
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: Representado pelo Presidente Cfde Ivan, contou 

que estão sendo realizados vários projetos, fechamento do espaço do entorno do 
bosque com alambrado por questão de segurança, reformulando a portaria, os 
eventos estão sendo trabalhados, bem como a reforma do muro dos fundos. A 
contabilidade está em ordem. Solicita o empenho nos próximos eventos, 
especialmente a sardinhada que acontecerá no dia 03 de setembro, especialmente 
na venda e divulgação do evento. Foram contratados dois jovens da Pastoral do 
Menor para a digitação das notas fiscais paulista e de 15 dias para cá, com a 
participação deles houve um aumento de mais de 41 mil notas. Insistiu para que os 
vicentinos visitem o Lar, nossa obra unida, bem como se habilitem a serem 
cadastradores de notas fiscais como atitude prática a favor da entidade. 
 
PRESIDÊNCIA: Os Boletos da campanha da Contribuição da Solidariedade já foram 

entregues.  A Presidente cobrou retorno dos convites da feijoada Paróquia S. 
Benedito do próximo domingo, dia 17.07. O CP Divino acertou os convites, nesta 
reunião. 
 
TESOURARIA: O Cfe. Evanildo informa que com a reforma do imóvel da Rua Cesário 

Mota, foi gasto o valor de R$ 3.139,35. A receita do mês de maio/2016 foi de R$ 
12.333,78 com uma despesa de R$ 13.991,72 gerando um déficit de R$ 1.661,94.   
Esses valores, inclusive o valor deficitário, se deve em razão dos valores repassados 
pelo Lar que, por via de consequência o CC deve um repasse de 2,5% ao CMJ que 
estava acumulado. A coleta desta reunião foi de R$ 27,30. 
 

REVISTA: O Cfde Mario informa que o jornal continua sendo o melhor da 

Sociedade. Isso se deve por força do empenho dos vicentinos. Todavia, continua 
insistindo na necessidade de todos nós mandarmos matérias a serem publicadas. O 
Cfde. Mario levou 4 extintores à empresa Extincêndio para recarga e obteve a 
gratuidade, no valor de R$ 200,00. Foi pontuado a necessidade de colar-se um 
adesivo sobre o cartaz indicando o local onde será realizada a Festa Agostina. 
 
MUSEU: O Cfde Cuíca, informa que o museu ainda espera a visita de vicentinos e 

de qualquer outra pessoa interessada em visitá-lo. Observou que as conferências 
estão mandando atas para arquivo no museu mas falta identificação de início e 
encerramento. Foi solicitado pela Presidente que aquelas que estão faltando tal 
indicação sejam enviadas para o Conselho Central para ser feito esse trabalho. Foi 
sugerido que todas as atas encerradas sejam enviadas ao Conselho Central 
primeiro.               
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SOROCABA – JULHO/ AGOSTO 2016 

 

AGENDA DE EVENTOS 

 

 26/07 – Reunião dos CPs.  
 29/07 - Hora Santa, café será do CP São Luiz Gonzaga, com a Missa para provisão    
dos ministros vicentinos, na Paróquia S. Benedito 
 05 a 07/08 – Festa Agostina no Lar São Vicente 
 07/08 – EAVI – Século 21  
 09/08 – Terço Vicentino 
 13/08 – Reunião CM Jundiaí 
 19 a 21/08 – Encontro da ECAFO R4 – Osasco 
 19/08 - Reunião CC Sorocaba  
 20/08 – Encontro da Comissão de Jovens 
 23/08 – Reunião dos CPs  
 26/08 – Hora Santa – Café Divino Espírito Santo 
 27/08 - Congresso DENOR 
 28/08 – ECAFO – Módulo Básico e Espiritualidade.  
 
                                                             MISSA DAS CINCO INTENÇÕES 

30/07 – 18h - Santa Maria – Igreja Nossa Senhora Aparecida 

06/08 – 18h - Sta. Maria Madalena – Igreja Santa Maria Madalena 

07/08 – 8h – Sagrado Coração de Jesus – Igreja Santa Maria dos Anjos. 

 

EFEMÉRIDES 

06/08/1989 – Fundação da Conferência Sagrado Coração de Jesus  

08/08/1971 – Fundação da Conferência N. Sra. Mãe da Igreja  

22/08/1997 – Beatificação de Antônio F. Ozanam -Catedral Notre Dame - Paris  

24/08/1995 – Fundação da Conferência Santa Escolástica  

29/08/1976 – Primeira Escola de Caridade “Antônio Frederico Ozanam”  

 
                                                                               (dados coletados pelo Cfd. Magalhães)     
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CONSELHOS PARTICULARES 
                                                                                                                                                                                       
CP Bom Jesus: O Cfde. Antônio, representando o Cfde. Cesar, informa que a última 

reunião do CP foi satisfatória. Faltaram duas conferências, ou seja, a Divina 
Misericórdia e Bom Jesus. Este CP doou R$ 800,00 para a Conf. Bom Jesus. A Conf. N. 
S. de Lourdes doou uma cesta básica e continuará com essa mesma doação até 
dezembro/2016. Visitou a Conf. Bom Jesus tendo sido bem acolhido e informou da 
participação desta Conferência na Festa Agostina no lugar da Conf. S. Benedito. 
 
