não está onde queria estar ou se não realizou tudo que 
espera atingir, o mais provável é que a razão resida não à sua volta, 
mas dentro de você. Assuma a responsabilidade e, depois, aja. 
Primeiro deve acreditar em si mesmo (a) e no seu valor. Não pode 
esperar que os outros descubram seu esconderijo. Não pode ficar 
parado (a), esperando que aconteça um milagre ou que apareça a 
oportunidade certa. Você deve pensar em si mesmo (a) como uma 
colher de pau, e o mundo é seu caldeirão. Mexa a colher. Coragem! A 
vida pode parecer cruel, disso não há dúvida. As vezes, as marés de 
azar sucedem-se e não conseguimos ver a saída. Mas depende de 
você se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sem dúvida 
é difícil permanecer otimista e motivado (a), quando seu fardo 
parecer insuportável.

Como cristão (ã), vivo de acordo com a minha crença em 
Deus. Mesmo sem poder vê-Lo ou tocá-Lo, no meu coração sei que 
Ele existe, e coloco meu futuro nas mãos Dele. Não sei o que o dia de 
amanhã reserva para mim, mas, por acreditar em Deus, sei quem 
garante o meu futuro. Confie em Deus, mantenha a esperança no 
coração e, mesmo quando encarar os piores momentos faça tudo 
que puder a fim de se preparar para o melhor! Guarde isto: tudo é 
possível. Quando se sentir desanimado (a) por causa dos percalços, 
quando achar que a vida lhe dá um caldo, acredite que tudo é 
possível. Talvez agora não consiga ver a saída. Talvez sinta que o 
mundo inteiro está contra você, mas acredite que as circunstâncias 
podem mudar, que as soluções podem aparecer e que a ajuda pode 
vir de lugares inesperados. AÍ tudo é possível!

O ponto mais importante a ser lembrado é que você sempre 
encontrará um caminho desde que o procure.

Se você acha que jamais vai tentar, talvez seja porque não 
está realmente preparado (a) para o que der e vier. Você é 
responsáve l  po r  seu  p rópr io  sucesso .  Assuma essa 
responsabilidade preparando-se para dar o melhor de si. Se você 
ficar amuado (a) em casa ou num show de lamúrias e uma festa de 
coitadismo, ninguém vai convidá-lo(a) para dançar. Acredite em si 
mesmo (a). Acredite nas possibilidades para a sua vida. Acredite no 
valor que você tem neste mundo. Se não se sentir digno(a) de asas, 
jamais vai tirar os pés do chão.

Você não pode simplesmente ficar sentado (a) de braços 

cruzados esperando que as oportunidades apareçam. É preciso 

agarrar com unhas e dentes todas as cordas e escadas que possam 

levá-lo(a) para cima.
Mas deve ter coragem e determinação para encarar a subida.
Nenhum de nós sabe o que a vida nos reserva... mas é fácil ter 

coragem quando você sabe que A CORAGEM VEM DE DEUS.

UMA VIDA SEM LIMITES

PRIMEIRO PASSEIO MOTOCICLÍSTICO 
DA CARIDADE, REALIZADO COM SUCESSO TOTAL.

 Inicialmente precisamos agradecer os motociclistas 
companheiros que nos deram a honra de suas presenças e 
também aqueles que, mesmo com chuva, concluíram o 
passeio e visita aos Lares S. Vicente de Paulo de São Miguel 
Arcanjo e Itapetininga.

 O passeio estava excelente, correndo tudo dentro da 
normalidade natural deste tipo de atividade, contando inclusive 
com a mudança do tempo.
 Ressaltamos e agradecemos a generosidade dos 
motociclistas em doarem fraldas geriátricas ao Lar de 
Sorocaba, nosso sincero muito obrigado.

