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SSOOCCIIEETTYY  OOFF  SSAAIINNTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNFFEEDDEERRAATTIIOONN  

CCoouunncciill  GGeenneerraall  IInntteerrnnaattiioonnaall  

IIEECC  &&  PPSS  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  

1111  &&  1122  SSeepptteemmbbeerr  22002211  

  
  

  
  

DDiissccuurrssoo  ddee  BBooaass--vviinnddaass  

CCoonnffrraaddee  RReennaattoo  LLiimmaa  ddee  OOlliivveeiirraa  

1166ºº  PPrreessiiddeennttee--ggeerraall  
  

Meus queridos confrades, 
Minhas queridas consócias, 
 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! 
 
Boa tarde a todos que nos acompanham pela Ozanam TV, mundo afora. 
 
Boa tarde a todos os membros da Seção Permanente, e boa tarde a todos os 20 presidentes 
nacionais que fazem parte do Comitê Executivo Internacional, que participam hoje e amanhã, 
aqui deste evento do Conselho Geral Internacional. 
 
Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em Madri, a bela capital da Espanha.  
 
A Plenária Anual do Conselho Geral Internacional neste ano de 2021 está sendo promovida, 
novamente, de maneira virtual, diante das restrições provocadas pela crise sanitária 
internacional, em dois dias: sábado (11 de setembro) e domingo (12 de setembro).  
 
A nossa Plenária está repleta de assuntos interessantes. Teremos a cerimônia de entrega da 
Medalha “Caridade na Esperança” ao Conselho Pontifício “Ajuda à Igreja que Sofre”; também 
assinaremos um acordo de cooperação com os Missionários Leigos Vicentinos (MISEVI); e 
contaremos com duas palestras especiais, uma sobre os avanços na área de solidariedade 
internacional do Conselho Geral, e outra sobre o Projeto “SSVP Plus”.  
 
Humildemente, peço a todos que possamos aprovar as várias Resoluções que iremos propor, 
nesses dois dias, pois elas permitirão dar mais agilidade às iniciativas e projetos em marcha no 
Conselho Geral. 
 
Rogamos a Nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos nos encontrar, face a face, na Plenária 
do ano que vem, que pretendemos realizar – com a graça de Deus – em Nairóbi, Quênia. 
 
Quero, inicialmente, agradecer ao presidente do Conselho Nacional da Espanha, confrade Juan 
Manuel Buergo Gómez, pela acolhida tão calorosa, além da excelente organização deste evento. 
 
Tenho a certeza que o Bom Deus está reservando a você, querido confrade Juan Manuel, 
importantes e novas atribuições no futuro, pois sabemos da sua competência, do seu amor aos 
pobres, da sua impecável organização administrativa e da sua maneira humilde de servir. 
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Saiba, meu amigo querido, que você me ajuda muito no Conselho Geral, com suas ideias, sua 
franqueza e seu compromisso com os projetos que estão dando ao Conselho Geral uma nova 
cara, ao estar mais próximo das Conferências e de todos os confrades e consócias. Deus lhe 
pague por tudo! 
 
Esse agradecimento que acabo de fazer ao presidente Juan Manuel é extensivo a todos os 
dirigentes vicentinos e funcionários do Conselho Nacional da Espanha, que há vários meses vêm 
trabalhando em unidade com o Conselho Geral, para podermos levar a cabo essa Plenária de 
2021, com qualidade e eficiência. 
 
Da mesma forma, agradeço ao staff de Paris, liderado pela Secretária-geral, consócia Marie-
Françoise Salesiani-Payet, que preparou todos os documentos, resoluções e relatórios que serão 
aprovados neste evento. Muito obrigado pela dedicação e esforço de todos vocês.  
 
Ao meu querido confrade Joseph Pandian, Vice-presidente Geral, registro aqui, publicamente, o 
meu agradecimento pelo aconselhamento constante que sempre me dá, auxiliando-me bastante 
na gestão do Conselho. Aprendo muito com você, meu querido Vice-presidente! 
 
E ao confrade Larry Tuomey, nosso querido Tesoureiro-geral (neste “Ano Temático de Jules 
Devaux”, o primeiro Tesoureiro da nossa Sociedade), também o agradeço por ajudar-me na 
gestão econômica do Conselho Geral, de maneira austera, dentro das boas práticas internacionais 
e com o zelo que lhe é peculiar. 
 
Enfim, a todos aqueles que compõem a diretoria internacional em algum serviço, e 
especialmente aos Conselhos Nacionais que formam parte da Confederação, digo o meu “MUITO 
OBRIGADO” pelo apoio incondicional que dão ao Conselho Geral.  
 
É devido a essa união e ao alinhamento estratégico que todas as metas planejadas estão sendo 
atingidas, e até mesmo superadas. Registro aqui, e insisto: não é mérito meu, mas de todos que 
se uniram a nós nesse propósito. 
 
Estimados confrades, 
Estimadas consócias, 
 
Esta Plenária Internacional coincide com um momento muito significativo para nós: os cinco anos 
de nosso mandato, à frente do Conselho Geral Internacional. Lembro-me quando em 2016 fui 
escolhido, por todos vocês, para conduzir os destinos deste Conselho. 
 
Servir ao Conselho Geral é um presente de Deus, além de ser uma enorme responsabilidade e 
grande privilégio. 
 
O Conselho Geral é o grande protetor da Regra e o guardião da unidade, mantendo a Sociedade 
de São Vicente de Paulo pautada nos mesmos fundamentos e princípios, junto aos mais de 150 
territórios em que ela está presente. Assim temos atuado neste mandato, mesmo com o forte 
impacto causado pela pandemia da Covid-19. 
 
