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Editorial

Quando fui eleito, em 2016, como 16º Presidente-ge-
ral Internacional, apresentei 10 pontos que passaram 
a integrar o planejamento estratégico da nossa enti-
dade, priorizando as áreas de formação, comunica-
ção, juventude e gestão.

Além desses itens, propus a criação do serviço de 
Ouvidoria-Geral, até então uma novidade para a So-
ciedade de São Vicente de Paulo. Em geral, o ouvidor 
é dotado de autonomia e independência para atuar, 
fazendo a ponte com o mundo exterior. Por defini-
ção, cabem ao Ouvidor as funções de mediação e de 
resolução de conflitos, recebendo sugestões, críti-
cas, denúncias, elogios, reclamações e comentários 
diversos.

Como presidente de um Conselho Central na minha 
cidade, entre 2006 e 2010, tive a primeira experiên-
cia com a implantação de uma Ouvidoria vicentina, 
obtendo excelentes resultados. Motivado pelo su-
cesso desse projeto, levei a iniciativa para o cenário 
internacional.

No caso do Conselho Geral Internacional, o nosso 
ouvidor é o confrade Alfons Ten Velde, da Holanda, 
que tem desempenhado um profícuo trabalho desde 
então. Nesses seis anos do nosso mandato, já foram 

O papel relevante do Ouvidoria-Geral
tratados cerca de 50 casos, provenientes de todos os 
continentes. Em 95% dos casos, os problemas relata-
dos são resolvidos em até três meses, demonstrando 
a agilidade desse serviço, apesar da complexidade de 
muitos assuntos.

E graças a Deus, essa ideia deu certo, e hoje não só 
a Ouvidoria-Geral está consolidada, como estamos 
propondo a inclusão desse departamento nos Esta-
tutos da Confederação, que serão reformados em 
junho de 2023.

No caso de reclamações e denúncias, pede-se que, 
inicialmente, tais contatos sejam feitos junto ao Con-
selho Nacional de cada país. Se a demanda não for 
resolvida na esfera local, após se esgotarem todas 
as possíveis etapas de negociação e mediação, aí se 
pode recorrer à Ouvidoria-Geral. 

A ação do ouvidor ocorre sempre  com respeito, ca-
ridade e pró-atividade em todos os casos analisados, 
para que criemos um ambiente realmente fraterno 
dentro da nossa própria instituição. 

O e-mail da Ouvidoria-geral é 
cgi.ombudsman@ssvpglobal.org.

 Confrade Alfons Ten Velde

Nesses seis anos 
do nosso mandato, 
já foram tratados 
cerca de 50 casos, 
provenientes de todos 
os continentes. Em 
95% dos casos, os 
problemas relatados 
são resolvidos em até 
três meses

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

mailto:cgi.ombudsman@ssvpglobal.org
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comunicación / divulgacióneleição do presidente-geral

Prezado Presidente,
 
Como Vice Presidente Geral, é meu 
dever, nos termos do artigo 3.6 de 
nossos Estatutos Internacionais, in-
formá-lo formalmente como mem-
bros do Conselho Geral que o man-
dato de nosso estimado confrade, 
Renato Lima de OLIVEIRA , o 16º Pre-
sidente Geral, expirará em setembro 
de 2023, tendo sido prorrogado por um 
ano por causa da Covid com a aprovação do 
CEI e que uma eleição para determinar seu sucessor 
ocorrerá na Assembléia Geral em Roma, em 13 de 
junho de 2023, com o candidato eleito assumindo o 
cargo na Festa do Bem-aventurado Frederic Ozanam, 
9 de setembro de 2023.
 
Lembro que é sua responsabilidade informar a todos 
os Conselhos, Conferências e membros de seus Con-
selhos a circunscrição da próxima eleição e assegurar 
que eles tenham conhecimento suficiente do proces-
so eleitoral para que possam “sentir-se intimamente 
envolvidos nele” (como diz o Comentário ao Artigo 
3.3 dos Estatutos).
 
O artigo 3.3 destaca o fato de que o Presidente Geral 
é eleito por todos os membros da Sociedade (repre-
sentados pelos Presidentes dos Conselhos Superior 
(Nacional), Assimilados e Associados) que exercem 
este direito em seu próprio nome e em nome dos 
membros que representam.
 
Em breve enviarei uma cópia das “REGRAS ELETO-
RAIS”, um documento que seu Conselho considerará 
útil para a compreensão do processo eleitoral.

No espírito do Artigo 3.3, os Presidentes 
são convidados a incentivar uma consul-

ta apropriada a todos os membros da 
Sociedade para garantir que eles es-
tejam o mais estreitamente possível 
envolvidos na eleição. Fica entendi-
do que os membros podem não co-
nhecer candidatos individuais, mas 

podem, por exemplo, indicar as qua-
lidades que desejam que o Presidente 

Geral tenha.

Como o Comentário ao Artigo 3.3 deixa claro, após 
ter em mente os pontos de vista dos membros e 
após um período de oração ao Espírito Santo para 
orientação, os Presidentes votarão a favor da pessoa 
“que considerarem que melhor promoverá a missão 
da Sociedade junto aos pobres, o desenvolvimento 
espiritual dos membros, a profunda unidade e a efi-
cácia organizacional da Sociedade”.

Recomenda-se que em cada reunião da Conferência, 
entre agora e a eleição, haja uma oração oferecida 
pelos membros que buscam a orientação do Espírito 
Santo para os eleitores sobre qual candidato apoiar 
na eleição. Anexo um exemplo de uma oração ade-
quada que pode ser usada, mas os membros são li-
vres para usar sua própria oração ou para usar o Veni 
Creator Spiritus, como era tradicional na Sociedade. 
Contudo, gostaria de enfatizar a importância de rezar 
por orientação para que seja feita a escolha certa.
 
Fraternalmente,
T. Joseph Pandian 
Presidente do Conselho Eleitoral
Paris – 15/06/2022

Anúncio aos membros do Conselho 
Geral da próxima eleição do 

17º Presidente-geral
Para: Presidentes de todos os Conselhos Superiores (Nacionais), Assimilados e Associados

ORAÇÃO

Julio Cesar Marques de Lima 
Vicepresidente Territorial Internacional América 3 

y Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
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A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbi

Foram três dias de intenso debate sobre temas de atualidade

Faz exatamente sete anos que a Confederação In-
ternacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
cujas raízes estão baseadas em ser um grupo de ami-
gos prestando um serviço abnegado à humanidade 
segundo o Evangelho, organizou 
sua “Assembleia Toda África”, que 
aconteceu em 2015 na África do 
Sul. Após seus resultados posi-
tivos, conduziu à reunião da as-
sembleia deste ano, que foi um 
sucesso e ocorreu em completa 
harmonia.
Participaram líderes das regiões 
africanas que compreendem a 
África 1-2-3 e o Oriente Médio e 
Norte da África (MENA, sigla em 
inglês). Os coordenadores de zona, 
Vice-Presidentes Territoriais Inter-
nacionais (VPTI), observadores in-
ternacionais e também membros 
do Conselho Geral Internacional 
da Sociedade de São Vicente de 

Paulo demonstraram um notável compromisso com 
a Assembleia e com o serviço e defesa da fé em meio 
a todas as adversidades, viajando de seus respectivos 
conselhos nacionais para participar da programada 

atividades internacionais
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“Assembleia Toda a África 2022”, que aconteceu no 
Centro das Irmãs Dimesse, na bela cidade de Nairóbi, 
Quênia, de 20 a 23 de julho de 2022.

Este importante evento, cuidadosamente planejado, 
organizado e bem conduzido sob o tema “Compro-
misso transformador: Servir uma África em Trans-
formação” numa era pós-pandêmica, foi organizado 
pelo Conselho Nacional do Quênia (África 1 Zona 
2). Sob a liderança juvenil do companheiro Urbanus 
Kinuthia, o Quênia assumiu esta responsabilidade 
conforme aprovado pelo 16º Presidente-geral Inter-
nacional, Renato Lima de Oliveira, e garantiu que não 
poupou esforços para proporcionar um ambiente 
confortável que pudesse facilitar a plena participação 
de todos os delegados.

Um total de 100 participantes compareceram. A re-
partição é a seguinte: 41 presidentes nacionais; co-
ordenadores de zona; 4 VPTIs; observadores interna-
cionais; 7 membros do Conselho Geral Internacional 
e vicentinos do Conselho Nacional Queniano. O pro-
grama do evento foi planejado para 4 dias: 3 dias de 
trabalho e 1 dia de visitas locais.  

A chegada de quatro VPTIs da África e Comitês Orga-
nizadores Locais (COL) em 16 e 17 de julho de 2022 
foi o prelúdio para receber e acolher oficialmente a 
esperada chegada do 16º Presidente-geral Interna-

cional da SSVP em 18 de julho de 2022 e de outros 
membros da delegação em 19 de julho de 2022. Al-
guns destaques:

19 de julho de 2022
Uma reunião do Conselho Nacional do Quênia so-
bre diferentes assuntos foi realizada com 300 mem-
bros da SSVP entre a celebração da Santa Missa e a 
reunião do PGI com o Bispo da Diocese Católica de 
Ngong, Rev. John Oballa Owaa.