 Saímos de Sorocaba, por volta das 8.30 hs, com 
destino ao Lar São Vicente de São Miguel Arcanjo, tendo sido 
cordial e alegremente recebidos pela Consócia Diná 
presidente daquela entidade com um saboroso café, momento 
em que tivemos a oportunidade de ouvir e conversar com um 
dos idosos que lá estão residindo.

 Depois partimos para Itapetininga, quando então 
fomos recepcionados de forma muito carinhosa pelos 
funcionários e pelo Confrade Claudio Stucchi, presidente 
daquela entidade que fez questão de nos mostrar as 
instalações, seus projetos para esta administração, etc. Lá 
também tivemos nova oportunidade para conversar e ouvir os 
idosos. Momento único para nós, amantes da liberdade 
propiciada por este tipo de passeio.

 Encerramos nosso passeio com a benção do Pe. 
Inacio na Missa por ele celebrada na Paróquia São Benedito.
 Cumprimos integralmente o roteiro inicialmente 
previsto e com a Graça de Deus  tudo transcorreu em paz e 
segurança.
 A Equipe já está programando o segundo passeio, 
provavelmente para o mês de setembro deste ano. 

 Reiteramos nosso convite para aqueles que apreciam  
passear de  motocicleta a virem participar conosco. 
 Foi muito bom, porque agregamos um valor 
impressionante a esse tipo de hobby, ou seja, a prática da 
caridade e a demonstração de carinho e afeto pelos idosos.

Contatos : 

Donizeti
 Tel. 15 3232.6959
99789.5528
doniadv@gmail.com
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HORA SANTA VICENTINA
ÚLTIMAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS ÀS 19H30

NA IGREJA SÃO BENEDITO



Av. Dr. Américo Figueiredo, 2029
Jd. Ouro Fino - Sorocaba/SP

O endereço mudou..

e a nossa dedicação e 

qualidade ficou ainda melhor !Av. Roberto Simonsen, 847
CEP 18090-000 - Sta. Rosália

1506

 O Lar São Vicente de Paulo tem sido agraciado com 
visitas ilustres e inúmeras parcerias atentas as nossas 
necessidades e prontas para atendê-las.
 O Rotary Club Manchester promoveu à tradicional 
Feijuka que em seu 5º ano consecutivo foi um tremendo sucesso. 
Público alegre num clima de Copa do mundo tornou o ambiente do 
nosso salão muito descontraído e a certeza de muitos outros 
encontros.

 Nas festividades juninas 
do parque das águas, o Lar São 
Vicente contou com uma equipe 
de voluntários guerreiros que 
após 16 dias de muito trabalho, 
apesar  do cansaço todos 
demonstravam muita garra e 
alegria em poder servir.
 Este trabalho em equipe 
fortalece a fé que nos motiva 
desenvolver este ato de carida-
de ao irmão menos favorecido.
 Parabéns a toda equipe 
que Deus abençoe e permita 
continuarmos sempre perseve-
rantes. Foram noites frias e 
chuvosas mais a esperança dos 
resultados que foram obtidos 

compensou o sacrifício. Estamos felizes por compartilharmos 
momentos únicos.

 Com soe acontecer, novamente a SOCIEDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO, esteve presente na festa junina da cidade.
 L á  c o m p a r e c e r a m  m a i s  d e  5 0  a b n e g a d o s 

vicentinos/voluntários para 
t r a b a l h a r ,  e m  s u a s 
respectivas barracas, durante 
os 16 dias de festa, inclusive 
aqueles em que a chuva não 
deu trégua e apesar de 
e s t a r e m  c o m  o s  p é s 
molhados, nem por isso 
desanimaram.
 A vocação vicentina, 
qual seja, a de ajudar o seu 
s e m e l h a n t e ,  b u s c a n d o 
recursos financeiros para 
patrocinar a assistências aos 
menos favorecidos, assistidos 
pela SOCIEDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO se fez 
presente.
 

