
  
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O cfde. Donizeti informa que o Lar está com 

vários eventos para este ano, cansativos, porém necessários, pois as 
despesas do Lar são maiores do que as receitas. Está estudando uma maneira 
de não se sobrecarregarem tanto, usando da criatividade e buscando 
parcerias. Será aberta, em breve, uma filial do bazar, em uma residência que 
é propriedade do Lar, na rua Cesário Mota no centro. Está buscando parceria 
para promover a feira do automóvel, no sábado, em uma parte do terreno do 
Lar. Estão formando parceria juntamente com o Rotary e vão alugar um espaço 
no shopping Sorocaba onde jovens voluntários de intercambio vão ajudar com 
a divulgação, é uma maneira de mais pessoas conhecerem o trabalho que é 
feito e poderem ajudar a contribuir, está muito otimista com relação a esse 
novo desafio. Comentou ainda que o módulo da ECAFO que foi aplicado para 
os funcionários foi muito proveitoso, e que pretende expandir o projeto. Sugeriu 
ainda que os vicentinos divulguem mais a SSVP através das missas das cinco 
intenções por exemplo. Diz no artigo 68 da Regra Vicentina que os membros 
devem participar anualmente das missas das cinco intenções, fazê-lo com 
mais zelo procurando divulgar os trabalhos dos vicentinos nas paróquias. 
 

PRESIDÊNCIA: O cfde. Aparecido informa que conseguiram lotar um ônibus 

para Romaria a Aparecida, pediu que todos participem de toda programação, 
finalizando com a missa no Centro de Eventos. Na reunião do CMJ o Conselho 
de Tietê pediu ajuda no evento que irão realizar no dia 08/04, Avivamento 
Vicentino, o cfde. está vendo a possibilidade de enviar alguns representantes. 
Pediu a participação na Hora Santa. 
 

TESOURARIA: O cfde. Wilson reforçou a importância da Coleta da 

Solidariedade e disse que seu prazo vence em março. Receita do mês de 
fevereiro R$2.183,50 com despesas de R$4.678,39. Coleta da reunião 
R$32,95. 
 

Eleições realizadas: No CP. São Luiz Gonzaga, sendo eleita a consocia 

Nanci Ap. R. Chibani, com a presença do confrade Aparecido Medeiros. 
 

Palavra do Padre Inácio: Comentou que foi em missão ao Conselho de 

Campo Grande, levou alguns exemplares do jornal, que o pessoal elogiou 
muito. Convidou todos a participarem da Hora Santa que neste mês será Via 
Sacra. Pede que na Semana Santa intensifiquem as orações, pois o cristão 
deve estar sempre em oração. No domingo, participará da ECAFO com a Missa 
as 11h. 
 

Assuntos Gerais: A consocia Mara Pede empenho nas vendas dos convites 

do Flashback Vicentino, pois será o único evento do ano do C.C. 
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AGENDA DE EVENTOS 

 

16/03 - 19h30 Reunião do Conselho Central 
18/03 - 08h00 ECAFO - Formação Básica e Espiritualidade - LSVP (Café CC) 
20/03 - Reunião dos Conselhos Particulares 
23/03 - 19h30 Hora Santa Vicentina - P. São Benedito - Lanche CP Santa Rita (lembrar 
do pagamento do segurança). 
24-25/03 - Romaria dos Vicentinos - Aparecida 
08/04 - Avivamento Vicentino - Tietê 
10/04 - 19h30 Terço Vicentino - Conselho Central 
14/04 - 14h00 Reunião CM Jundiaí  
20/04 - 19h30 Reunião do Conselho Central 
21/04 - 20h00 Flashback Vicentino 
24/04 - Reunião dos Conselhos Particulares  
27/04 - 19h30 Hora Santa Vicentina - P. São Benedito - Lanche CP Nossa Senhora da 
Ponte (lembrar do pagamento do segurança). 
28/04 - ECAFO Funcionários de Obra Unida - Indaiatuba  
29/04 - 08h00 Festa Regulamentar de Ozanam - LSVP (Café CP Santa Rita) 

  
Missas das cinco intenções 
 

07/04 - 07h Conferência Sta. Rosa de Viterbo - Paróquia Bom Jesus dos Aflitos 
14/04 - 17h Conferência S. Benedito - Paróquia São Benedito - V. Carvalho. 
14/04 - 18h Conferência N. Sra. da Glória - N. Sra. de Fátima - Jardim América. 

 
Efemérides 

 

06/03/1978 - Fundação da conferência N. Sra. do Amparo. 
12/03/1911 - Fundação do CP. N. Sra. da Ponte. 
21/03/1945 - Fundação da conferência São Judas Tadeu. 

 
                                                         
                                                                (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     
 



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 conferências. 
Possui 50 membros, sendo 24 confrades, 22 consocias, 04 aspirantes. 
Atendem 33 famílias, com 141 pessoas. Alimentos doados 1070kg. Seu saldo 
é de R$2.497,02. Comentou que as conferências estão vendendo os convites 
do Flashback. Seu CP vai levar 04 aspirantes para a ECAFO. Visitou a 
conferência São Marcos. 
 

CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando informa que este CP está com 09 
conferências. Conta com 64 membros, sendo 19 consocias, 34 confrades, 11 
aspirantes. Atendem 52 famílias. Seu saldo R$2.546,55. Comentou que por 
motivo de trabalho, está se ausentado de alguns compromissos. Em relação a 
venda dos convites, disse que os que foram passados na última reunião já 
foram todos vendidos. 
 

CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio informa que este CP está com 04 
conferências. Contam com 48 membros, sendo 35 confrades, 06 consocias, 07 
aspirantes, 02 auxiliares. Assistem a 44 famílias com 176 pessoas. Seu saldo 
R$3.978,45. Alimentos doados 840kg. Foi conversado que se caso ocorrer 
novamente a falta de algum boletim, deve-se manter pelo menos os valores do 
mês anterior, pois o CC precisa prestar contas no CM. 
 

CP Sta. Rita O cfde. Ivo informa que este CP está com 08 conferências, 89 
membros sendo 43 confrades, 33 consocias, 13 aspirantes, 05 auxiliares. 
Assistem a 40 famílias com 97 pessoas. Doaram 1670kg de alimentos. Seu 
saldo R$920,34. Visitou as conferências São Lázaro, Sagrado Coração de 
Jesus e Santa Catarina Labouré. Comentou que foram devolvidos alguns 
convites do Flashback, porém, foi pedido que redobrem esforços para ajudar-
nos neste evento. Faltou uma conferência na última reunião, porém todas 
entregaram o boletim mensal. Foram doados materiais para a Ecafinho. Ajudou 
financeiramente uma conferência. 
 

CP São José: O cfde. Antônio informa que este CP está com 08 conferências, 
conta com 34 confrades, 20 consocias, 13 aspirantes e 02 auxiliares. Assistem 
a 20 famílias, com 72 pessoas no total.  Seu saldo R$9.504,64. Comentou que 
as conferências aumentaram o valor doado ao jornal e que o CP também está 
ajudando. Somente a conferência Santa Clara não entregou seu boletim, mas 
prometeu regularizar sua situação. 
 

CP S. Luiz Gonzaga: A consocia Wilma informa que este CP está com 60 
membros, sendo 38 confrades 20 consocias 2 aspirantes. Assistem a 41 
famílias num total de 199 pessoas. Alimentos doados 1.005kg. Saldo 
R$1.940,04. Na última reunião faltou a conferência Santa Edwirges. Comentou 
que foi realizada a eleição e que a consocia Nanci foi eleita a assumir a 
presidência, apresentou-a a todos. A consocia Nanci agradeceu a todos pela 
acolhida e está feliz por mais esse novo desafio.  

                                               ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: A csc. Gabriela comenta que está tudo pronto para a ECAFO, ficou feliz pois 

não esperava que teria tantos inscritos. O café a diretoria do CC ficou responsável e o 
almoço pediu para as cozinheiras do Lar que prontamente aceitaram ajudar. Que o 
almoço não será vendido no dia, e que todos que reservaram ficarão responsáveis de 
pagar seus convites, o CP ou conferência. No dia 10/03, aplicou o Módulo da ECAFO 
para os funcionários do Lar. E esse ano a pedido do CNB, aplicará o Módulo da ECAFO 
para todas as novas diretorias que vierem a ser formadas, tanto de CPs e conferências. 
Pediu que as conferências que ainda não fizeram a entrega das fichas de atualização, 
façam o quanto antes. 
 

MUSEU: O cfde. Cuica informa que está tudo nos conformes. Feliz, pois receberá 

visitantes no domingo próximo, pede que todos visitem a nossa história.  
 

JORNAL: O cfde Mario informa que algumas colunas do jornal continuam vagas, e está 

cedendo colunas para a ECAFO e CJ, e também ao Conselho Central, ficando assim 
responsáveis pelas matérias.   
 

SITE: O confrade Italo pede que divulguem o Flashback Vicentino no Facebook e em 
outras mídias sociais. E que se tiver, algo para publicação no site, é somente procura-
lo. 
 

CCA:  A csc. Elaine agradeceu a todos os CPs pelo esforço de inscreverem as crianças 

para a Ecafinho. Agradeceu também o CP Santa Rita pela doação de material e ao seu 
Vanderlei confrade da Conferência São Jorge pela doação de uma bicicleta que será 
bem-vinda, para de alguma forma arrecadar fundos para o CCA. E que infelizmente 
esse ano não vai poder participar da Romaria a Aparecida, mas o CNB está 
organizando um terço com as crianças, e aos que puderem prestigiar o evento, assim 
o façam, pois tudo será preparado com muito carinho. 
 

CJ: O cfde. Bruno informa que no dia 21/04 acontecerá o evento da região lV, onde 

acontecerá primeiramente a entrega de uma refeição para moradores de rua, seguindo 
com uma caminhada, até a praça da Sé em São Paulo. Comentou que já fez uma 
reunião com os coordenadores da CJ, dos CPs, e que no dia 22/09 farão um retiro com 
os jovens, a fim de recruta-los para as conferências que assim os desejarem. Entregou 
uma carta para ser lida na reunião dos CPs explicando como todo processo será feito. 
A pedido do CM pediu a atualização dos cadastros dos coordenadores da CJ dos CPs 
e das fichas de cadastro das conferências, pois, o CMJ também está atualizando seus 
cadastros. Informou também, que no dia 15/04 o CMJ fará um evento para 
coordenadores de ECAFO, CJ e CCA, de CCs e CPs 

 
 

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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