A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbiatividades internacionais

Urbanus Kinuthia, Presidente Nacional do SSVP Quénia
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20 de julho de 2022 
Sendo o primeiro dia da assembleia, houve numero-
sas atividades para engajar os participantes, como a 
missa de abertura do Pe. Stephen Omondi e do Pe. 
Humpreys Makokha CM, o discurso de boas-vindas 
do Conselho Nacional do Quênia pelo confrade Ur-
banus Kinuthia, e os discursos de abertura do 1º Vi-
ce-Presidente Geral Adjunto - Joseph Makwinja e PGI 
- Renato Lima de Oliveira. O programa do primeiro dia 
também incluiu a celebração do Carisma Vicentino 

com uma apresentação do Pe. Humpreys Makokha 
CM, enquanto Joseph Makwinja, 1º Vice-Presidente 
Geral Adjunto, apresentou o relatório de progresso 
após a última Assembleia Toda a África (AAA 2015). 
Todos os VPTIs se revezaram para dar relatórios de 
trabalho de suas regiões. O trabalho em grupo e os 
coffee breaks serviram para tonificar a atmosfera.

21 de julho de 2022 
O segundo dia da Assembleia, deu lugar à celebra-

ção da Santa Missa e 
apresentações sobre 
questões existentes e 
emergentes na África: 
“Migração e Deslocados 
Internos na África” pelo 
convidado Dee Dungy 
(Serviços Jesuítas do Qu-
ênia) que, como especia-
lista no assunto, mergu-
lhou os participantes na 
realidade das fronteiras 
de países como Ruanda, 
Somália e Etiópia para 
dar uma palestra muito 
abrangente que descre-
veu perfeitamente a dor 
a que as vítimas estão 
expostas. Outro orador 

atividades internacionais

Mesa da reunião “toda a África”

A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbi
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convidado, Wilson Mosbey 
(Hospital Nacional Kenyatta 
em Nairobi) deu uma gran-
de palestra sobre o câncer 
e sua gestão aos participan-
tes.

Os membros também fo-
ram enriquecidos pelas ca-
tivantes apresentações de 
outros palestrantes, como 
Joseph Pandian, vice-presi-
dente geral, que falou so-
bre “Mudança Sistêmica” e 
“ Integração da perspectiva 
de gênero e a participação 
da juventude” por Fred 
Olweny (ONG CORAT). Isto 
foi seguido por intensas 
discussões sobre os temas do dia - moderadas pelas 
VPTIs - juntamente com comentários dos Presidentes 
Nacionais sobre o papel da SSVP na abordagem de 
questões emergentes na África. 

22 de julho de 2022
O programa do terceiro dia da reunião começou 
com as seguintes apresentações: apresentação do 
CIAD pelo parceiro Pius Ehiagwina, e “ Ajuda Frater-

na, Agregação e Instituição” pela consósia Josephine 
Obomighie. Todos os VPTIs moderaram a sessão, que 
foi aberta para comentários dos Presidentes Nacio-
nais. Houve também uma apresentação sobre “Co-
municação Efetiva dentro dos Conselhos Superiores 
na África” pelo confrade Makwinja, bem como ob-
servações dos membros da Direção do CGI e uma 
palestra do PGI com uma apresentação sobre os últi-
mos seis anos deste mandato.

Outro destaque foi a 
leitura das resoluções 
da Assembleia (cha-
mada de “Carta de 
Nairóbi”).  O Isto foi 
realizado pelo 1º Vi-
ce-Presidente Geral 
Adjunto, o confrade Jo-
seph Makwinja. Sobre 
país anfitrião da AAA 
2027, o PGI deu um 
passo final para criar 
um comitê para discu-
ti-lo. As observações 
finais foram então fei-
tas pelos VPTIs. O Pre-
sidente do Conselho 
Nacional da África do 
Sul, Sr. Peter Keshwar 

atividades internacionais A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbi
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(África 2), apresentou um presente do Conselho Na-
cional do Quênia para a Direção do CGI como um 
agradecimento e a foto de família oficial do encontro 
foi tirada.

23 de julho de 2022 
Após 3 dias de reunião, os membros da SSVP visita-
ram locais típicos, mercados, lugares institucionais e 
serviços vicentinos na cidade de Nairóbi, desfrutan-
do dos lugares históricos e edifícios emblemáticos da 
cidade.

24 de julho de 2022 
Uma missa de ação de graças foi celebrada na paró-
quia católica Regina Caeli, Karen, para encerrar ofi-
cialmente a Assembleia. Todos os delegados retorna-
ram aos seus respectivos Conselhos de origem.

Outros destaques e orações
Formação dos jovens e aumento do número de 
membros. Comunicação eficaz e apoio para a reali-
zação de projetos. Oração para a eleição do 17º PGI 
no próximo ano.

atividades internacionais

Bênção Apostólica do Papa Francisco

A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbi
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não conheço sua mãe e seu pai, mas eles lhe deram 
valores e uma alta educação. E eu lhe agradeço por 
isso.

As fotos e o resumo diário estão disponíveis no site do 
CGI. Clique aqui para acessar sua leitura:

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Fim de semana

Carta de Nairóbi

Nossos agradecimentos à nossa consósia Patricia Olu-
chi Onuoha, da Nigéria, por todas as crônicas escritas.

Notas finais
“Esta AAA foi a melhor de todas, porque pudemos 
discutir questões realmente fundamentais para os 
Conselhos Nacionais. O Conselho Geral está muito fe-
liz em poder estar cada vez mais próximo de todos os 
países. Fiquei muito feliz com o resultado final, e espe-
cialmente com a Carta de Nairóbi, que guiará as ações 
vicentinas na África até 2027, quando será realizada 
uma nova Assembleia”, enfatizou o Presidente-geral 
Renato Lima de Oliveira.

Agradecimentos
O PGI, em nome do Conselho Geral, agradeceu a to-
dos pelo compromisso de fazer da “Assembleia Toda 
África 2022” uma reunião única e inesquecível, com 
agradecimentos especiais ao Centro das Irmãs Dimes-
se (pela boa conexão à internet, boa comida e boa 
acomodação), aos tradutores (pelo apoio linguístico) 
e ao Conselho Nacional do Quênia (o presidente, Ur-
banus Kinuthia, e sua equipe), que trabalharam duro 
e garantiram o planejamento e a execução tranquila, 
segura e bem sucedida do evento em Nairóbi. Em suas 
observações, o PGI observou: “ confrade Urbanus, eu 

atividades internacionais A “Assembleia Toda África 2022” 
aprova a Carta de Nairóbi

Crónica “All Africa” e apresentações

https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-do-dia-1/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-do-2o-dia/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-dia-3/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-fim-de-semana/
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/nairobi-letter-port.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/nairobi-letter-port.pdf
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-do-dia-1/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-fim-de-semana/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-dia-3/
https://www.ssvpglobal.org/2a-all-africa-assembly-resumo-do-2o-dia/
https://www.ssvpglobal.org/a-assembleia-toda-africa-2022-aprova-a-carta-de-nairobi/
https://www.ssvpglobal.org/a-assembleia-toda-africa-2022-aprova-a-carta-de-nairobi/
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África: nova visita institucional do 
Presidente-geral a dois países

Angola e São Tomé acolheram o confrade Renato entre 25 de julho e 3 de agosto

Reunião do PGI com membros angolanos

A Regra e os Estatutos da SSVP preveem que o Presi-
dente-geral Internacional, no exercício de sua missão 
institucional, seja o grande animador da Sociedade 
de São Vicente de Paulo. Uma das principais formas 
de propiciar essa motivação é por meio das viagens 
missionárias aos países que fazem parte da nossa 
Confederação. 

Das 153 nações, o confrade Renato Lima de Olivei-
ra, 16º Presidente-geral, pôde estar em 43 desde sua 
posse no cargo, em setembro de 2016. Vale destacar 
que o nosso Presidente já visitou 10 dos 42 países 
em que a SSVP está presente na África, nos últimos 
seis anos.

Entre os dias 25 de julho e 3 de agosto, o Presidente 
Lima de Oliveira visitou para a Angola e São Tomé & 
Príncipe, dois países africanos que falam português. 
Essa visita ocorreu após participar da Assembleia 

atividades internacionais
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Toda África (ALL AFRICA ASSEMBLY 
– 2022), realizada no Quênia. Em 
Nairóbi, o Presidente-geral teve 
a oportunidade de falar para 300 
confrades e consócias, vindos de 
todas as partes do país, para par-
ticipar de uma tarde de formação.