 Parabéns a todos! Vocês merecem todo o nosso respeito e 
gratidão, porque de fato fizeram a diferença na festa junina.
 Mais um ano e novo sucesso. Sucesso na arrecadação, 
sucesso no público que prestigia essa nossa festa junina, enfim, só 
elogios. 

 Tivemos diferentes tipos de shows artísticos, culminando 
no último dia da festa (08/06) com quase 30  shows de artistas 
renomados e famosos sob o comando da rádio oficial da festa, a Top 
FM e um público estimado em mais de 10 mil pessoas.

 A arrecadação, segundo informações, teve um acréscimo 
de 30% em relação ao ano anterior e isto se deve a credibilidade 
que a comunidade sorocabana e da região deposita no trabalho 
digno, sério e respeitoso desenvolvido pelas 33 entidades que lá 
trabalharam, inclusive nós vicentinos.

 Por fim, queremos agradecer a todas as pessoas que lá 
compareceram e nos prestigiaram. Fiquem todos sabendo que se 
obtivemos sucesso, é porque a comunidade sorocabana, 
principalmente aquela constituída das famílias, assim contribuiu.
Que Deus nos abençoe, sempre.

 Neste final de semana (14/06), a Toyota do Brasil, 
parceira leal as nossas convicções esteve no Lar São Vicente 
de Paulo com uma equipe de funcionários, diretores e presi-
dente para entrega de roupas e sapatos adquiridos através da 
campanha que a empresa arrecada com entusiasmo e 
incentivo.

 A diretoria e os internos do Lar agradecem a atenção 
e roga muitas bênçãos e prosperidades.

 Venha conhecer o Lar São Vicente de Paulo, seja um 
voluntário ouvinte.
 Sua presença é muito importante. 

 Servir é melhor que receber.

Confrade Ivan
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Mês de Junho no Lar

Dia�25/Out
À�partir�das�19h

Informações: 15 3313.2025/ 3313.9100

35ª FESTA JUNINA BENEFICENTE DE SOROCABA 2014
CONTA COM O APOIO E PARTICIPAÇÃO DOS VICENTINOS



 Segue uma história vicentina ocorrida a cerca de 
30 anos atrás: um grande vicentino da cidade de 
Sorocaba (que faz falta à SSVP e deveria voltar 
urgentemente) foi designado para fazer sua primeira visita 
e, com grande ansiedade e até mesmo um pouco de medo 
e receio, chegou ao local destinado - um casebre de 
madeira no bairro da Vila Barão - e se deparou com o 
seguinte cenário: um rapaz forte e de aparência saudável 
deitado em uma cama e ao seu lado um berço com uma 
criança pequena dormindo. Logo veio na cabeça desse 
vicentino o pensamento de que o rapaz forte poderia estar 
trabalhando naquela hora ao invés de estar deitado e, por 
isso, deveria se tratar de um vagabundo ou, de repente, 
ter passado a noite toda bebendo. 
 Grande engano! Na verdade o rapaz em questão 
era leproso e não tinha as mãos e nem os pés, morava 
com a sobrinha (que fazia alguns bicos como faxineira 
para sustentar a casa) e a ajudava olhando a sua filha, 
uma vez que não podia trabalhar. Apesar de suas 
limitações, era muito alegre e sempre sorridente, possuía 
uma grande cultura e gostava muito de ler, porém não o 
fazia porque não tinha livros em casa e quase não 
conseguia enxergar. 
 Foi então dado ao rapaz um óculo novo e a Bíblia 
Sagrada, que sempre era utilizada nas espiritualidades 
durante as visitas. E certo dia, durante o comentário de 
uma leitura, o rapaz tirou a seguinte mensagem: “todo 
mundo possui problemas na vida e eu aceito a minha 
condição, pois Deus não permite que alguém tenha uma 
cruz mais pesada do que consiga carregar”. O vicentino 
ficou sem palavras e apenas agradeceu ao rapaz pela 
lição de vida.
 Esse caso marcou muito o vicentino e nos mostra 
três ensinamentos importantes que devemos carregar 
conosco e, se possível, divulgar às outras pessoas: não 
podemos julgar ninguém antes de conhecer a sua 
realidade, podemos aprender muito com os carentes em 
todos os aspectos e devemos ser gratos por tudo que 
temos e conseguimos na vida. E que, assim como o rapaz 
carente, consigamos manter a alegria e o sorriso no rosto 
mesmo diante de todos os obstáculos e dificuldades que 
surgirem em nossas vidas. Louvado Seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Vinícius Eduardo Dall'Ava
Coordenador da Comissão de Jovens Conselho Central 
de Sorocaba