CP Divino Espírito Santo: O cfde Orlando comentou que na capacitação para 

tesoureiros os únicos que não compareceram foram os confrades Roberval e o 
tesoureiro da conferência Sta Rosália. Disse que dia 24/07 próximo domingo será 
feito um almoço para os internos do Lar pela conferência N. Sra. Da Piedade, com 
missa celebrada pelo Pe. Ricardo as 10hs no refeitório. Fará uma visita para a 
conferência São Joaquim na próxima terça-feira onde será realizada uma nova 
eleição devido a mudança de cidade da atual presidente dessa conferência.  

CP N. Sra. da Ponte: : O cfde. Maurilio informa que a reunião foi tranquila. A Conf. 

N. S. da Ponte não está se reunindo em razão da saúde da Csc. Marilia porque a 
reunião se realizava na casa dela. Foi sugerido que a reunião se faça no Conselho 
Central. Faltaram também as conferências S. Carlos Borromeu e Imaculada 
Conceição Masculina. 

CP Sta. Rita de Cássia: O Cfde. Ivo informa que, em razão do problema de saúde 

da mãe, esteve um pouco afastado. Informa que eles estão utilizando o espaço 
físico ao lado da Paróquia Cristo Rei.  

CP São José: O Cfde. Antonio informa que fez visita a Conf. Sto. Antônio de Pádua, 

composta de duas pessoas (Sr. Pedro e esposa) que são perseverantes, atuantes e 
vêm assistindo as famílias. Lembrou que na missa do dia 29.07 na S. Benedito, todos 
os Ministros de Eucaristia dos vicentinos, devem comparecer na Paróquia S. 
Benedito para receberem o provisionamento, com a respectiva veste sacramental.  
 

CP São Luiz Gonzaga: A Csc. Wilma informa que no dia 30.06, visitou a Conf. Sta. 

Maria Madalena que atua de forma muito satisfatória. Foi sugerido que encaminhem 
os assistidos para irem retirar roupas, móveis, calçados no Bazar do Lar. Fizemos 
para eles um termo de encaminhamento para poder formalizar esse 
encaminhamento. As demais conferências estão atuantes, seguindo os critérios.  
Este CP está com 6 aspirantes.  Faltou a Conf. Sta. Maria mas justificou. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
ECAFO: Representada pelo Cfd Wilson que relatou o que segue: estamos participando da 

Comissão de Inovação que foi criada no 1° Fórum Vicentino, onde os trabalhos estão 
evoluindo e logo serão apresentados a todos. Com relação a ECAFO de agosto onde 
aplicaremos os Módulos Formação Básica e Espiritualidade, são estes módulos 
obrigatórios aos aspirantes, para que, posteriormente, se tornem vicentinos. Assim 
pedimos o empenho de todos que enviem seus aspirantes, porém que tenham bastante 
critério, se estes já estão preparados, se possuem no mínimo 6 meses de participação 
frequente na conferência. Nesse dia haverá almoço, sendo que os trabalhos terão o início 
as 8hs e término às 15hs. O valor do almoço será de R$ 20,00. A ficha de inscrição deverá 
ser entregue ao presidente de CP até o dia 17/08/2016 pela conferência, já o presidente 
de CP deverá entregar ao CC até o dia 19/08/2016 (REUNIÃO DO CONSELHO CENTRAL). 
Ao entregar a ficha de inscrição ao CC, o presidente do CP irá pegar a quantidade de Vale-
Almoço correspondente. Por isso é muito importante que façam a inscrição, pois só assim 
terão direito ao almoço.  
 
COMISSÃO DE JOVENS: O Cfde. Wilson representando o Cfde. Vinicius comentou que o 

Acampamento de Jovens em Jundiaí foi um sucesso. Foi conversado com outros 
Conselhos Centrais, especialmente Indaiatuba, Jundiaí e Jaguariúna e surgiu a proposta 
da realização de um “Torneio da Paz” envolvendo futebol masculino e uma modalidade 
feminina (a definir). Ainda será discutido o assunto. Pediu para lembrar os presidentes de 
CP a cobrar das conferências os cadastros dos grupos de jovens distribuídos na última 
reunião. Será importante para começarem a realizar as visitas. Sobre a Comissão de 
Inovações, ainda está desenvolvendo os documentos: 1- Manual de Ética que tem por 
base a regra. 2- Manual do Visitador do Pobre. 
 
CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O Cfde. Ítalo representando o CC 

no Encontro das CCAs em Osasco informa que o mesmo foi proveitoso. Pediu-se que seja 
montada uma equipe para incentivar a criação de conferências de crianças e 
adolescentes. 
 
DECOM: O Cfde. Wilson informa que o CC está com um acúmulo de fichas em torno de 80 

famílias.  Com relação a este assunto surgiu a possibilidade de se fazer uma pré-seleção 
para visita, levando em consideração a quantidade de filhos, idade dos assistidos, se é a 
primeira vez que vem pedir assistência. Depois dessa reclassificação, escolher-se-á 5 fichas 
por CP, com o compromisso de que todos os CPs, aceitem essas fichas. As demais famílias 
serão visitadas de forma emergencial apenas.  O CC irá suspender por 90 dias a confecção 
de novas fichas. Será enviado ao Presidente e tesoureiro de cada conferência, via e-mail, 
preencher e assinar o termo declaratório, conforme Anexo III da Regra, pág. 221. Isto é uma 
obrigação da própria Regra. 

 


