
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O cfde Ivanildo representando o cfde. Donizeti informa que estão 
aguardando o resultado da Nota Fiscal Paulista, pede que continuem a 
cadastrar pois o Lar conta muito com os resultados, e que continua no 
déficit. Convidou a todos a participarem do almoço que será realizado 
no dia 20 de janeiro no Lar, sugere que as conferências doem o convite 
do almoço aos assistidos como forma de confraternizar com eles. 
Agradeceu a presença de todos que participaram dos eventos, 
celebrações, aniversariantes do mês, velórios, missas em quarta-feira 
e aos domingos. Pede mais uma vez que os vicentinos visitem mais as 
dependências do Lar, o bosque com os familiares e é claro os vôs, pois 
eles precisam de muito carinho. Agradeceu também as inúmeras 
doações de leite, fraldas geriátricas e material de enfermagem, de 
instituições e voluntários, até mesmo de outras denominações 
religiosas, empresários, etc.   
  
PRESIDÊNCIA: O cfde. Aparecido informa que visitou o CP Santa Rita 
e recebeu da conferência Nossa Senhora das Graças a importância R$ 
1.000,00 referente a reforma do muro que foi repassado ao Lar para o 
pagamento dos pedreiros. Disse ainda que em 17 de fevereiro vai 
acontecer um Encontro de Casais em Sorocaba para as famílias 
assistidas. Espera juntamente com a csc Mara formar uma equipe de 
trabalho para auxílio a esse e outros eventos. 
 
TESOURARIA: O cfde Ivo representando o cfde. Wilson informa que 
espera alguns acertos da Revoada para assim repassar os resultados. 
Receita de R$1.852,57 e despesa de R$4.407,13. A coleta da reunião 
foi de R$40,00. 
 
Assuntos Gerais: As consocias Mara e Tania informam que até agora 
foram adotadas 10 famílias das que esperam por assistência no Central, 
ao todo ainda tem 40 famílias, pede ajuda dos CPs para a compra dos 
panetones, pois as cestas já foram doadas, sendo assim cada CP ficará 
com responsabilidade de comprar 07 panetones. Devido à grande 
quantidade de fichas, novos cadastros ainda estão suspensos. 
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AGENDA DE EVENTOS 
14/12 - Reunião Conselhos Particulares 
16/12 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP. N. Sra. da Ponte  
23/12 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP. Santa Rita 
25/12 - 09h00 Missa de Natal no Lar com padre Inácio  
08/01 - 19h30 Terço Vicentino 
12/01 - 14h Reunião Conselho Metropolitano 
13/01 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP. São José 
18/01 - 19h30 Reunião Conselho Central 
19/01 - Visita Regulamentar do CMJ à Sorocaba 
20/01 - Almoço LSVP 
22/01 - Reunião Conselhos Particulares 
26/01 - 16º Congresso do DENOR - CC Amparo 
27/01 - 09h30 Celebração com internos do Lar - CP. São Luiz Gonzaga 
 
Missas das cinco intenções: 
13/01 - 08h00 - Conferência Madre Tereza de Calcutá - Nossa Senhora 
da Piedade, Éden 
20/01 - 19h00 - Conferência São Sebastião – São Luiz Gonzaga, Pça 
Luiz Ferdinando 110, Vila Barão 
 
 
                      
Efemérides: 
12/01/1982 – Fundação do CP Divino Espírito Santo  
27/01/1982 – Fundação do CP São Luiz Gonzaga 
 
                                                 (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 conferências. 
Conta com 24 confrades, 25 consocias, e 1 auxiliar. Alimentos doados 1.375kg. 
Atendem a 33 famílias, num total de 136 pessoas, saldo R$2.619,87. 
Comentou que faltaram as conferências Bom Jesus, Divina Misericórdia e 
Divino Espirito Santo na última reunião. Repassou a importância de R$500,00 
ao cfde. Aparecido em nome da conferência São Francisco, referente à reforma 
do muro do Lar. 
 
CP Divino Espírito Santo: O cfde Orlando informa que este CP está com 07 
conferências, conta com 32 confrades, 12 consocias,10 aspirantes, atendem a 
54 famílias, com 199 pessoas. Saldo R$2.361,00. Comentou que teve eleição 
no CP sendo eleito o cfde. José Batista de Sales, que esteve nessa reunião e 
se apresentou a todos, e se diz otimista para o próximo ano. 
   
CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Vanderlei informa que este CP conta com 05 
conferências, 30 confrades, 04 consocias, 09 aspirantes, atendem a 38 
famílias, com 167 pessoas. Alimentos doados 1.264Kg. Comentou que a nova 
conferência Sagrada família está se organizando para iniciar os trabalhos 
oficialmente. Está fazendo os devidos acertos da Revoada. No dia 03/11 teve 
eleição na conferência Imaculada Conceição masculina sendo eleito o 
confrade Marcos Nacarati. 
  
CP Sta. Rita: O cfde. Ivo comentou que a conferência Santa Catarina encerrou 
oficialmente as atividades, já foi entregue todo o material. Doou em nome do 
CP a importância de R$100,00 referente ao pagamento da reforma do muro do 
Lar, e repassou R$200,00 em nome da conferência Sagrado Coração de Jesus 
para a mesma obra. Disse ainda que distribuiu os convites do Show de Prêmios 
que será realizado em março. E os convites do almoço que o Lar realizará em 
janeiro será entregue na reunião do CP.  
  
CP São José: O cfde Antônio informa que este CP está com 08 conferências, 
54 membros sendo 26 confrades, 16 consocias,11 aspirantes e 01 auxiliar. 
Assistem a 20 famílias com 78 pessoas. Comentou que estão doando 
R$400,00 referente a reforma do muro do Lar em nome do CP, e a conferência 
Santa Filomena contribuiu com R$400,00 para a mesma reforma. 
  
CP S. Luiz Gonzaga: A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, com 47 membros sendo 22 confrades, 17 consocias, 08 
aspirantes, atendem a 34 famílias, com 147 pessoas. Comentou que visitou a 
conferência São Paulo Apostolo, ficou muito feliz pelo empenho e trabalho que 
estão realizando, padre Eduardo também está participando ativamente da 
conferência. Na última reunião faltaram as conferências Santa Edwiges, sem 
justificativa e Santa Maria, porém justificou-se. Fez a doação em nome do CP 
na importância de R$200,00 para a obra realizada do muro no Lar.    
 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: A csc Gabriela informa que ficará para o ano que vem a aplicação da 
ECAFO para as novas diretorias pendentes. Pediu aos CPs que ainda não 
enviaram seus cadastros com a data de início de mandato e local/dia de 
reuniões de cada conferência, enviem, para controle da ECAFO em 2019. Em 
fevereiro já está programada a ECAFO para secretários e tesoureiros, dia 
16/02. Em março, dia 17/03, ocorrerá ECAFO Módulo Básico para aspirantes 
e outro módulo a decidir para os demais Vicentinos, com Ecafinho no mesmo 
dia. Também ocorrerá em março, o recebimento da Relíquia de São Vicente, 
pede que os presidentes de CPs desde já incentivem as conferências a 
participar dos eventos. Agradeceu aos que participaram da Festa 
Regulamentar.  
 

CJ: O cfde. Bruno comentou que para o próximo ano já está programado um 
evento para a juventude que ocorrerá em 24 e 25 de agosto. Também teremos 
o início do projeto Crisma, que, com autorização do Bispo, nos levará às 
comunidades e paróquias para no último ano do Crisma mobilizar os jovens 
cristãos e apresentá-los à SSVP, para quando receberem o sacramento 
continuarem na missão. Explicou sobre o Festival Cultural Ozanam, que será 
apresentado no dia 09/02 em São Paulo, jovens e crianças da CCA poderão 
participar com música, teatro ou dança (verificar o regulamento para inscrição). 
 

CCA: A consocia Elaine, justificou sua ausência, a csc Mara representando-a 
pediu que todos os vicentinos incentivem as crianças a participar da Romaria 
em Aparecida e de todos os eventos programados para o próximo ano.  
 

DECOM: O cfde. Ítalo informa que já foram encomendados os Boletins do 
Nacional, sendo assim, cada CP assumirá o pagamento pelas suas 
conferências. As camisetas e agendas já foram encomendadas. Fará o 
levantamento dos cadastros das conferências que não possuem fotos, e se 
comprometeu de ir às conferências pendentes no início do próximo ano.  
  

MUSEU: O cfde. Cuica comentou que está tudo bem. Disse ainda que conta 
com uma colaboradora a csc Nanci, que planeja organizar para o próximo ano 
um evento festivo para comemorar os 25 anos de existência do museu em 
Sorocaba.  
 

JORNAL: O cfde Mario informa que o jornal já está pronto, para etiquetagem e 
envio na próxima semana. 
 

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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