Bolo de abobrinha com cobertura de chocolate:

Ingredientes:

Massa:
3 ovos
1 xícara de açúcar
1 abobrinha
¼  xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:
1 colher (sopa) de margarina sem sal
½ xícara de leite
5 colheres (sopa) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo :
Massa: bata no liquidificador o óleo, os ovos, açúcar e a 
abobrinha. Despeje esta mistura em uma vasilha e acrescente a 
farinha de trigo e o fermento mexendo muito bem. Coloque em 
uma assadeira untada e leve ao forno.

Cobertura: misture todos os ingredientes e leve ao fogo, deixe 
ferver até engrossar. Cubra o bolo ainda quente.
 
Bom apetite!!
                            
Luana Campos Oregana 
CRN 20548 
 Nutricionista (Lar São Vicente de Paulo - Sorocaba)
 quallynutri@yahoo.com.br.

 Você sabia que a 
abobrinha combate a 
osteoporose, é rica em 
á c i d o  f ó l i c o ,  e v i t a  
problemas do coração, 
hidrata, já que 96% deste 
al imento é somente 
á g u a ,  m e l h o r a  o s  
sintomas de cansaço, 
pois é se você não 
costuma consumir este 
alimento começa já á 
mudar seus hábitos 
alimentares.

Dicas de consumo: 
A abobrinha é bastante 
utilizada em saladas, 
refogados, suflês, e fica 
excelente em sopas 
devido á sua consistência 
e fácil digestão.
 
 Na compra deste 
vegetal escolha os frutos 

firmes, com casca brilhante, sem partes escuras ou 
amolecidas, deve ter no máximo 20 cm de comprimento, 
quanto menor mais saborosa.
 Quando já picada e embalada deve-se 
obrigatoriamente ser armazenada em refrigerador, não 
compre este produto caso esteja com formação de líquido 
amarelado na embalagem, pois isto significa que o fruto já 
está se deteriorando.
 
 À seguir separei uma receita diferente para você 
utilizar a abobrinha, no Lar São Vicente é muito bem aceita 
pelos moradores:

Saiba mais sobre a Abobrinha

Caros confrade e consócias, preservar 
o patrimônio histórico é renovar! 

Nosso acervo é muito bonito,
amos formar uma equipe para 

cuidar de nossa história!
Faça-nos uma visita pessoalmente 

ou através de nosso blog:

Avenida Betânia, 1255 - Jd. Betânia - Sorocaba/SP

PARA REFLETIR

0714

 Tomou posse, no ultimo dia 23/04 a nova Diretoria do 
Conselho Particular São Luiz Gon zaga. 
 A nova Diretoria ficou assim constituída:
Presidente 
Wilma Muniz de Oliveira Morais (Conf. S. Benedito);

Vice-Presidente
Nelson Candido da Costa Filho (Conf. Sta. Maria Madalena);

1ª Secretária
Ivete Maria de Proença (Conf. S. Sebastião); 

2ª Secretária
Alaides Pires de Siqueira (Conf. S. Sebastião); 

1º Tesoureiro
João Honorio de Araujo (Conf. S. Paulo Apóstolo);

2º Tesoureiro 
Sérgio dos Santos (Conf. S. Benedito); 