“Só se conhece a África, de verda-
de, quando vamos à África. Quan-
do vemos a realidade e compreen-
demos as necessidades, podemos 
melhor direcionar a ação solidária 
global do Conselho Geral, focando 
onde mais é prioritário, como nas 
áreas de saúde, educação e em-
prego. O fortalecimento dos Con-
selhos Nacionais é outra linha de 
ação que estamos a desenvolver, 
pois assim revigoraremos as Con-
ferências”, destacou Renato.

Os dois países visitados são na-
ções em desenvolvimento e com 
baixos indicadores sociais. Por 
isso, carecem de apoio econômico 
e institucional tanto do Conselho 
Geral (CIAD, FIS, Ajuda Fraterna e 
Estratégia-25) quanto dos Conse-
lhos Superiores mais abastados da 
nossa Confederação. Esse tipo de 
“irmanamento” é algo tradicional 
na nossa Sociedade, provenien-
te desde os tempos da fundação, 
quando Conferências em situação 
financeira mais cômoda colabo-
ram com Conferências mais mo-
destas.

Em todos os países, incluindo o 
Quênia, o Presidente-geral presen-
teou os Conselhos Nacionais com o 
quadro oficial com a foto dos sete 
fundadores, livros vicentinos, CDs 
de músicas, bandeira da SSVP com 
a logomarca universal, relatório 
quinquenal do Conselho Geral, ca-
necas do Conselho Geral, medalhas 

:África: nova visita institucional do 
Presidente-geral a dois países

Reunião com o ministro de Assuntos Sociais e de Família de São Tomé e Príncipe

Reunião com o Bispo auxiliar de Luanda

atividades internacionais
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de Ozanam para bispos e clérigos, além de uma relí-
quia do Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam. 
Todos ficaram muito contentes com os suvenires.

“Fui muito bem tratado em todos os países. Nossos 
confrades e consócias foram muito carinhosos com 
o Presidente-geral. Eles prepararam tudo com muito 

amor. Percebi isso em cada deta-
lhe, em cada celebração, em cada 
evento. É um povo humilde, mas 
acolhedor. Não tenho palavras 
para agradecer por tudo”, enfati-
zou Lima de Oliveira. 

Atividades realizadas:

ANGOLA (25 a 28 de julho): foi 
feita uma visita ao Bispo Auxiliar 
(Dom Fernando Francisco), manhã 
de formação sobre as atividades do 
Conselho Geral para todas as Con-
ferências de Angola, visita ao San-
tuário Nacional Católico de Nossa 
Senhora de Muxima, visita domici-
liar a um assistido no bairro de Pa-
lanca, reuniões nas Conferências, 
reunião do Conselho Nacional e 
encontros com a juventude vicenti-
na. O Presidente-geral ganhou uma 
estatueta com a sua imagem, o que 
foi motivo de grande emoção.

Reunião com o Presidente da República de São Tomé e Príncipe

Reunião com o Bispo de São Tomé 

:África: nova visita institucional do 
Presidente-geral a dois paísesatividades internacionais
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (29 de julho a 3 de agosto): 
celebrações litúrgicas, entrevista à Rádio Católica 
Jubilar, audiência com o Bispo Emérito (Dom Ma-
nuel Antônio), palestra para as Conferências, visita 
a uma Conferência, visitas domiciliares a assistidos 
e a vicentinos enfermos, audiência com o Senhor 

Presidente da República (Carlos Manuel Vila Nova) 
e com o Senhor Ministro da Solidariedade (Adlan-
der Matos), encontros com sacerdotes, reunião de 
trabalho com o Conselho Nacional, reuniões com a 
juventude vicentina, visita ao Centro Dia Santo An-
tônio e jantar de confraternização.

Encontro com os jovens de São Tomé e Príncipe

Conversa do PGI com membros de São Tomé e Príncipe

:África: nova visita institucional do 
Presidente-geral a dois paísesatividades internacionais
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Paris sedia as reuniões anuais 
da Confederação

Os eventos aconteceram em cumprimento à Regra e à legislação francesa.

Entre os dias 13 e 17 de junho, o Conselho Geral In-
ternacional promoveu, em Paris (França), a Plenária 
Anual da nossa Confederação. O lugar escolhido foi 
o “Centro de Acolhida” da Congregação do Santo 
Espírito, uma casa de retiro localizada ao sul da ca-
pital francesa. A organização das reuniões coube à 
Secretária-geral, consócia Marie-Françoise Salesiani-
-Payet, que contou com o apoio fundamental do staff 
da sede internacional. A maioria dos presidentes na-
cionais compareceu presencialmente, mas aqueles 
que não o puderam fazer, acompanharam as reuni-
ões remotamente, por meio do sistema “Zoom”. Os 
eventos foram transmitidos ao vivo pela Ozanam TV, 
em quatro idiomas.

No discurso de abertura, o confrade Renato Lima enfa-
tizou sobre o papel institucional do Conselho Geral. “O 

Conselho Geral deve ser o farol da esperança, que man-
tém a Sociedade unida, vigilante e sempre animada. Es-
peramos que tudo o que temos implementado nesse 
mandato seja útil e bem aproveitado pelos Conselhos 
Superiores, em benefício da prestação de melhores ser-
viços para os mais necessitados que assistimos em nos-
sas Conferências e obras sociais”, destacou.

E agregou o Presidente Lima de Oliveira: “Vivemos 
tempos de fortes restrições para todos nós, em es-
pecial aos mais necessitados. O número de pobres 
continua aumentando, a miséria avança em muitos 
lugares do planeta, a inflação voltou, o terror da 
guerra reapareceu, e lamentavelmente a mensagem 
de Cristo ainda continua desconhecida para grande 
parte da humanidade. Eis aí um cenário desafiador 
que exige respostas concretas da nossa Sociedade!”.

atividades internacionais
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Paris sedia as reuniões anuais da 
Confederação

No primeiro dia (13 de junho), aconteceu a reunião 
anual dos Vice-presidentes Territoriais, que são o 
“coração da Estrutura” do Conselho Geral. Os 12 Vi-
ce-presidentes passaram o dia discutindo a realidade 
das suas regiões, compartilhando ideias e analisando 
propostas de melhoria para o futuro. Neste momen-
to, foram apresentados os resultados positivos da 
missão realizada, em maio passado, na Escandinávia 
(Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia), dentro do 
Projeto SSVP PLUS, entre outros avanços.

Nos dias seguintes (14 e 15 de junho), foram reali-
zadas, simultaneamente, duas reuniões: a da Seção 
Permanente (formada pela diretoria e pelos Vice-
-presidentes Territoriais) e a do Comitê Executivo 
Internacional (composto pelos 20 países com maior 
quantidade de vicentinos pelo mundo). Essas reuni-
ões estão previstas na Regra e nos Estatutos inter-
nacionais da SSVP, além de serem uma exigência da 
legislação francesa.

atividades internacionais

Confrades SSVP Índia
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Durante a plenária, os departamentos e comissões 
do Conselho Geral atualizaram, com detalhes, os pro-
jetos e iniciativas em andamento nos campos da for-
mação, juventude, comunicação, gestão administra-
tiva, finanças, governança, transparência, ouvidoria, 
relações públicas com o Vaticano e as Nações Unidas, 
canonização de Ozanam, crise na Ucrânia (parceria 
estratégica com a Depaul International), solidarieda-
de global e a situação da adesão à logomarca pelos 
países que formam a nossa Confederação. A Comis-
são de Estatutos concluiu os trabalhos que duraram 
dois anos, apresentando algumas mudanças que se-
rão votadas em 2023, na Assembleia de Roma.

Foi também celebrada, pelo padre Louis-Marie Ces-
bron (sacerdote da própria casa de retiros), uma san-
ta missa para todos os presentes. A Medalha “Carida-
de na Esperança” foi concedida à ONG “Fraternidade 
sem Fronteiras”, presente em oito países (Estados 
Unidos, Brasil, Haiti, Senegal, Moçambique, Mada-
gascar, Malawi e Congo), que foi representada pelo 
Senhor Ranieri Dias Lima, Vice-presidente da entida-
de. Com a mesma entidade, a SSVP firmou acordo 
de cooperação internacional, buscando uma maior 
aproximação entre as duas organizações. Houve ain-
da a agregação de 82 Conferências e seis Conselhos.

Durante o evento, foram apro-
vados os relatórios de ativi-
dades do Presidente-geral, da 
Secretária-geral e do Tesou-
reiro-geral, bem como toda a 
parte financeira (orçamento 
de 2022 e previsão para 2023) 
e as atas das sessões anterio-
res. Ao todo, foram aprova-
das, por unanimidade, 16 re-
soluções, sendo três da Seção 
Permanente e 13 do Comitê 
Executivo Internacional. A 
Plenária aprovou, ainda, uma 
série de outros documentos, 
entre eles: Concurso cultural 
“Educação e Caridade”; Guia 
rápido “Como fundar uma 
Conferência em sete sema-
nas”; Protocolo da Boa Gover-
nança (os Conselhos Superio-

Paris sedia as reuniões anuais da 
Confederaçãoatividades internacionais

Santa Missa celebrada pelo Padre Louis-Marie Cesbron
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res serão encorajados a adotá-lo em seus países); e 
um acordo de cooperação institucional com a ONG 
“Fraternidade sem Fronteiras”.

