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O mundo está mais uma vez passando por outra guerra entre povos 
irmãos. A ausência de diplomacia e a falta de diálogo levou a 
humanidade a outra guerra, com a invasão russa à Ucrânia há alguns 
dias. 
 
Desde o início, a Sociedade de São Vicente de Paulo Internacional 
tem estado em contato com nossos irmãos e irmãs na Ucrânia, 
buscando informações. A prioridade no momento é avaliar as necessidades mais urgentes e 
encontrar as formas mais seguras de enviar-lhes ajuda. 
 
Assim, a Diretoria do Conselho Geral Internacional, reunida em Paris (França) em 5 de março de 
2022, expressa total solidariedade ao povo da Ucrânia e deplora todo o sofrimento humano causado 
por esta guerra sem sentido.   
 
O Conselho Geral Internacional anuncia as seguintes orientações a seus Conselhos Nacionais e 
Superiores, Conferências, confrades e consócias, na resposta urgente ante esta crise, por meio das 
seguintes resoluções: 
 
Resolução nº 1 
 
Embora reconhecendo o desejo da Sociedade de São Vicente de Paulo internacional de responder 
rápida e generosamente a esta grave crise humanitária, o Conselho Geral Internacional propõe que 
nenhuma ajuda seja enviada diretamente para a Ucrânia neste momento. A SSVP é bastante 
pequena lá (apenas 4 Conferências) e o Conselho Geral considerará a melhor forma de lidar com 
essa situação. Portanto, aqueles que desejam ajudar, devem enviar suas contribuições ao Apelo 
Geral que a SSVP abriu por meio do Fundo de Solidariedade Internacional (FIS). Consulte os detalhes 
bancários de como contribuir para o Fundo em https://www.ssvpglobal.org/fundo-de-solidariedade-
internacional-apelo-anual-2022/ ou entre em contato com nossa sede em Paris. 
 
Resolução nº 2 
 
Em vista do êxodo previsto de pessoas da Ucrânia (atualmente estimado em um milhão de pessoas 
deslocadas), o ônus do acolhimento recai sobre os países vizinhos, especialmente Polônia, 
Eslováquia, Romênia e Hungria. O Conselho Geral Internacional pretende redirecionar parte dos 
fundos arrecadados pelo FIS para apoiar os Conselhos Nacionais da SSVP desses quatro países, a fim 
de permitir que eles respondam aos problemas encontrados com mais eficiência e agilidade. É 
provável que nossa ajuda humanitária ocorra por meio do envio de alimentos, roupas ou 
suprimentos médicos, mas nossos confrades e consócias locais estarão em melhor posição para 
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decidir. A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento (CIAD) e a Comissão Internacional de 
Ajuda Fraterna Internacional (jumelage), assim como toda a Estrutura Internacional, estão 
orientadas para ajudar a avaliar as formas mais apropriadas de apoio, juntamente com os Conselhos 
Nacionais envolvidos. 
 
Resolução nº 3 
 
A agressão gritante da invasão da Ucrânia chocou o mundo inteiro. Infelizmente, são os cidadãos 
comuns do país os que mais sofrerão. Eles estão nos pensamentos e orações dos membros do SSVP 
em todo o mundo. O Conselho Geral Internacional propõe que todas as reuniões das nossas 
Conferências e Conselhos, enquanto este lamentável conflito continuar, incluam uma oração 
especial por aqueles que sofrem na Ucrânia e para um rápido fim das hostilidades. Os confrades e 
consócias podem, também, estender essas orações na intenção de todas as pessoas e povos que 
sofrem algum tipo de violência e agressão. Rezamos com o Papa Francisco e com toda a Família 
Vicentina para que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, possa preservar o mundo da loucura da guerra. 
 
Resolução nº 4 
 
O Conselho Geral Internacional dará todo o apoio material e institucional possível aos países vizinhos 
do conflito, para ajudá-los nas iniciativas emergenciais e humanitárias a serem tomadas para acolher 
os refugiados ucranianos, que são pressionados a deixar seu amado país por conta da guerra, em 
busca da sobrevivência de suas famílias. A Sociedade de São Vicente de Paulo fará tudo ao seu 
alcance para acolher, com dignidade e caridade, estes irmãos e irmãs migrantes provenientes de 
vários países europeus que fazem fronteira com a Ucrânia. Neste trabalho de acolhimento, a SSVP 
atuará em estreita colaboração com a Família Vicentina, a Santa Igreja e outras organizações 
humanitárias internacionais para melhor servir nossos irmãos e irmãs. 
 
Diretoria Internacional 
Conselho Geral Internacional 
Paris, 5 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 