Comissão de Jovens
Bruna Proença de Andrade (Conf. S. Sebastião);

Ecafo
Donizeti Emanuel de Morais (Conf. S. Benedito); 

 E deverão cumprir um mandato de 4 anos, ou seja, 
até abril/2018.
 Essa nova Diretoria promete grandes realizações. 
São as mulheres vicentinas cada vez mais assumindo os 
encargos diretivos, com muito entusiasmo e alegria.
 Desejamos a todos os membros dessa nova 
diretoria, muita luz e graça da parte de Deus e dos nossos 
Padroeiros.
 Aproveitamos o ensejo para agradecer a toda a  
Diretoria que deixou este Conselho, depois de 4 anos de 
mandato. Que Deus os abençoe pelo trabalho realizado.
 O trabalho a frente de um Conselho Particular, num 
primeiro momento parece ser fácil mas na verdade é sabido 
que exige dos seus dirigentes muita dedicação, compromisso 
e seriedade até mesmo porque o conselho particular deve ser 
o elo que interliga o Conselho Central (de quem recebe as 
orientações) e a base do vicentinismo que são as 
conferências a ele vinculadas.
 Que Deus nos permita sermos sempre atuantes a 
favor dos menos favorecidos a quem devemos toda a nossa 
dedicação e trabalho caritativo.

A Diretoria

CONSELHO PARTICULAR 
SÃO LUIZ GONZAGA 

SOROCABA 
ESTÁ COM DIRETORIA NOVA.
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Na compra 
de gás, 

ganhe um 
brinde!

DISK GÁS
E ÁGUA

0800 558730 ou 3228.3395

Gas

Atendemos residência, comércio e indústria
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S. VICENTE DE PAULO

enfrentamos no cotidiano do Lar. 

Dentre tantos eventos, o flashback vicentino 

revolucionou, trouxe um público muito descontraído que foram 

recepcionados por uma equipe competente de voluntários e 

colaboradores. 

Parabéns a consócia Cristiane (presidente do 

Conselho Central de Sorocaba) seu dinamismo e entusiasmo 

marcou este evento que será registrado no calendário das festas 

vicentinas para os anos vindouros.

A campanha “Adote um idoso sendo um voluntário 

ouvinte” tem proporcionado aos nossos internos momentos 

maravilhosos.

Muitos visitantes, alguns movidos pela curiosidade do 

slogan, outros pelo compromisso assumido de doar um pouco 

do seu tempo demonstrando o amor e carinho que sentem pelo 

irmão carente.

Um grupo de oitenta jovens bacharéis de enfermagem 

e nutricionistas da universidade UNISO visitou nossos internos e 

percorreram todas as dependências da nossa instituição, 

Rua Indianápolis, 183 - (15) 3211.6228 / 3231.7030 / 3329.4325

www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br

Votorantim: Shopping Panorâmico (15) 3211.2459

Sorocaba: Av. Itavuvú, 2046 (15) 3226.2178

www.facebook.com/atuantecalcados

inscrever, apresentar seu projeto e, após avaliação, se aprovada 
receberá uma importância em dinheiro para realizar o projeto que traga 
promoção social para as famílias vicentinas, mas atenção o prazo final 
será até 30 de junho de 2014.  Acessem e obtenham mais 
informações.

 Finalizando o evento, contamos com a celebração da missa 
realizada pelos Padres Inácio e Mizaél seguido de uma deliciosa 
feijoada que encerrou a nossa confraternização.

Patrícia Nogueira
Consócia

 Uma manhã de oração, reflexão e, como não poderia faltar, 
agradecimento ao nosso querido Ozanam, foi realizada no dia 27 de 
abril de 2014. A festa em honra em sua honra foi contemplada com a 
participação do Pe Mizaél Poggioli, que nos brindou com o tema: A 
missão de Ozanam, onde com pinceladas precisas passou por sua 
vida, suas aventuras, angústias, reconhecimento de sua missão, até 
chegar a nossa realidade e, finalmente, como podemos ser os reais 
protagonistas de nossa época, a exemplo de Ozanam, modificando, 
com pequenos gestos, a vida de muitas pessoas que necessitam.

