
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: 
O cfde. Donizeti informa que estão trabalhando com diversos projetos para captação 
de recursos. As doações que Graças a Deus são muitas, têm ajudado a honrar com 
as despesas diretas. Precisam da ajuda de todos para praticamente tudo. O 
envolvimento vicentino seria de grande valia. Estão aguardando um retorno da APAS 
para apoiar novamente com doações junto aos supermercados. O evento Tributo a 
Elvis Presley com apoio do Fundo Cultural e Prefeitura também trouxe mais de 5.000 
fraldas para o Lar. O Projeto alegria propiciou a entrega de mais de 150 ofícios 
distribuídos para empresários e autoridades, realizado no último dia 14 de abril, com o 
apoio do Sr. Neto Duarte. As obras civis exigidas pela ANVISA na lavanderia e 
construção de dois depósitos de roupas sujas próximo as alas masculina e feminina já 
foram concluídas. Estão trabalhando no Projeto para aquisição de um trator mais novo 
e uma Van Ducato adaptada para transporte de idosos cadeirantes. Dia 27/05 
teremos o 2º frango na telha, um evento com renda revertida ao lar no valor de R$ 
35,00 o convite com direito a levar o prato padronizado para casa. Na campanha do 
dia das mães está sendo providenciado um belo e merecido evento às vovós do Lar, 
Donizeti pede um esforço para que todos compareçam. Reitera o convite para as 
conferências visitarem o Lar. Já pediu ao Pe. Inácio para agendar uma audiência com 
o Bispo D. Júlio para ver se conseguem uma parceria com a Arquidiocese no sentido 
de locação do salão e utilização do bosque, bem como envolver mais a comunidade 
católica em prol dos idosos do Lar.  
 

PRESIDÊNCIA: O cfde. Aparecido comentou sobre a missa das cinco intenções no 

CMJ, aberto a todos que quiserem participar. E que o Avivamento que aconteceria em 
Tietê foi cancelado. Convidou todos a participar da Festa Regulamentar no dia 
29/04/2018. 
 

TESOURARIA: O cfde. Wilson informa que a Receita do mês de março é de 

R$2.211,98 com despesas de R$9.859,02 despesas estas por conta do Flashback, 
que posteriormente ira ser reposta. Coleta da reunião R$23,30. Cobrou a urgência da 
coleta da Solidariedade, pois precisa fazer o depósito. 
 

Palavra do Padre Inácio: Agradeceu a todos pela participação na última Hora 

Santa, pede que todos participem, pois, a oração é nosso alimento espiritual. Informou 
que na festa de Pentecostes irá ter o tríduo na Paróquia São Benedito, todos estão 
convidados. Confirmou a sua presença na Festa Regulamentar no dia 29/04. 
 

Escala das visitas ao Lar: Abril - CP. Divino Espírito Santo. Maio - CP. Bom Jesus. 

 

Assuntos Gerais: A consocia Mara comentou sobre a escala das celebrações que 

irão acontecer com os idosos internos do Lar, que serão dois domingos por mês, com 
responsabilidade dos CPs nas leituras e grupo de canto, e nos meses que houver 5 
domingos, seremos responsáveis por três. A escala do mês de maio saiu na pauta de 
avisos, entregue a todos os CPs. A consocia também agradece em nome do 
Conselho Central de Sorocaba a todos que de forma direta ou indiretamente, 
colaboraram para que o Flashback Vicentino acontecesse, o nosso muito obrigado e 
que Deus abençoe a todos. 

   

RESENHA INFORMATIVA 
SOROCABA – ABRIL/MAIO 2018 

 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 

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, ata e Liturgia CP São Luiz 
Gonzaga) 
04-06/05 - Encontro Regional da ECAFO - Osasco 
05/05 - Show de Prêmios LSVP 
08/05 - 19h30 Terço Vicentino - C.C. 
12/05 - 10h às 14h Reunião CM Jundiaí com missa das cinco intenções 
13/05 - 9h30 Celebração com internos do Lar - Liturgia e canto CP Divino Espírito Santo  
18/05 - 19h30 Reunião C.C. 
20/05 - Encontro CCA - Jundiaí 
22/05 - Reunião dos Conselhos Particulares 
25/05 - 19h30 Hora Santa Vicentina - P. São Benedito - Lanche CP São José (lembrar do pagamento do 
segurança) 
27/05 - Frango na Telha - LSVP 
27/05 - 9h30 Celebração com internos do Lar - Liturgia e canto CP Bom Jesus  
 
Missas das cinco intenções: 
06/05 - 17h00 - Conferência N. Senhora do Carmo, Paróquia São Benedito. 
06/05 - 07h00 - Conferência Sta Rita de Cássia, Igreja Sta Rita de Cássia, Vila Santana.  
06/05 - 08h00 - Conferência São Galvão, Comunidade São Galvão, Cajuru do Sul, Sorocaba. 
13/05 - 08h30 - Conferência N. Sra Auxiliadora, Igreja N. Sra Auxiliadora, Jd. Paulistano 
20/05 - 09h30 - Conferência Santa Edwiges, Igreja São Paulo Apostolo - Trujilo 
26/05 - 19h00 - Conferência São Francisco de Assis, Igreja Santo Antônio, A. Grande 
27/05 - 10h00 - Conferência N. S. Ponte, Igreja N. Senhora Auxiliadora, Jd. Paulistano 
 

Efemérides: 
15/04//1961: Lançamento da pedra fundamental da capela de Sta Filomena. 
19/04/1896: Doação da Imagem Centenária de São Vicente de Paulo (pelas Damas da Caridade). Está 
exposta no lar São Vicente. 
23/04/1813: Data de nascimento de Antônio Frederico Ozanam 
24/04/1581: Data de nascimento de São Vicente de Paulo.  
 
