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Paris, 01 de julho de 2021 
 
Meus queridos amigos, Jovens Vicentinos da Sociedade de São Vicente de Paulo,  
 
Espero encontrá-los com boa saúde e com muita alegria, por celebrarmos juntos o dia 04 de julho, DIA 
INTERNACIONAL DO JOVEM VICENTINO DA SSVP. 
 
Esta data não está somente registrada em nossas agendas e calendários, mais que isso, ela já está marcada 
para sempre em nossos corações, pois é a data em que todos os membros da SSVP voltam seu olhar para as 
origens e observam em nós Jovens de hoje aqueles jovens de outrora (os 7 fundadores), que com muita 
bravura e ousadia deram início a esta grande Rede de Caridade.  
 
O dia 04 de Julho registra a importância que a presença dos Jovens e acrescento também das crianças e 
adolescentes, tem para que nossas conferências continuem realizando seu compromisso de santificar seus 
membros por meio do serviço dedicado e zeloso aos Pobres, a quem aprendemos com São Vicente de Paulo 
a chamar de Mestres e Senhores. 
 
Em cada ano que vivemos esta data tão especial para nós, o Comitê Internacional de Jovens da SSVP propõe 
um tema central para que possamos estudar, refletir e a partir disso agir concretamente, nos últimos anos 
tivemos como temas: 
 
2017: Como amigos, somos jovens vicentinos ajudando a construir a grande rede de caridade. 
2018: O Jovem Vicentino como promotor da Cultura da Paz. 
2019: Jovens Vicentinos cuidando do meio ambiente! Cuidando hoje para gerar sustentabilidade e garantir o 
amanhã. 
2020: Jovens Vicentinos: compartilhando Esperança e Caridade. 
 

Para este ano de 2021 estamos propondo o tema: “Jovens Vicentinos: celebrando a alegria de 
servir por meio da amizade social!" 

 
E quero destacar os pontos essenciais deste tema, que pode ser amplamente estudado e refletido em nossas 
conferências e encontros com a Juventude ao longo deste ano, que se estende até julho de 2022. 
 
O tema está construído em 2 verbos de ação e 1 atitude concreta: 
 

Celebrar é algo mais profundo que apenas festejar, 
comemorar ou brindar. A celebração envolve 
participação, envolvimento, comprometimento, celebrar 
compreende um propósito. 

 
Quando convidamos os membros da SSVP para celebrar o dia 04 de julho, estamos impulsionando um 
propósito ainda maior, que é dar visibilidade e reconhecer que os Jovens são essenciais para se manter o 
espírito primitivo da nossa instituição. Recordar nossos fundadores que foram jovens destemidos, ousados e 
que souberam celebrar a vida, se dedicando ao serviço da caridade na esperança. 
 
Celebrar com a Juventude Vicentina é permitir-se abrir sempre para o novo, para realidades que ainda 
poderão ser descobertas. Todo jovem traz consigo uma energia vibrante, uma vontade imensa de viver bem 
a vida. E o jovem vicentino compreende muito bem esta vibração quando se coloca como protagonista da 

Celebrar a Alegria 
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sua história na SSVP servindo e dedicando-se aos Pobres, pois entende que isso associado à uma vida cristã 
saudável poderá levá-lo a alcançar o maior dos propósitos: a santidade – o céu.  
O dia 04 de julho é, portanto, uma grande data de celebração, de festa e deve ser repleta de muita alegria. E 
precisa ser uma alegria duradoura, não uma alegria temporária sem profundidade. A alegria que nos move é 
compreender que somos Vicentinos porque recebemos de Deus este chamado. A verdadeira alegria que nos 
impulsiona é nos colocar a serviço, como dizia Ozanam “somos servos inúteis”, ou seja, somos vocacionados 
ao serviço dos Pobres, e isso deve ser motivo de grande alegria para nós jovens. 
 
Celebrar a Alegria por sermos filhos e filhas de Deus, por sermos Vicentinos segundo a vontade de Deus. 
Celebrar a alegria de estar do lado e caminhar junto com os Pobres. Celebrar a alegria de poder construir 
pontes e não muros, por devolver a dignidade roubada dos Pobres. Celebrar a alegria de gastarmos nossa 
juventude por aquilo que nos edifica, nos sustenta e que nos levará para o céu e ouvir de Jesus: “vinde benditos 
de meu Pai e possuí o Reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, pois tive fome, sede, estava 
nu, na prisão, doente e me servistes” (Mateus 25, 35-45). 

 
Nosso amigo, o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente Geral da SSVP, logo no primeiro dia de seu 
mandato como presidente geral nos convidou a caminhar 
com ele, seguindo um belíssimo propósito: “quem quiser 

ser o primeiro, que seja o último e o servidor de todos” (Marcos 9, 35B), aqui logo compreendemos que nossa 
missão na SSVP é o de Servir, se não somos capazes de servir o próximo, não estamos no caminho certo dentro 
da nossa instituição. 
 