 Ozanam se faz presente em nossa vida, que juntos 
decidamos voltar as raízes, reconhecer em nosso patrono toda a 
coragem, a ousadia e a vontade de mudar o mundo que norteou sua 
vida e suas ações. 
 Mais adiante foi explanado sobre o Projeto Social do 
Conselho Nacional do Brasil que poderá ser acessado na íntegra no 
site: www.ssvpbrasil.org.br, onde constarão manual explicativo, 
formulários e glossário em que toda unidade vicentina poderá se 

Um abraço de amor.
Estamos de braços abertos, 

em prol das entidades beneficentes. 
Junte-se a nós neste elo. 
Juntos somos mais fortes.

lsvp@terra.com.br
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posteriormente numa minuciosa palestra conheceram um 

pouco da história da Sociedade São Vicente de Paulo e 

emocionaram-se com os relatos da carência afetiva dos 

idosos nas instituições. 

O retorno alguns dias depois foi marcado por muitas 

doações de leite, alimentos e fraldas geriátricas além de 

promoverem um saboroso café da tarde.

Rogamos a Deus muitas bênçãos a todos que nos 

auxiliam nesta jornada.

 

Confrade Ivan

FESTA REGULAMENTAR DE OZANAM
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NOTÍCIAS DO LAR

 Inúmeros eventos marcaram os meses de Abril e Maio no 
Lar São Vicente de Paulo.

Festa regulamentar, feijoada, palestra, flashback 

vicentino, retiro espiritual, campanha da vacinação, enfim, foram 

finais de semanas agitadíssimos.

O salão de eventos hoje reconhecido entre os melhores 

de Sorocaba possui toda infra-estrutura para o agrado do público 

que nos prestigia.

Para maior conforto e presença visual, temos um projeto 

de revestimento em toda calçada ao redor do salão e pintura das 

paredes externas. Para isso contamos com o apoio e patrocínio 

dos empresários e colaboradores que sempre marcam presença 

nas decisões para aprimoramentos da nossa entidade.

A visita do ex-presidente Lula, senador Suplicy, 

deputada Iara Bernardes entre outras autoridades de Sorocaba 

possibilitou a oportunidade de relatarmos as dificuldades que 

Maria Pereira Lacerda
Podóloga

Rua Alemanha, 320
Jd. Europa - Sorocaba/SP

(15) 3222 0607
3332-8200

www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br    www.lsvp.com.br
lsvp@terra.com.br
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 Maria, a escolhida de 
Deus para ser a mãe de 
seu Filho através da 
ação do Espírito Santo, 
é para nós Cristãos 
católicos, apostólicos e 
Romano, também a 
nossa mãe por adoção. 
Ela é apresentada por 
diversas qualificações; 
Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora 
de Lourdes, Nossa 
Senhora de Guadalupe, 
Nossa Senhora de 
Aparecida e outras 
qualificações por todo o 

