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QUERIDOS COLABORADORES E AMIGOS DO LAR DE IDOSOS, CASA S.V.P – MOGI DAS CRUZES 

Gratidão pelos 106 anos de amor ao próximo! (1915-2021) 

  Ao longo desses anos, muitos são os irmãos que passaram, que viveram e 
aqueles que atualmente vivem neste Lar de idosos.  Instituição fundada e organizada pela 
Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem como sua principal Missão, zelar e cuidar com 
maior e melhor dignidade de vida desses irmãos carentes, oferecendo-os atenção, carinho e 
Amor fraterno à cada pessoa. Seguindo assim os ensinamentos do nosso principal fundador 
(SSVP), Beato Antonio Frederico Ozanam, o qual nos deixou por escrito nossa Missão 
Vicentina :             “Vós sois para nós as imagens sagradas de Deus que não vemos e 
não sabendo  amar de outra maneira, nós o amamos nas vossas pessoas”      

  Cremos que a existência e a sobrevivência desse Lar, sempre foi movida pela 
bondade e pelo amor infinito de Deus, que derrama sobre nós, todos os dias, as forças  e  
sabedoria do Espírito Santo, qual reconhecemos que tudo é pela providência Divina.   

  Agradecendo à Deus pela confiança e proteção dos Santos Anjos, em especial 
à todos colaboradores que nos ajudaram durante todo esse período, desde sua fundação em 
Agosto/1915 até esse momento, também nossa eterna gratidão pelos funcionários que 
zelam e cuidam deles diariamente com amor e carinho, pelos doadores que generosamente 
partilham seus recursos, pelos voluntários e visitantes que alegremente partilham sua 
atenção, dons e talentos, pela organização da S.S.V.P., através das conferências e Conselhos 
que unidos em oração e partilha vem mantendo acesa a chama da esperança deste Lar, e 
pelos Fiéis irmãos Vicentinos que com Fé e amor, partilham e doam seus dons, seus talentos, 
seu tempo, assumindo obrigações e responsabilidades, que como verdadeiros e humildes  
servos de Deus, fazem a vontade de Cristo,  oferecendo disposição para a continuidade desta 
Missão Fraterna de Amor aos Idosos carentes de nossa cidade.  

                             Que o Senhor Deus, proteja à todos colaboradores e famíliares, que pela 
intercessão da Virgem Maria, São José, São Vicente e Beato Ozanam, derrame e permaneça 
sobre vós, muitas bênçãos, alegrias e Paz em sua vida, obrigado e parabéns por fazer parte 
do exército da caridade nesses 106 anos desta Obra, partilhando seu Amor e sua Esperança,              

                                                                                                     L.S.N.S.J.C.!  Com Abraço Fraternal, 

   Diretoria da Casa de São Vicente de Paulo     (Gestão – 2018 a 2022)  
       “SÓ DEUS BASTA A SI MESMO, MAS PREFERIU CONTAR COM VOCÊ”   (SVP) 