Nossas preocupações giram em torno de fazer uma gestão transparente, aberta, democrática e 
consensual, estando sempre perto dos confrades e das consócias, mostrando a importância , o 
valor e a relevância do Conselho Geral para toda a SSVP.  
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Sou uma pessoa de diálogo, de muito trabalho e de oração (preciso melhorar na oração), e assim 
temos conduzido o Conselho Geral. Nem sempre acertamos, mas podemos garantir uma coisa: de 
braços cruzados jamais ficaremos, especialmente durante esses tempos difíceis da Covid-19. 
 
Como primeiro brasileiro (e primeiro latino-americano) a estar nesta importante posição, fico 
muito feliz pelos objetivos já alcançados e peço, sempre, as orações de todos.  
 
Menciono, a seguir, modestamente, algumas das realizações mais destacadas do nosso mandato 
até agora: 
 

• Difusão da biografia dos sete fundadores e intensificação do processo de canonização do 
Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam, com a análise de um possível segundo milagre 
pelo Vaticano. 

 

• Criação do Fundo Internacional de Solidariedade (FIS), para ampliar a ajuda fraterna além-
fronteiras que o Conselho Geral já executa por meio da Comissão Internacional de Ajuda e 
Desenvolvimento (CIAD) e pelo Departamento de Ajuda Fraterna Internacional (twinning). 

 

• Lançamento de livros e novos módulos do Programa de Formação Universal e a publicação, 
anual, das Cartas-circulares do Presidente-geral. 

 

• Criação do Dia Internacional do Jovem da SSVP (4 de julho) e do Dia Internacional das 
Consócias (14 de agosto). 

 

• Inúmeros avanços na área da juventude, com a realização do encontro de Salamanca (2018), 
o censo juvenil, a cartilha para as universidades e o intercâmbio de jovens.  

 

• Modernização da comunicação, com novo site, vídeo institucional, Ozanam TV, relatórios 
anuais, redes sociais e boletins informativos, ampliando a transparência no Conselho Geral. 

 

• Criação da Ouvidoria Geral, para receber comentários, elogios e críticas, e também para 
resolver eventuais conflitos. 

 

• Ênfase nas atividades de relações institucionais com ONGs, a Família Vicentina, as Nações 
Unidas e os órgãos da Santa Igreja, por meio de acordos de cooperação e convênios, além da 
nomeação do Presidente-geral para integrar importantes dicastérios pontifícios. 

 

• Realização de visitas missionárias institucionais do Presidente-geral a mais de 40 países, além 
das missões estratégicas dos Vice-presidentes Territoriais junto aos Conselhos Nacionais. 

 

• Apoio incondicional ao trabalho dos 12 Vice-presidentes Internacionais (com a criação da 
Vice-presidência da Oceania). 

 

• Expansão da SSVP para seis territórios, por intermédio do Projeto “SSVP Plus” (Libéria, 
Vaticano, Chipre, Ilhas Cayman, Albânia e Tanzânia). 

 

• Aquisição de uma nova sede geral em Paris (onde também está instalado o “Espaço Histórico 
Ozanam”), valorizando o patrimônio do Conselho Geral. 

 

• Nomeação da primeira mulher para ocupar o cargo de Secretária-geral, a consócia Marie-
Françoise Salesiani-Payet, em 182 anos de história do Conselho Geral. 
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• Diretoria ampliada e democrática, com 16 membros, para dar mais eficiência à governança 
do Conselho Geral. 

 

• Durante a pandemia, envio de 300 mil euros a 60 países em ajuda humanitária, ampliação da 
formação virtual e da realização de inúmeras reuniões também online. 

 
Desejo compartilhar essas realizações com todos aqueles que ajudaram e ajudam o Conselho 
Geral em sua missão institucional. Nosso propósito – quase uma obsessão – é fazer o Conselho 
Geral mais conhecido, mais valorizado, mais amado e mais próximo de todos . E espero que 
estejamos alcançando esse objetivo. 
 
Estimados confrades, 
Estimadas consócias, 
 
Quero dar as boas-vindas aos novos presidentes nacionais, já que muitos foram eleitos e 
tomaram posse desde a nossa última Plenária, realizada em 2020 em Paris.  E, ao mesmo tempo, 
louvo a Deus pelos presidentes que estão terminando os seus mandatos, em seus respectivos 
Conselhos Nacionais, a quem rendo minha profunda gratidão. 
 
Não posso deixar de agradecer, ainda, aos intérpretes que nos acompanharão nesses dois dias, 
pois sabemos muito bem que o sucesso do evento depende da adequada tradução que eles 
fazem.  
 
Por fim, gostaria de anunciar três novas nomeações que irão engrandecer sobremaneira a gestão 
administrativa do Conselho Geral. Com base nos artigos 3.19 e 3.20 dos Estatutos da nossa 
Confederação, tenho a alegria de nomear, a partir de hoje, três novos adjuntos: 
 

• Secretário-geral Adjunto: confrade Jean-Marc Ossogo (França). 

• Tesoureiro-geral Adjunto: confrade José Manuel Gredilla Bastos (Espanha). 

• Assessor Espiritual Adjunto: padre Frederico Hozanan de Pádua, CssR (Brasil). 
 
Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. “Quem quiser ser o primeiro, seja o último 
de todos e o servo de todos” (Marcos 9, 35). Sejam bem-vindos ao Conselho Geral! 
 
Um abraço em todos!  Boa reunião!  
 
Fiquemos em paz, com Vicente, Ozanam e Devaux. 
 
Madri, Espanha, 11 e 12 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
 

Confrade Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente-geral 

  