mundo.
 No mês de maio, nossa igreja celebra e homenageia a 
memória de Maria, na pessoa de Nossa Senhora de Fátima. Foi a sua 
aparição para três crianças precisamente 07 - 09 e 10 anos de idade na 
cidade de Fátima, em Portugal, isso no ano de 1917, precisamente no 
dia 13 de maio; são elas Lucia, Francisco e Jacinta. Em sua aparição, 
Maria pediu orações para a conversão das pessoas e pediu ainda pela 
paz mundial, na esperança que assim possamos viver num mundo 
melhor.
 O local onde ocorreu o encontro dessas crianças com Nossa 
Senhora é hoje muito visitado por milhões de Cristãos. Foi construído a 
Capelinha das Aparições sendo inserido o slogan "Senhora mais 
brilhante que o sol". Foi a própria Nossa Senhora de Fátima que disse 
às crianças de que Ela era a Senhora do Rosário e em face disso o 
Papa Pio XII concordando com esse pedido de Maria, consagrou o 
mundo Cristão inteiro ao Imaculado Coração de Maria. É certo também 
que segundo relato da menina Lúcia antes da aparição de Maria, as 
crianças já tinham recebido a visita de um Anjo convidando-as para 
oração e penitência.
 Nós católicos já estamos cansados de ouvir, de ver e sentir 
que Deus nos fala através de seus Anjos e Santos e por interseção 
legítima de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, para nós a 
Santíssima Trindade, e que Maria é a nossa grande intermediadora, é 
a nossa Advogada, para a resolução dos nossos problemas Espirituais 
fazendo com que a nossa grandeza de pecador, se torne a fraqueza de 
Deus para nos perdoar e nos reconciliar, portanto, todo esse complexo 
plano Espititual que está inserido no plano de Deus para a salvação do 
mundo, precisa da nossa participação e para isso basta que sejamos 
legítimos filhos de Deus e irmãos, uns dos outros, sendo essa a 
certeza de que assim agindo viveremos em paz e em sintonia com 
Deus e com o próximo.

“Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo”
Confrade Roberval de Oliveira Santos

Conferência Vicentina Nossa Senhora de Aparecida

Maria a Senhora de Fátima

Mai / Jun 14 Mai / Jun 14

3231.770715Mercado Municipal - Sorocaba

Box 38 Disk Entregas

Banca do Márcio
Produtos Naturais

Condimentos-Cereais em Geral
e Produtos Nordestinos

Lanchonete do

Tel: (15) 3231-4132
Sucos   Café   Salgados

Laches   Iogurtes

Mercado Municipal Box 07
E-mail: jcpcortez@uol.com.br

 Quando alguém te diz: que Deus te abençoe, não está só 
desejando o melhor para você, mas também atuando a seu favor. 
Pois quando você bendiz a alguém, também está atraindo a 
proteção de Deus para você. 
 O efeito de abençoar é multiplicador, já que é dado por 
Deus a seus filhos. A benção invoca o apoio permanente de Deus 
para o bem estar da pessoa, fala de agradecimento, confere 
prosperidade e felicidade em toda pessoa que a recebe da nossa 
parte. 
 A benção começa com as relações de pais e filhos. Os 
filhos que recebem a benção da parte dos seus pais, tem um bom 
começo espiritual e emocional na vida. Recebem um firme 
propósito de amor e aceitação. 
 Este princípio também se aplica na íntima relação de 
casais. As amizades se aprofundam e se fortalecem, trazendo 
companheirismo, saúde e esperança a todos que nunca receberam 
sequer uma palavra abençoada. Ao abençoar alguém estamos 
consentindo a Vida àquele que a recebe, e por conseqüência, 
também à nós que a damos. 
 Por isso, hoje eu peço que Deus te abençoe, porque ao 
bendizê-lo de todo coração, estou bendizendo a mim mesmo. 
Distribua bênçãos por onde que vá, não só em palavras, mas, em 
ações. Elas retornarão a ti quando menos esperares. A pessoa que 
vive na presença de Deus, amando-O e obedecendo-O, tem o 
privilégio da sua divina benção sempre!

Bênção Irlandesa 

Que o caminho seja brando a teus pés,
E o vento sopre leve em teus ombros.
Que o sol brilhe cálido sobre tua face,
As chuvas caiam serenas em teus campos.
E até que eu te veja de novo, 
 Deus te guarde nas palmas de Suas mãos

Que a estrada abra à sua frente, 
Que o vento sopre levemente em suas costas, 
Que o sol brilhe morno em e suave em sua face, 
Que a chuva caia de mansinho em seus campos. 
E até que nos encontremos de novo... 
Deus guarde você na palma da suas mãos.