 
                                                                (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     

 



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: 
O confrade Lucio informa que este CP está com 7 conferências. Conta com 
24 confrades, 22 consocias, 1 aspirante. Atendem a 33 famílias, num total de 
141 pessoas. Com 1070kg alimentos doados. Saldo R$2.435,19. Comentou 
ainda que neste mês perderam um confrade atuante seu Geraldo, pois veio a 
falecer, esteve em seu velório para prestar as últimas homenagens. Não 
visitou nenhuma conferência. Faltaram 03 conferências na reunião. 
 

CP Divino Espírito Santo:  
O confrade Orlando informa que este CP está com 9 conferências, porém no 
próximo mês irá contar somente com 8 conferências, pois a conferência 
Santo Antônio de Sant’anna Galvão encerrou as atividades, o padre da 
paróquia disse que vai ajudar remanejando as famílias assistidas para a 
promoção humana. Seu saldo é de R$1.950,17. 
 

CP N. Sra. da Ponte: 
O confrade Maurílio informa que este CP conta com 4 conferências, 44 
membros, 34 confrades, 5 consocias, 6 aspirantes. Atendem a 42 famílias 
num total de 171 pessoas. Saldo R$4.060,44. Alimentos doados 1129kg. Está 
tudo bem com as conferências, disse que todas são bem atuantes nas visitas. 
 

CP Sta. Rita: 
O confrade Ivo entregou o seu relatório mensal, mas não pode ficar na 
reunião. Agradeceu pela ajuda na venda dos convites do Flashback e 
presenteou uma conferência com 2 convites em nome do CP 
 

CP São José: 
O confrade Antônio justificou sua ausência na reunião. 
 

CP São Luiz Gonzaga: 
A consocia Nanci informa que este CP está com 7 conferências; 58 membros; 
sendo 36 confrades, 20 consocias e 02 aspirantes. Atendem a 28 famílias, 
num total de 124 pessoas. Doaram 1060kg de alimentos. Comentou que 
tiveram ECAFO para a nova diretoria e foi muito proveitosa, onde todos 
puderam tirar suas dúvidas. 
 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 

ECAFO: A csc. Gabriela informa mais uma vez que precisa das fichas de atualização, 

pediu para as conferências que ainda não entregaram, que entreguem até dia 30/04, 
pois precisarão entregar os dados ao Conselho Metropolitano. Pediu a participação 
de todos na festa regulamentar do dia 29/04. Como nas reuniões são passadas 
muitas informações, foi criado uma pauta de avisos que fora enviada a todos os CPs 
para orientar suas reuniões. Disse ainda que temos 2 grupos no WhatsApp, os que 
desejarem fazer parte dos grupos devem informar o número a ela, é muito importante 
que todos que possuem a ferramenta participem para melhorar nossa comunicação. 
Pede também que todos participem da avaliação da ECAFO e eventos, para 
preencher a pesquisa basta acessar através de um computador ou smartphone o link 
passado para os presidentes dos CPs, ou solicitar o envio via WhatsApp ou 
pessoalmente. Falou também que a festa junina deste ano será nos dias 22, 23 e 24 
de junho, pede que todos prestigiem. 
 

MUSEU: O confrade Cuica informa que está tudo nos conformes, espera em breve 

ter um substituto, pois a nossa história não pode acabar.  
 

JORNAL: O confrade Mario informa, que está atrasado por falta de matérias. 

Pretende entregar o jornal antes do Show de Prêmios do Lar. 
 

SITE: O confrade Italo esteve ausente, porém, justificou-se. 
 

CCA: A consocia Elaine não pôde comparecer a reunião, mas a consocia Gabriela 

agradeceu em seu nome a todos que levaram as crianças para a ECAFINHO, e a 
todos que doaram materiais para o evento. A bicicleta doada pela conferência São 
Jorge irá ser rifada para ajudar no caixa da conferência das crianças. No dia 20/05 no 
CMJ irá acontecer o encontro de CCA as crianças que participaram da ECAFINHO 
estão todas convidadas, terá uma van para levar, e os menores devem ir 
acompanhados de seus responsáveis. 
 

CJ: O confrade Bruno informa que no dia 21/04 acontecerá um evento da região lV, 

mas não vai mandar representantes, pois teremos o Flashback no mesmo dia. 
Novamente informou que depende das fichas de cadastro. E que o evento do tripé 
que aconteceria no dia 15/04 no CMJ não aconteceu por falta inscrições. Pediu 
novamente que os presidentes de CPs leiam a carta da CJ na reunião e entreguem o 
quanto antes a pesquisa, para assim direcionar os jovens de acordo com a região. 

 
 
 

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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