Desde a nossa fundação até os dias de hoje, ou seja, 188 anos, os membros da SSVP são chamados a Servir na 
Esperança (como está em nossa logo), nossos fundadores deram-nos o exemplo e devemos seguir sem receio 
de estarmos no caminho errado. E o exemplo é do serviço dedicado, zeloso e comprometido com os Pobres 
(onde eles estiverem). 
 
Aqui quero enfatizar a todos os Jovens Vicentinos, nós fomos escolhidos por Deus para estarmos do lado 
dos Pobres, caminhar junto com eles e junto com eles buscar meios eficazes de tirá-lo da condição de 
vulnerabilidade social e devolver-lhes a dignidade. E é a partir deste chamado que podemos alcançar a 
santidade. 
 
Usemos de criatividade, ousadia, vibração e coragem, que são características próprias de nós jovens, para nos 
colocarmos a serviço, e tudo isso é possível quando estamos vivendo corretamente nossa missão na 
conferência. Não existe outra forma de ser associado ativo na SSVP, do que estarmos semanalmente em 
nossas conferências e visitando e ajudando os mais necessitados de nós. Sabemos que estamos passando por 
um tempo diferente, devido a pandemia da Covid19, mas isso não deve ser, principalmente para nós jovens, 
barreiras para continuarmos nossa missão e continuar reafirmando nossa vocação. 
 

Nesta atitude concreta da “Amizade Social”, faço referência 
à última Carta Encíclica do Papa Francisco “Fratelli Tutti” de 
03 de outubro de 2020, em que o Papa aborda a 
Fraternidade e a Amizade Social, ou seja, o papa convida a 

todos a vivermos como irmãos e ajudar os Pobres. 
Quero enfatizar o capítulo VI desta carta encíclica, em que o santo padre destaca o “diálogo e amizade social”:  
“Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de 
contato: tudo isto se resume no verbo «dialogar». Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos de 
dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo; é suficiente pensar como seria o mundo sem o 
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diálogo paciente de tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo 
perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos; e, contudo, de forma discreta, mas 
muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor.”  
 
O termo Amizade Social para o Papa Francisco, quando lemos toda sua carta, é a capacidade que todos nós 
temos de dialogar com o outro, perceber o outro, facilitar ações práticas para que o outro seja ouvido, 
lembrado e ajudado. E esta outra pessoa são os mais vulneráveis de nossa sociedade civil. O papa faz uma 
caminhada de reflexões para nos ajudar a perceber que o próximo, verdadeiramente está muito perto de nós 
e transfigurado de várias formas, ou seja, existem várias formas de pobreza e precisamos agir em todas elas. 
 
É preciso uma atitude concreta, ou seja, a Amizade, pois esta atitude requer conhecer o outro, seus sonhos, 
medos e projetos e isto não é diferente no nosso contato com àqueles a quem nos colocamos a disposição 
para servir. Precisamos ser Amigos dos Pobres! E é a partir desta amizade que vamos construir as pontes 
necessárias para libertá-lo da condição de pobreza. O problema aqui não é a pessoa humana é a sua condição 
que precisa ser mudada. Mas para tudo isso acontecer as pessoas, os líderes mundiais, a sociedade, a Igreja, 
a SSVP, todos nós precisamos nos abrir para o diálogo, romper barreiras e construir pontes. 
 
Na Jornada Mundial da Juventude em 2016 em Cracóvia/Polônia o Papa Francisco dirigiu-se desta forma para 
nós Jovens “hoje a humanidade precisa de homens e mulheres, particularmente jovens como vós, que não 
queiram viver a sua existência “pela metade”, jovens prontos a gastar a vida no serviço gratuito aos irmãos 
mais pobres e mais vulneráveis, à imitação de Cristo, que se doou totalmente a si mesmo pela nossa salvação. 
[...], queridos jovens, o Senhor renova-vos o convite para vos tornardes protagonistas no serviço. Ele quer 
fazer de vós uma resposta concreta às necessidades e sofrimentos da humanidade; quer que sejais um sinal 
do seu amor misericordioso para o nosso tempo!”. 
 
E novamente lanço este convite aos meus queridos amigos, Jovens Vicentinos da SSVP, sejamos, pois, 
amigos dos Pobres, com disponibilidade, alegria, garra e vontade. Lutemos assim como Frederico Ozanam 
por, mais Justiça Social, garantindo os direitos e deveres dos Pobres, dando-lhes oportunidade de também 
serem protagonistas de suas próprias vidas. 

 
“Jovens Vicentinos: celebrando a alegria de servir por 
meio da amizade social!" é uma proposta concreta para 
vivermos o dia 04 de julho e todos os demais dias do ano, 
animados com a certeza de que a SSVP é mais forte, mais 

vibrante, mais alegre, mais bonita pois temos inúmeros jovens, crianças e adolescentes dando sentido ao 
sonho de Ozanam e seus amigos de construir no mundo uma grande Rede de Caridade. 
 