Que as gotas da chuva molhem suavemente o seu rosto, 
Que o vento suave refresque seu espírito, 
Que o sol ilumine seu coração, 
Que as tarefas do dia não sejam um peso nos seus ombros, 
E até que nos encontremos de novo... 
Deus guarde você na palma da suas mãos.

Katia Speglis Nabas
“O Recado”
Bazar e Livraria Católica

Deus o abençoe, meu amigo!



embalagens

(15) 3221-5477
(15) 3222-8873

Av. Dr. Armando Panunzio, 450/464
Sorocaba/SP

(15) 3211-5005
Av. Itavuvu, 857

Sorocaba/SP
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PRODUTOS DE LIMPEZA
ATACADO E VAREJO

Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 492
Vila Rica - Sorocaba/SP

E-mail: g.limp@ig.com.br

(15) 3227-6336

(15) 3013-6372

Óleo de Eucalipto para 
sauna  R$ 29,00 (1 L)

Centro

Rua Manoel J. da Fonseca, 35

Jd. Ana Maria

Rua Prof. Souza Guerra, 130

FONE: 
(15) 3018-4920 / 99115-2491

Yabiku
ENGENHARIA � ARQUITETURA
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E-mail: jcmimoveis@terra.com.br

(15) 99789 0057

VENDAS E LOCAÇÕES
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 No dia 10 de maio de 2014 no salão de festas do 
Lar São Vicente de Paulo aconteceu o 1º Flashback 
Vicentino que consistiu em uma festa dançante com 
músicas dos anos 70 e 80, promovida pelo Conselho 
Central de Sorocaba com os seguintes objetivos:

•Apresentação da SSVP aos jovens (que começou 
anteriormente com visitas a alguns grupos de jovens 
cidades de Sorocaba e Votorantim)

•Divulgação da SSVP ao público em geral;

•Momento de confraternização e integração entre os 
membros da SSVP com suas famílias, amigos, 
colegas;
 
 O Flashback contou com a presença de 630 
pessoas que contribuíram para manter uma atmosfera 
de alegria e diversão durante todo o evento e, apesar da 
noite fria, botaram pra ferver na pista de dança ao som do 
DJ que ditava o ritmo da festa. No final do evento foram 
premiados os dois melhores trajes femininos e 
masculinos e também realizado um sorteio cujos 
sortudos foram contemplados com presentes surpresa.  

 Agradecemos de coração a todos que estiveram 
presentes na festa e aqueles que direta ou indiretamente 
ajudaram para que fosse possível sua realização.   
 Acreditamos que o resultado geral da festa foi um 
grande sucesso e os objetivos alcançados com êxito, 
ainda mais por se tratar da primeira festa do gênero, o 
que já consistiu em uma grande quebra de paradigmas 
entre os vicentinos de Sorocaba.

 Buscaremos nos aprimorar e pretendemos 
realizar, em breve, uma festa ainda melhor para vocês. 
Aguardem!

LOUVADO SEJA NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO!
            
Comissão de Jovens
Conselho Central de Sorocaba

 E, antes do encerramento, ainda foi entoado um 
animado "Parabéns" cantado por todos que se 
encontravam no Salão de festa em homenagem a todos 
os aniversariantes e também as mães, afinal, era 
véspera do Dia das Mães.

 

Flashback Vicentino

Produtos Alimentícios para 

Eficiência em Saúde

Integrais, naturais, orgânicos, dietéticos,
lights, isentos de lactose/glúten,

produtos J.P. Pereira

 Dietas Especiais

kosher / Crudivorista

Fone/Fax: 
15 3224.3112Rua Dr. Pereira da Rocha, 117 - Além Ponte - Sorocaba/SP

faleconosco@armazemcantu.com.br