Antes de terminar os trabalhos, o Vice-presidente 
Geral, confrade Joseph Pandian, abriu oficialmente 
os procedimentos relacionados à eleição para o 17º 
Presidente-geral Internacional, com a leitura de uma 
carta informando que, em 13 de agosto, as regras 
eleitorais se tornarão públicas, e o Conselho Geral 
poderá receber, dos países, as indicações dos candi-
datos.

No dia 16 de junho, os presentes puderam participar 
de duas peregrinações vicentinas. A primeira ocorreu 
em Paris, onde foram visitados lugares relacionados 
a São Vicente de Paulo, a Ozanam e aos demais fun-
dadores. O guia dessas visitas foi o confrade Ralph 
Middlecamp, presidente do Conselho Nacional dos 
Estados Unidos, que é autor de livros vicentinos e es-
pecialista sobre a fundação da SSVP.

Outro grupo esteve na cidade de Châtillon-sur-Cha-
ralonne (antiga “Châtillon-les-Dombes”), onde São 
Vicente de Paulo fundou, em 1617, a Sociedade das 
Damas da Caridade, hoje conhecida como Associa-
ção Internacional de Caridades (AIC). Esta visita foi 
conduzida pelo padre Andrés Motto, CM, assessor 

Paris sedia as reuniões anuais da 
Confederaçãoatividades internacionais
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Santa Rosalie, onde, recentemente, o Conselho Geral 
inaugurou uma placa e o busto de Antônio-Frederico 
Ozanam.

“Agradecemos a presença de todos os Conselhos Na-
cionais que participaram das nossas reuniões, e es-
peramos vê-los em Roma, entre 12 e 18 de junho de 
2023, para a atualização dos nossos estatutos e para 
o grande momento da eleição do sucessor do confra-
de Renato Lima, fato que será de grande júbilo para 
toda a nossa Sociedade”, observou a Secretária-geral 
Marie-Françoise.

Clique abaixo para ler:

espiritual do Conselho Geral Internacional. Acompa-
nharam conosco a peregrinação os participantes de 
um curso de formação que a Família Vicentina ofe-
recia, na mesma semana, em Paris. Forte emoção 
foi sentida por todos ao participar da santa missa no 
local exato, no passado, São Vicente tinha seu dormi-
tório e um pequeno escritório de trabalho.

Após esses eventos, o 16º President-geral, confrade 
Renato Lima de Oliveira passou alguns dias em Paris, 
antes da viagem institucional à Escócia, ocasião em 
que se reuniu com os funcionários da sede, manteve 
contatos com representantes da Família Vicentina e 
reuniu-se com o padre Arnauld Mougin, da Paróquia 

Resoluções 
aprovadas (espanhol)

Discurso de abertura do 
Presidente-geral – Renato Lima

Acordo de cooperação –
Fraternidade sem Fronteiras

Concurso cultural 
“Educação e Caridade”

Guia rápido “Como fundar uma 
Conferência em sete semanas” (espanhol)

Protocolo da 
Boa Governança

Discurso – Joseph Pandian
Abertura do processo eleitoral

Orações para o 
17º Presidente-geral

Paris sedia as reuniões anuais da 
Confederaçãoatividades internacionais

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-esp-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-port-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-portuguese.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-port-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-port-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-port-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-port-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-portuguese.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-port-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-portuguese.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-pequeno-manual-de-conferencia.pdf.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-port-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-port-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-prayer-pgi-election.pdf
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actividades internacionales

Entrega da Medalha Caridade na Esperança 
à ONG Fraternidade Sem Fronteiras

Esta condecoração, atribuída anualmente pelo Conselho Geral Internacional, foi 
concedida a esta instituição com sede no Brasil e já estabelecida em 8 países

A Medalha foi atribuída 
online nas Reuniões 

Anuais do Conselho 
Geral Internacio-

nal - Paris 2022. 
A entrega da 
mesma será pes-

soalmente em no-
vembro no Brasil, e 

o nosso Vice-Pre-
sidente Territo-
rial Julio Lima 
representará o 
Presidente-ge-
ral Renato Lima 

neste evento.

Abaixo incluímos o discurso do Presidente-geral da 
SSVP nesta comovente cerimônia, que narra perfei-
tamente o propósito desta Medalha Caridade na Es-
perança e ao mesmo tempo descreve o grande traba-
lho realizado pela instituição homenageada.

Discurso do Presidente-geral por ocasião da atribui-
ção da Medalha Caridade na Esperança para a ONG 
Fraternidade Sem Fronteiras.

“Queridos confrades, queridas consócias, 

Hoje, temos a alegria de receber o Senhor Ranie-
ri Lima Dias, Vice-presidente Internacional da ONG 
“Fraternidade sem Fronteiras”, que receberá a me-
dalha “Caridade na Esperança – Edição 2022”, como 
instituição com relevante destaque mundial pelas 
ações meritórias e humanitárias que realiza, tirando 
milhares de pessoas da vulnerabilidade social.

Este é justamente o objetivo da medalha “Caridade 
na Esperança”, lançada no início do nosso mandato, 
em 2016. Ela é entregue todos os anos a pessoas ou 
entidades com esse perfil de elevada contribuição à 
redução das desigualdades no mundo.

Além da medalha, também estamos assinando um 
acordo de cooperação institucional entre a Socieda-

atividades internacionais
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generosidade, e Deus está seguramente muito 
contente.

Para finalizar, agradeço novamente à ONG “Frater-
nidade sem Fronteiras”, na pessoa do presidente 
internacional, Wagner Moura Gomes, e na pessoa 

do Vice-presidente in-
ternacional, Ranieri Lima 
Dias, por terem aceitado 
o nosso convite. Convido 
a todos a conhecerem 
mais a FRATERNIDADE 
SEM FRONTEIRAS, visi-
tando a home page da 
instituição. 

 
Deus lhes abençoe e lou-
vado seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Muito obri-
gado. Um grande abra-
ço.”

Por sua vez, o Vice-presidente do FWB, 
Rainieri Dias, agradeceu pela home-

nagem e comentou que o principal 
valor da instituição que ele re-
presenta é a fraternidade, “que 
também entendemos como uma 
reflexão que quer provocar uma 
reação, um movimento positivo 

em outros. Na verdade, as doa-
ções que recebemos e o trabalho 

voluntário de muitas pessoas que 
pertencem à nossa instituição nos per-

mitem melhorar a vida dos mais necessi-
tados. Além disso, a esta fraternidade se une a es-
perança de obter uma situação melhor para estas 
pessoas, principalmente crianças, adolescentes e 
idosos”.

Junto com a entrega da Medalha, foi assinado um 
acordo de colaboração para fortalecer os laços de 
ação entre as duas instituições.
  

de de São Vicente de Paulo Internacional e a ONG 
“Fraternidade sem Fronteiras”.

O nosso desejo é que, nos países onde ambas as 
instituições estejam presentes, possa haver uma 
aproximação mais efetiva, na realização de proje-
tos comuns, para que as 
ações de solidariedade 
sejam ampliadas, sem-
pre para melhor servir 
aos mais pobres deste 
planeta.
Quero agradecer ao 
confrade Sebastián Gra-
majo pela redação do 
texto final do acordo.

Queridos confrades, 
queridas consócias, 
A “Fraternidade sem 
Fronteiras” está presen-
te em 8 países (Brasil, 
Estados Unidos, Haiti e 
mais cinco nações afri-
canas), e vem crescen-
do rapidamente pelo mundo afora. 

Eles possuem, atualmente, 74 po-
los de trabalho, apoiando a 34 mil 
pessoas diariamente. Essa atu-
ação permite que sejam dadas 
mais de 500 mil refeições por 
mês, além da ajuda a mais de 
1.000 jovens universitários.

Qual é o sucesso de tanto cresci-
mento assim? A resposta é simples: 
eles atuam com pró-atividade, sem 
burocracias, focados unicamente no bem 
comum, em especial em ações de educação e para 
combater a infância desvalida.

Querido Ranieri, saiba que somos nós da Socieda-
de de São Vicente de Paulo quem mais ganhamos 
com essa parceria que hoje inauguramos, e pedi-
mos a Deus, em sua imensa bondade, que cumule 
de bênçãos aos amigos voluntários da “Fraternida-
de sem Fronteiras”. Vocês estão de parabéns pela 

Entrega da Medalha Caridade na 
Esperança à ONG Fraternidade Sem 
Fronteiras

Rainieri Dias, Vice presidente da FWB

atividades internacionais

https://fraternitywithoutborders.org/
https://fraternitywithoutborders.org/
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Alguns fatos marcantes no meu serviço como 
Presidente-geral

Há seis anos, ocorria a eleição para a presidência internacional

Na qualidade de Presidente-geral da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, vivo inúmeras experiências 
as quais procuro intensamente compartilhar com a 
comunidade vicentina por meio de artigos e maté-
rias publicadas nos meios de comunicação do Con-
selho Geral Internacional. 

