
PREZADO  DOADOR 
 
 
Sua doação transforma vidas, venha conhecer nossos queridos 

21 idosos, que em muitas situações, nós é quem somos sua única família, 
os Funcionários, os Voluntários, os Vicentinos, os doadores, enfim à 
comunidade em geral.  Independente do valor monetário de sua generosa 
doação seja única ou mensal, cremos fielmente que Deus lhe retribuirá em 
bênçãos e proteção à você e seus familiares. 

 
Caso seja possível, venha nos ajudar, adote um idoso e 

contribua conosco mensalmente, assim poderemos realizar 
planejamentos e compromissos com maior segurança, para realizarmos 
algumas obras sociais de um porte maior, que ainda são necessárias para 
melhor oferecê-los em seu bem estar e em sua dignidade de vida, assim 
poderemos ir mais além da manutenção do Lar, pois hoje contamos com 
21 funcionários e 6 Profissionais Técnicos. Favor preencher seus dados 
pessoais, para lhe enviarmos via e-mail, um Boleto bancário, clique no 
botão abaixo “DOAÇÃO LAR DE IDOSOS- CSVP” 

 
A Diretoria da Casa de São Vicente de Paulo de Mogi das Cruzes-

SP, são voluntários, Vicentinos da S.S.V.P., uma entidade filantrópica, que 
organiza à caridade neste local há 104 anos, desde Agosto/1915, vem 
agradecer lhe imensamente por sua generosa doação e atenção com seu 
carinho aos idosos e ainda convidá-lo para conhecer lhes pessoalmente, 
também nossa Equipe Administrativa, no atendimento, acolhimento, zêlo 
e organização. Sempre pensando no bem estar deles, às visitas são 
diariamente das 15 às 17 horas, porém por segurança, neste período de 
pandemia, infelizmente às visitas estão suspensas, mas confiamos em 
Deus, que em breve retornaremos.    
 
Com abraço fraternal, agradecemos pelo seu coração generoso, LSNSJC! 
 
Casa de São Vicente de Paulo–S.S.V.P. –Mogi das Cruzes- SP/CNPJ. 44.287.712/0001-09 
Rua: São João, 792 – Centro – Secretaria: Tel. (11) 4799-8235 / 4799-0972 
Visite e conheça nosso lar, através do site: larmogicsvp.org.br 

  
 

DOAÇÃO – LAR DE IDOSOS – CSVP  
 

         “Só Deus basta a si mesmo, mas preferiu contar com você” (SVP) 