Quero enfatizar o compromisso do Conselho Geral Internacional bem como do Comitê Internacional de Jovens 
de que todos os Jovens Vicentinos tenham o espaço necessário nas fileiras vicentinas para expor suas ideias, 
projetos e ajudar a promover a caridade em todos os territórios que estamos presentes e contamos com o 
apoio incondicional do nosso presidente geral Renato Lima, que entrou na SSVP quando tinha 15 anos, ou 
seja, conhece bem o que é ser Jovem Vicentino, nossos sonhos e anseios e claro nossa ousadia em alguns 
momentos. 
 
A pandemia da Covid19 não parou a juventude, pelo contrário, nos impulsionou a nos colocarmos em sentido 
de disponibilidade e servir ainda melhor. Muitas vezes não pudemos estar presentes fisicamente, mas as novas 
tecnologias mais uma vez nos ajudaram a romper barreiras físicas de distância, idioma e culturas e 
continuamos nos encontrando nos projetos e programas. 
 

Conclusão 
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Destaco algumas iniciativas do nosso Comitê Internacional de Jovens em 2020: 
 

- O Censo Internacional de Jovens e descobrimos que somos na SSVP: 
• 20% de Jovens de 18 a 35 anos 

• 7% de crianças de 0 a 11 anos 

• 5% de adolescentes de 12 a 17 anos 
Atuamos em sintonia com o planejamento estratégico do Conselho Geral, proposto pelo nosso "jovem" 
Presidente-geral, confrade Renato Lima, e a partir deste plano estratégico nosso compromisso é impulsionar 
ainda mais estes números e chegarmos a 30% de Jovens, para isso contamos com todos, bem engajados e 
motivados a recrutar e trazer mais jovens para a SSVP. 
 

-  Padronizamos a questão da faixa etária no âmbito da SSVP: 
 

• 0 a 11 anos de idade - Criança 

• 12 a 17 anos de idade - Adolescente 

• 18 a 25 anos de idade - Jovem 

• 26 a 35 anos de idade - Jovem Adulto 
 

- Projeto Rede Internacional de Amizade 
Mais de 450 jovens de 40 países puderam se conhecer, trocar ideias e compartilhar mensagens semanalmente. 
 
 

- Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino 
Facilitamos a troca de experiências de Comitês Nacionais de Juventude por meio de treinamentos e rodas de 
conversas, com mais de 10 países envolvidos. 
 

- Encontro latino americano de jovens (online) 
185 jovens da América 2 e América 3 participaram de um encontro online 
 

- Reuniões, treinamentos, debates, partilhas, festas (online) 
Foram mais de 50 reuniões online com Jovens Vicentinos do mundo todo, promovidas pelo Comitê 
 

E muito mais vem sendo realizado e programado para este ano de 2021. 
 

➢ Divulgação nos 4 idiomas da Cartilha para fundação de Conferências Juvenis em Universidades; 
➢ Unificação do modelo de Carta de Agregação para conferências de crianças e adolescentes e juvenis, 

que agora seguem o mesmo modelo para conferências de adultos; 
➢ Treinamentos Territoriais de Juventude; 
➢ Concretização do tão esperado Manual Internacional de Comissões de Jovens; 
➢ Um departamento específico para Crianças e Adolescentes dentro do Comitê de Juventude; 
➢ Continuidade do Programa de Intercâmbio Juvenil Vicentino; 
➢ Uma semana especial para abordar a importância do cuidado da Saúde Mental, principalmente entre 

os jovens; 
➢ Realização de uma grande Vídeo Conferência Internacional de Juventude (com tradução nos 4 idiomas) 

a ser realizado em 17 de julho de 2021 nas comemorações do dia 04 de julho; 
 
E continuamos apoiando os Conselhos Nacionais a promover a formação concreta das Comissões Nacionais 
de Juventude. 
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Diante de tudo isso, temos muito que celebrar neste 04 de julho, lembrando também com muito carinho a 
festa litúrgica do nosso patrono e amigo no céu o Beato Pier Giorgio Frassati, para que olhe sempre por nós 
Jovens Vicentinos e leve até Deus nossas preces e orações. Frassati que soube fazer da sua vida uma verdadeira 
celebração da Alegria de servir por meio da Amizade Social, jovem vicentino que gastou toda sua juventude 
junto com os Pobres e isto o fez feliz e o levou para o céu. 
 
Muito obrigado por você sonhar junto comigo uma SSVP cada vez mais jovem, mais vibrante, mais audaciosa, 
mais valente, mais animada, mais sonhadora, mais santa, pois são características como estas que nos dá a 

certeza de gritar bem alto para todos ouvirem SER JOVEM VICENTINO ME FAZ FELIZ E É MUITO BOM 
VIVER TUDO ISSO NA SSVP! 

 
 
 

Feliz dia 04 de julho, Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP!!! 
Beato Pier Giorgio Frassati – Rogai Por nós! 

 
` 
 
 

Confrade Willian Dimas da Silva Alves 
Vice Presidente Internacional para Juventude, Crianças e Adolescentes 

 