Busco, também, por meio de áudios, palestras e 
fotografias, partilhar os momentos incríveis que 
vivenciei durante as viagens missionárias e insti-
tucionais que faço ao redor do mundo, levando a 
mensagem de unidade, de caridade e de serviço a 
todos os cantos da nossa Confederação.

Nesses quase seis anos como Presidente-geral, te-
nho na lembrança inúmeros eventos e fatos ma-
ravilhosos, muitos deles ainda desconhecidos da 
maioria dos confrades e das consócias. Um deles, 
por exemplo, foi a forte emoção que tive ao levar 
a Roma os documentos do possível segundo mila-
gre atribuído ao bem-aventurado Antônio-Frede-

rico Ozanam, viajando no meio da pandemia, ain-
da sem a existência das vacinas, caminhando pela 
Praça de São Pedro inteiramente deserta.

Outro momento inesquecível foi quando fiz uma 
visita domiciliar a uma senhora pobre em Nova 
Iorque (EUA), que após as orações, agradeceu a 
presença da Conferência na vida dela, e começou 
a chorar porque há mais de 10 anos, segundo as 
palavras dela, não conversava com Deus. Na Áfri-
ca, pude presenciar que é possível fazer caridade 
sem dinheiro, buscando as parcerias certas e os 
projetos sociais mais adequados para tirar a comu-
nidade da pobreza. Recebi proteção especial das 
Nações Unidas, como se fosse chefe de Estado, 
ao visitar um país africano em plena guerra civil. 
Meus quatro encontros com o Papa Francisco, ain-
da que rápidos, também foram emocionantes.

Não poderia deixar de mencionar a mão de Deus 
agindo no momento da compra da nova sede inter-

atividades internacionais
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nacional, ocorrida apenas seis 
meses antes do advento da cri-
se sanitária, o que, provavel-
mente, durante a pandemia, 
não teria ocorrido. Apesar de 
tudo, agregamos 3.000 no-
vas Conferências nesse mes-
mo período. Outro 
episódio marcante 
foi a minha visita à 
China, uma nação 
cujo regime políti-
co comunista limi-
ta a existência de 
entidades como a 
nossa e, graças ao 
Bom Deus, pude-
mos cumprir uma 
extensa agenda 
de atividades, em 
meio aos protestos 
por democracia em 
Hong Kong.

Nestes seis anos de 
mandato, muitos me pergun-
tam: como foi possível que eu 
visitasse mais de 40 países di-
ferentes? Sou funcionário pú-
blico brasileiro e meu tempo 
para viagens internacionais 
é muito restrito, ocorrendo 
apenas durante os fins de semana, férias, grandes 
feriados ou licenças laborais. Isto também é algo 
extraordinário que Deus permitiu na minha vida.

Quanto mais longe fui, mais bem recebido fui (São 
Lucas 4, 21-30). Cantaram músicas brasileiras para 
mim. Tentaram falar em português comigo em to-
dos os países visitados. Recebi prêmios, comendas 
e medalhas, em honra e glória do trabalho humani-
tário que a SSVP desenvolve pelo mundo. Fizeram 
cartazes para mim com a minha foto, e puseram 
lindas palavras de acolhimento que jamais esque-
cerei. Fui recebido por líderes políticos em várias 
nações. Não mereço nada disso, seguramente que 
não (São Lucas 17, 7-10).

Ainda faltaram muitas histó-
rias, mas quero contar um úl-
timo detalhe que nunca rela-
tei: no dia da minha eleição, 
em 2016, recebi um buquê de 
flores muito bonito, entregan-
do-o à minha querida esposa, 

que me acompa-
nhava àquela al-
tura, em Roma. 
Logo depois, fo-
mos a uma capela 
e depositamos o 
buquê aos pés de 
Nossa Senhora, 
e eu ali dediquei 
o meu mandato 
à NOSSA SENHO-
RA DAS GRAÇAS, 
pedindo que Ela 
cuidasse de mim, 
cobrindo-me com 
o seu manto pro-
tetor, livrando-me 
das armadilhas do 

mal, das sombras e da inveja 
do mundo, convertendo-me 
num verdadeiro instrumento 
de Deus para conduzir a SSVP 
no melhor caminho possível.

Por todos esses fatos acima, 
considero-me imensamente privilegiado e aben-
çoado por Deus. O Senhor Jesus me acompanha 
em todos os momentos da minha vida, tanto nas 
situações de júbilo quanto nas dificuldades. O Bom 
Deus me protege diariamente, lapida as minhas 
imperfeições, corrige os meus erros, acalma o meu 
coração, reduz a minha ansiedade, cuida da minha 
família e faz prosperar os nossos projetos de vida. 
Portanto, rezem por mim, para que eu possa seguir 
adiante nesta nobre missão como Presidente-geral 
de todos vocês.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral Internacional

Na África, 
pude presenciar que é 
possível fazer caridade 

sem dinheiro, buscando as 
parcerias certas

Apesar de tudo, 
agregamos 3.000 novas 

Conferências nesse 
mesmo período

Alguns fatos marcantes no meu 
serviço como Presidente-geralatividades internacionais
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Presidente-geral visita projetos sociais de 
moradia para os sem-teto nos Estados Unidos

Foram visitadas obras sociais na Flórida e em Nova Iorque

Entre os dias 5 e 15 de maio, o confrade Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente-geral Internacional da So-
ciedade de São Vicente de Paulo (SSVP), esteve nos 
Estados Unidos da América (EUA) com a finalidade 
de conhecer obras vicentinas focadas no acolhimen-
to de pessoas sem-teto. Além disso, foram visitados 
Conferências e Conselhos, e mantido contato direto 
com os queridos vicentinos estadunidenses.

Esta viagem estava prevista para ocorrer, original-
mente, em janeiro deste ano, mas por conta do pico 
de casos da variante ômicron, a visita foi transferida 
para maio, quando a pandemia, graças ao Bom Deus, 
encontra-se controlada, para a felicidade de toda a 
humanidade.

ESTADO DA FLÓRIDA
A primeira etapa da viagem ocorreu em Miami, 
quando o confrade Renato Lima foi recebido pelos 
dirigentes do Conselho Central local, presidido pela 

atividades internacionais

consócia Cláudia Luedeking. Durante o jantar festivo 
de recepção, o Presidente recebeu uma placa come-
morativa com o nome dele, na qualidade de “vicen-
tino de destaque”. Na ocasião, ele discorreu sobre as 
realizações do Conselho Geral, enfocando o processo 
de canonização do bem-aventurado Antônio-Frede-
rico Ozanam e outros avanços nos campos da forma-
ção e comunicação. O confrade John Berry, Vice-pre-
sidente Regional do Conselho Nacional dos Estados 
Unidos, acompanhou a visita a Miami.

No dia seguinte, foi a vez de conhecer a Conferên-
cia Sagrado Coração, localizada na cidade de Punta 
Gorda. É uma Conferência vicentina formada por de-
zenas de pessoas, a maioria casais, e que possuem 
um belo trabalho espiritual e social. O padre Jerry 
Kaywell vem desenvolvendo um assessoramento re-
ligioso muito profícuo com os membros desta Confe-
rência, oferecendo a todos um caminho de santidade 
a seguir. “Fiquei impressionado com a qualidade dos 

Reunião com confrades de Miami
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trabalhos realizados em Punta Gorda. Quero para-
benizar o confrade Paul Kaiser pela liderança e pela 
maneira amorosa com que cuida dos vicentinos, pois 
esse é um dos papéis mais importantes de um presi-
dente de Conferência”, afiançou Lima de Oliveira. To-
dos participaram da santa missa na Paróquia Sagrado 
Coração, onde foi tirada uma foto de família.

Na sequência, o Presidente-geral chegou à cidade de 
São Petersburgo, onde a SSVP possui um centro ope-
racional chamado “SSVP Cares”, que presta serviços 
sociais a vários Conselhos Particulares e Conferências 
da região, em especial sobre obras que buscam reti-
rar as pessoas da situação de sem-teto, dando-lhes 

uma moradia digna e condizente. Nesta localidade, 
o diretor executivo Michael Raposa fez uma apresen-
tação sobre a forma de atuar da instituição, comen-
tando sobre as estratégias estabelecidas para tais 
projetos sociais.

Depois da apresentação, uma delegação de vicenti-
nos partiu para visitar as obras relacionadas à mora-
dia social para os sem-teto: Centro de Esperança (75 
apartamentos), Residencial Rosalie Rendú (8 quar-
tos), Ozanam Village 1 (30 quartos), Ozanam Village 
2 (30 quartos) e Ozanam Village 3 (30 quartos). Tam-
bém foi visitado o terreno onde será construído mais 
um edifício, para abrigar a Ozanam Village 4. “Não 

tenho palavras para descrever a 
beleza que são esses apartamen-
tos, todos equipados com cozinha 
completa e móveis, oferecendo 
plena dignidade a essas pessoas 
carentes, muitos deles veteranos 
de guerra ou deficientes físicos”, 
observou o Presidente Lima de Oli-
veira.

No dia seguinte, foi a vez de conhe-
cer Tampa, sede do Conselho Cen-
tral de Tampa Bay, presidido pela 
consócia Nancy Jones, totalizando 
50 Conferências, 1.000 membros 
ativos e dezenas de obras assis-

El Presidente-geral visita projetos 
sociais de moradia para os sem-teto nos 
Estados Unidosatividades internacionais

Reunião com confrades de Punta Gorda

“Centro da Esperança”, SSVP St. Petersburgo
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tenciais e lojas vicentinas de segunda mão. O evento 
reuniu as principais lideranças de Tampa, dos 6 Con-
selhos Particulares e do próprio Conselho Central, 
num jantar extremamente agradável. Na oportuni-
dade, o confrade Renato falou sobre seu ingresso 
na SSVP, a caminhada como Presidente do Conselho 
Geral Internacional e as perspectivas para o final do 
mandato, que se encerra em setembro de 2023. Em 
Tampa, Renato participou da santa missa na Paróquia 
Cristo Rei, em companhia de outros vicentinos, e seu 
nome foi mencionado pelos celebrantes e aplaudido 
pela comunidade.

CIDADE DE NOVA IORQUE
Terminando a visita ao Estado da Flórida (Miami, 
Punta Gorda, São Petersburgo e Tampa), o 16º Pre-
sidente-geral deslocou-se para Nova Iorque, onde 
prosseguiu em atividades vicentinas. Na “cidade que 
nunca dorme”, foram visitados dois projetos sociais 
de moradia para sem-teto e também para famílias 
carentes, ambas mantidas pelas Irmãs de Caridade 
de São Vicente de Paulo: a “Casa Fox”, para 12 famí-
lias (mulheres e crianças) sem-teto, e a “Casa Elizabe-
th Seton”, para 18 famílias de baixa renda (não foram 
feitas fotos no interior das residências em respeito 
aos assistidos). Essas duas residências se localizam 
no bairro do Harlem, nas proximidades da Paróquia 
São Paulo. O diretor Matthew Janeczko e a diretora 
Annette Rosario acolheram o Presidente-geral e ex-
plicaram, em detalhes, sobre o funcionamento das 
duas obras. 

Além dessa atividade, o confrade Renato participou 
da reunião ordinária da Conferência São Lourenço 
O’Toole, presidida pela consócia Pattie Hughes, que 
também é representante do Conselho Geral Interna-
cional perante as Nações Unidas, na equipe forma-
da pelo confrade Ed Keane (coordenador) e Teresa 
Abruccio (integrante). Ainda faz parte desta Confe-
rência o confrade Scott Miller, presidente do Conse-
lho Central (35 Conferências).

Para fechar com “chave de ouro” a visita aos Esta-
dos Unidos da América, o Conselho Central de Nova 
Iorque promoveu um jantar de confraternização com 
as lideranças vicentinas da região, quando o confra-
de Renato proferiu a palestra “Avanços no Conselho 
Geral nos últimos cinco anos”, ocasião em que ele 
prestou conta dos principais projetos, programas 
e iniciativas em marcha em nível internacional. O 
evento ocorreu na Paróquia Santo Inácio de Loyola, 
e reuniu 80 pessoas, entre vicentinos, sacerdotes e 
convidados.

Na palestra, o Presidente Lima de Oliveira desta-
cou a importância da vida espiritual dos vicentinos 
e as boas práticas de administração para as obras 
sociais, além, é claro, das principais realizações du-
rante este mandato, como a expansão para sete no-
vos países, os avanços na formação, as novidades 
no setor da comunicação, o crescimento da área da 
juventude, entre outros fatos. Pela reação dos pre-
sentes, a apresentação obteve grande repercussão 

El Presidente-geral visita projetos 
sociais de moradia para os sem-teto nos 
Estados Unidosatividades internacionais

Vilas de Ozanam
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pois muitos disseram que, a partir de agora, conhe-
cem bem melhor o Conselho Geral.

Ao final da jornada, o confrade Renato Lima ressal-
tou que, sempre que vai aos Estados Unidos, é mui-
to bem recebido pelos irmãos vicentinos, o que de-
monstra a grandiosidade da SSVP norte-americana, 
tanto em termos de lideranças, quanto em termos 
de qualidade das ações de caridade empreendidas 
a favor dos nossos “irmãos e amigos necessitados”. 
“Dar dignidade aos sem-teto é essencial para ajudá-
-los a vencer essa fase difícil da vida deles. Muitas 
dessas pessoas vivem na solidão, têm problemas 
psicológicos ou são viciadas em drogas. A maioria 
não possui parentes que cuidem delas. Portanto, 
qualquer iniciativa relacionada à moradia é um feito 
extraordinário da SSVP. Parabéns a todos que se de-
dicam a projetos dessa natureza”, externou o nosso 
Presidente-geral.

Desde que iniciou seu mandato como Presidente-
-geral, o confrade Renato Lima já visitou as seguin-
tes cidades norte-americanas: Nova Iorque, Long 
Island, Boston, Trenton, Filadélfia, Miami, Punta 
Gorda, Fênix, São Petersburgo, Tampa, Baltimore, 
São Luís, Chicago, Madison, Washington e Provi-
dence. Em todas elas, sempre esteve acompanhado 
de representantes do Conselho Nacional, presidido 
pelo querido confrade Ralph Middlecamp. 

El Presidente-geral visita projetos 
sociais de moradia para os sem-teto nos 
Estados Unidosatividades internacionais

Apresentação da PGI ao Conselho Central da SSVP em Manhattan

Visita PGI ao projeto Fox
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Conselho Geral celebra 
183 anos de vida
No dia 21 de julho de 2022, a Sociedade de São 
Vicente de Paulo celebrou, com entusiasmo, 
os 183 anos de fundação do Conselho Geral 
Internacional (CGI), a entidade responsável por 
garantir o cumprimento da Regra por todos os 
países e manter a unidade na nossa instituição

Nossos fundadores, em 14 de julho de 1839, apro-
varam a reorganização da SSVP com a consequente 
criação do Conselho Geral, cuja decisão foi referen-
dada numa Assembleia Geral em 21 de julho de 1839. 

Nesses 183 anos de vida, o Conselho Geral já enfrentou 
inúmeros desafios, como epidemias, guerras, contendas 
e perseguições. Por outro lado, a SSVP cresceu e alcan-
çou números impressionantes, por meio de suas 47.000 
Conferências, 800 mil membros e servindo a 30 milhões 
de pessoas necessitadas. Neste período, foram eleitos 
16 Presidentes-gerais. Atualmente, 120 confrades e con-
sócias de todos os continentes fazem parte de algum 
encargo de serviço no âmbito do Conselho, além de sete 
competentes funcionários na nova sede em Paris.

“Para mim, é um imenso privilégio, e ao mesmo 
tempo, uma grande responsabilidade, ocupar a no-

bre função de Presidente-geral, ainda mais sendo o 
primeiro oriundo de um país em desenvolvimento, 
como o Brasil. Não tenho merecimentos para desem-
penhar tal serviço diante das minhas limitações, fa-
lhas e imperfeições. Somente o Bom Deus para nos 
proteger das armadilhas do mal e nos iluminar para 
tomar as decisões adequadas, que irão produzir bons 
frutos para toda a Sociedade. Sinto-me muito con-
tente, e espero servir sempre mais e melhor”, consi-
derou o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º Presi-
dente-geral.

Rezemos pela diretoria internacional e por todos os 
confrades e consócias que prestam ou já prestaram 
algum tipo de serviço na Estrutura internacional. Re-
conhecemos, nesta data, não só os sete fundadores 
da SSVP, mas também os primeiros membros e todos 
aqueles que atuaram no Conselho Geral nesses 183 
anos, especialmente por aqueles que já se encon-
tram na Casa do Pai.

atividades internacionais
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Eles chegaram na tarde de segunda-feira, 20 de ju-
nho, ao aeroporto de Edimburgo, onde foram recebi-
dos por Richard Steinbach, Presidente da Arquidioce-
se de St Andrews e Edinburgh e Haydn Carr-Pollock, 
Presidente do Conselho do Grupo West Lothian, que 
acompanhou Renato e László durante toda a visita. 
Após um jantar conjunto em um restaurante, os dois 
foram transferidos para seu hotel na Cidade Velha de 
Edimburgo.

O primeiro dia da visita, terça-feira 21 de junho, foi 
dedicado à SSVP na Arquidiocese de St Andrews e 
Edinburgh. O programa começou com uma Santa 
Missa na Capela de Santa Margarida, Centro de Gillis, 
Edimburgo, celebrada pelo Arcebispo Leo Cushley. No 
final da missa, um breve discurso foi proferido pelo 
Confrade Renato, que presenteou o Arcebispo com 

O Presidente-geral Renato Lima visitou a Escócia de segunda-feira 20 de junho a sábado 25 
de junho de 2022, acompanhado pelo Vice-Presidente Territorial Internacional Europa I, 

László Könczöl 

Visita do 16º Presidente-geral à Escócia 

uma medalha sobre a beatificação de Antônio-Fre-
derico Ozanam. Após a missa, foi realizada uma reu-
nião extraordinária do Conselho Nacional na qual o 
Presidente-geral Renato Lima e o ITVP László Könczöl 
foram calorosamente recebidos. Os principais tópi-
cos da reunião foram apresentações do Presidente 
Nacional Danny Collins sobre as atividades atuais da 
SSVP Escócia e do PGI Renato Lima sobre a SSVP no 
mundo. Esta última foi seguida por uma breve apre-
sentação de László Könczöl sobre a Missão Escandi-
nava. Após o almoço, Renato Lima e László Könczöl 
participaram de uma reunião conjunta de três Confe-
rências, que relataram sua estreita colaboração, a sa-
ber: São Gregório Magno, São João Vianney e Santa 
Catarina de Alexandria, Gracemount, onde a reunião 
foi realizada, com a presença de membros de todas 
as paróquias. À noite, um pequeno filme sobre o dia 
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foi exibido na televisão, já que dois jovens membros 
da equipe da “Sancta Familia Media” acompanharam 
os visitantes durante toda a visita, transmitindo ao 
vivo todas as cerimônias principais e tirando todas as 
fotografias da viagem. 

Na quarta-feira, 22 de junho, uma visita à Arquidioce-
se de Glasgow estava no programa. A primeira para-
da foi na casa do irmão Vincent Lamour, um membro 
aposentado com 56 anos de serviço, que está cele-
brando seu centenário. Em seguida, uma visita ao Es-
critório Nacional SSVP, permitindo que Renato Lima e 
László Könczöl se encontrassem e conversassem com 
o gerente e o pessoal do escritório, após o que to-
dos eles se mudaram para um restaurante local para 
almoçar. Uma pequena viagem do 
Escritório Nacional levou os convi-
dados ao Centro Frederic Ozanam 
no centro de Glasgow. Este centro 
fornece roupas para as pessoas lo-
cais necessitadas todas as quintas-
-feiras e logo reabrirá um café aos 
domingos, ambos com pessoal de 
membros e voluntários da SSVP. 
Dois membros estavam presentes 
para dar ao grupo uma breve visi-
ta às instalações e um usuário do 
centro foi convidado a dar a pers-
pectiva de um usuário. O grupo 
então se dirigiu à igreja paroquial 
de Santa Maria em Calton para se 
encontrar com a Conferência de 

Surdos SSVP - Conferência de 
Surdos de São Vicente - onde o 
irmão Maguire e a irmã Liz Ann 
ajudaram Renato a envolver 
os membros na conversa atra-
vés da Língua Inglesa de Sinais, 
seguida de uma breve visita à 
própria igreja.

Outra viagem levou os visitan-
tes ao Projeto Louise, no lado 
sul de Glasgow, chamado “O 
Espaço”, onde conheceram 
Margo Uprichard, a gerente do 
projeto, que explicou que seu 
serviço era baseado na comu-

nidade e trabalhou com pessoas da comunidade ci-
gana que agora vivem em Glasgow para melhorar a 
alfabetização e a integração em seu novo ambiente. 
Na próxima parada, o grupo se reuniu na casa das Fi-
lhas da Caridade em Pollokshields para um leve buf-
fet e uma chance de relaxar. O ato final do dia agitado 
foi a missa no Beato John Duns Scotus, onde a ban-
da St Francis Pipe Band recebeu o grupo na igreja. A 
missa foi oficiada pelo arcebispo William Nolan, que 
recebeu uma medalha do confrade Renato Lima. O 
evento foi encerrado com uma reunião no salão da 
igreja com os membros da SSVP.

A Diocese de Motherwell foi o destino para o terceiro 
dia, quinta-feira 23 de junho. No Centro Diocesano 

Visita do 16º Presidente-geral à 
Escócia 

Reunião no Conselho Nacional

Igreja do Beato João Duns Scotus. Glasgow
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imagens bíblicas. A missa foi se-
guida de um buffet no salão da 
igreja, que incluiu a apresentação 
de presentes aos convidados.

O último dia da visita, sexta-fei-
ra 24 de junho, foi novamente 
na Arquidiocese de St Andrews 
e Edinburgh. A manhã começou 
com uma visita ao Parlamento es-
cocês e uma conversa com a de-
putada Angela Constance sobre 
questões sociais. Os vicentinos 
foram então para Rosewell, onde 
visitaram St Joseph’s Homes, um 
trabalho de inspiração vicentina 

que apoia pessoas com deficiências de aprendiza-
gem. O dia terminou com a Santa Missa na Catedral 
de St. Patrick em Edimburgo e a inauguração da placa 
comemorativa do 175º aniversário da primeira Con-
ferência na Escócia pela IGP. No dia seguinte, os só-
cios Renato Lima e László Könczöl foram transferidos 
para o aeroporto, onde voaram para casa.

Assista aos vídeos diários abaixo para ver um resumo 
das atividades realizadas:

21 de junho

22 de junho

23 de junho

24 de junho

Leia a entrevista com a 
revista católica escocesa 
- 1 de julho de 2022.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral l

Motherwell, os visitantes se reuniram com o Bispo 
Joseph A. Toal e o Presidente do Conselho Diocesano 
Pat Carr. Juntos, eles se dirigiram ao Carfin para se 
encontrarem no Centro Xavier com professores, jo-
vens e “Mini Vinnies” de Airdrie. Aqui o Presidente-
-geral foi presenteado com uma placa de prata com 
uma gravura da SSVP Youth Scotland. Após agradá-
veis discussões com os Vinnies, seguiu-se um pe-
queno passeio pela Gruta das Carfinhas com visitas 
à Capela do Relicário de Todos os Santos, à estátua 
de São Vicente e à Gruta de Lourdes. À tarde, houve 
uma visita à Unidade de Móveis SSVP antes da hora 
do chá na Casa da Capela da Paróquia de São Berna-
dete. A Santa Missa da tarde também contou com a 
presença dos “Mini Vinnies” de Carluke que exibiram 
cartazes auto-fabricados com passagens de texto e 

Centro Federico Ozanam

Reunião com os membros das Conferências

Visita do 16º Presidente-geral à 
Escócia atividades internacionais
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SSVP é agraciada, novamente, com 
uma medalha institucional

O evento aconteceu em Brasília, capital do Brasil

No último dia 12 de maio, a Sociedade de 
São Vicente de Paulo recebeu mais um 
reconhecimento oriundo de órgãos pú-
blicos e governamentais. Foi concedida, 
ao confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente-geral Internacional, a Meda-
lha “Mérito Integração da Segurança Pú-
blica do Distrito Federal”, do Brasil.

“É uma imensa honra receber essa me-
dalha, que reconhece a ação vicentina 
em prol da cultura de paz, na busca de 
um mundo sem violência nem confli-
tos sociais. É papel de todos zelar pela 
ordem social, para que tenhamos uma 
sociedade mais justa e menos desigual”, 
destacou o confrade Renato.

A referida medalha foi criada em 2012 
e, anualmente, é entregue a pessoas ou 
instituições que se destacam no campo 
da integração social e da valorização da 
segurança pública. Como estava em viagem pelo 
Conselho Geral, o Presidente Renato foi represen-
tado pelo amigo e confrade Gilson Sacramento, 

Confrades Gilson Sacramento y Renato Lima

presidente de um Conselho Central da cidade de 
Brasília.

“Essa medalha não é minha, e sim pertence 
a todos nós, confrades e consócias, diante 
do extraordinário trabalho desenvolvido por 
nossas Conferências, obras e Conselhos. Vou 
levá-la para a sede em Paris, e a colocarei 
ao lado das demais comendas já recebidas”, 
externou o confrade Renato Lima. 

Desde quando iniciou na função de Presi-
dente-geral, em 2016, o confrade Renato já 
recebeu três medalhas e mais de 10 títulos 
de cidadania, no Brasil, Espanha e Argen-
tina. O próximo prêmio (“Cidadão Alagoa-
no”) será no dia 26 de agosto, em Maceió 
(Alagoas), Brasil, a ser conferida pela As-
sembleia Legislativa.

atividades internacionais
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14 de 
agosto: Dia 
Internacional 
das 
Consócias 
da SSVP
O terceiro ano desta 
celebração acontece 
no aniversário do nas-
cimento de Amélia Ozanam
 
Este ano é a terceira edição do “Dia Internacional das 
Consócias da SSVP”, que foi instituído em 2020, coin-
cidindo com o 200º aniversário do nascimento de 
Amélia Ozanam.
 
Neste dia de celebração, queremos lembrar cada 
uma das consócias que participaram – e que parti-
cipam hoje – do trabalho social das Conferências, le-
vando seu amor ao próximo e sua fé às pessoas mais 
necessitadas.
 
Amélia Ozanam é a imagem e o modelo que mais 
lembramos neste dia, pois foi um exemplo claro de 
abnegação, serviço e amor incondicional a Deus e à 
missão da SSVP, apoiando o marido em seu sonho de 
formar esta maravilhosa rede de caridade com seus 
amigos. Graças a ela, preservamos muito do legado 
de Antônio-Frederico Ozanam, de seus escritos e do-
cumentos.
 
Outras figuras femininas também foram importantes 
na origem e no desenvolvimento da SSVP. Entre elas, 
recordamos a Irmã Rosalie Rendu, uma mulher que 
participou da fundação da primeira Conferência e 
que, como Filha da Caridade, levou o carisma vicen-
tino para aquele grupo nascente, ensinando a fazer 
as visitas aos mais pobres no bairro de Mouffetard, 
em Paris.
 

Ao longo da história da 
SSVP, especialmente no 
início, vimos que as Con-
ferências do mundo in-
teiro eram formadas pra-
ticamente apenas por 
homens; depois abriram 
para a participação de mu-
lheres em todas as áreas 
e alcançaram harmonia e 
igualdade, próprias dos fi-
éis filhos de Deus.
 
De fato, a Regra da SSVP 
prevê que os vicentinos se 
reúnam “como irmãos e ir-
mãs na presença de Cristo, 

nas Conferências que são verdadeiras comunidades de 
fé e amor, de oração e ação”, considerando “que toda 
a Sociedade é uma comunidade única e verdadeira de 
amigos vicentinos que se espalham pelo mundo”.
 
Um exemplo histórico da reivindicação do papel das 
mulheres dentro da SSVP é a consócia italiana Celes-
tina Scarabelli que, em 10 de janeiro de 1856, formou 
o ramo feminino em Bolonha por causa de seu desejo 
fervoroso de servir aos pobres.
 
Atualmente, as consócias da SSVP são fundamentais para 
o desenvolvimento da vida das Conferências em todo 
o mundo e há grandes testemunhos de mulheres que 
continuam a tomar o compromisso e missão vicentina. 
Para citar alguns, poderíamos falar sobre a Secretária-
-geral Internacional, consócia Marie-Françoise Salesia-
ni-Payet, a primeira mulher na história do Conselho 
Geral a assumir este serviço, entre outras funções, 
representando também nossa instituição na sede das 
Nações Unidas em Genebra.
 
O Presidente-geral Internacional, confrade Renato 
Lima de Oliveira, fez um agradecimento especial ás 
mulheres: “Agradeço o trabalho de todos as consócias 
da SSVP, especialmente daquelas que lideram os Con-
selhos, Conferências e obras especiais. Eu as parabeni-
zo por sua dedicação e amor impressionantes”.
 
Caras consócias, parabéns pelo seu dia!

actividades internacionalesatividades internacionais
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Futuro cardeal de 
Brasília elogia o trabalho 
caritativo da SSVP
Dom Paulo foi anunciado cardeal pelo Papa 
Francisco há poucas semanas

No último dia 7 de julho, o confrade Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente-geral Internacional da 
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), foi gen-
tilmente recebido em audiência pelo Arcebispo de 
Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Na visita, o confra-
de Renato felicitou Dom Paulo pelo anúncio, feito 
pelo Papa Francisco no dia 29 de maio passado, de 
que ele será empossado como cardeal em 27 de 
agosto próximo.

Além disso, o Presidente-geral prestou informações 
sobre as atividades da SSVP pelo Brasil e pelo mun-
do. Foram entregues ao arcebispo dois documentos: 
o relatório quinquenal do Conselho Geral Internacio-
nal e a cartilha “Como fundar Conferências Vicenti-
nas em Universidades”. Dom Paulo Cezar mostrou-se 
muito satisfeito pelas informações e comentou: “Que 
vocês continuem servindo a Deus e aos pobres com 
a beleza da missão que lhes foi confiada por Deus. 
Vocês podem contar sempre comigo”.

O futuro cardeal anunciou que iniciará uma campa-
nha de combate à fome, a ser lançada no dia 13 de 
agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres, religiosa bra-
sileira que se notabilizou pelas ações de caridade em 
prol dos mais necessitados. Ele disse: “Conto com a 
participação efetiva dos vicentinos nesta campanha, 
pois essa é uma das preocupações da nossa Arqui-
diocese: a redução da pobreza”.

“Foi uma visita bastante agradável. Dom Paulo é, ao 
mesmo tempo, um homem culto, mas extremamen-
te humilde. Ele se interessou pelos assuntos da nossa 
Sociedade, e considerou a ação vicentina muito meri-
tória. Fiquei muito feliz pela forma tão carinhosa com 
que fui recebido. Deus presenteou os moradores de 
Brasília com um pastor tão dedicado e generoso”, ex-
ternou o Presidente Lima de Oliveira.

PERFIL
Dom Paulo nasceu em 1967, no Rio de Janeiro, e foi 
ordenado sacerdote em 1992, aos 25 anos de idade. 
É bispo desde fevereiro de 2011, quando ocupou a 
função de Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. Possui 
doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana, de Roma (Itália). Seu lema episcopal é 
“Tudo suporto pelos eleitos” (em latim: “Sustineo 
Propter Electo”).

Tomou posse como arcebispo de Brasília em dezem-
bro de 2020. Antes de Brasília, Dom Paulo era bispo 
de São Carlos, Estado de São Paulo, além de já ter 
servido à Igreja como sacerdote em várias cidades 
brasileiras. É professor e já ocupou importantes fun-
ções de direção em diversas instituições de ensino 
superior.

No âmbito da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dom Paulo integra vários grupos e co-
missões, com destaque para a “Comissão Episcopal 
Pastoral para a Doutrina da Fé”. Também atua como 
bispo referencial do “Setor Universidades da Igreja 
no Brasil”. No Vaticano, desde 2020, Dom Paulo é 
membro da Pontifícia Comissão para América Latina 
e do Pontifício Conselho para a Promoção da Unida-
de dos Cristãos.

igreja e ssvp
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Jejum: o Conselho Geral lança uma campanha 
espiritual pela canonização do Bem-aventurado Ozanam
Os membros da SSVP estão convidados a 
fazer jejum no dia 23 de cada mês, até a 
canonização

No dia 23 de abril, comemoramos duas datas 
relevantes para a Sociedade de São Vicente 
de Paulo: o nascimento do bem-aventurado 
Antônio-Frederico Ozanam (1813) e a criação 
da primeira “Conferência de Caridade” (1833).  
O 23 de abril é, portanto, um dia muito 
especial para todos nós, confrades e consócias, 
sobretudo em tempos de pandemia. 

Para fortalecer essas datas, o Conselho Geral 
Internacional lança a Campanha Espiritual 
pela Canonização de Ozanam. Por sugestão 
do nosso Presidente-geral, confrade Renato 
Lima de Oliveira, esta campanha consiste em 
que todos os confrades e consócias do mundo 
inteiro façam, todo dia 23, um jejum dedicado 
à canonização de Ozanam (jejum de acordo com 
os preceitos da Santa Igreja, com discrição e 
segundo os hábitos de cada lugar).

canonização
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Onde será?
O EIJV irá decorrer na cidade de Felgueiras, 

Porto. A cidade de Felgueiras foi esco-
lhida por ser muito representativa por 
os ramos da família vicentina, tendo 
grande presente da Congregação da 

Missão e das filhas da Caridade. 
A comunidade vicentina em Fel-
gueiras tem uma representativi-
dade muito forte e, por isso, não 
poderia ficar de fora neste evento 
tão importante.

Como podem acompanhar-nos?
Através das nossas redes sociais e do nosso e-mail 
oficial 

Facebook: https://www.facebook.com/eijv2023
Instagram: https://www.instagram.com/eijv2023/
E-mail: eijv.lisboa2023@gmail.com

Próximos Passos
Muito em breve teremos o nosso site ofi-

cial e o hino do encontro disponível. 
As inscrições e as vagas disponí-

veis para cada país estão a ser 
planeadas, parte delas em con-
junto com a organização das Jor-
nadas Mundiais da Juventude 
(JMJ), por isso, assim que tivermos 

mais informações comunicaremos. 
Até lá, o Comité Organizador do EIJV con-

ta com a vossa colaboração e apoio para 
que este encontro ocorra da melhor forma 
possível e para que esta oportunidade seja 

única na vida de todos os jovens que irão participar. 
Convidamos a todos a seguirem e partilharem as 
nossas redes sociais.

Comité Organizador do Encontro Internacional de 
Jovens Vicentinos 2023

Encontro Internacional de Jovens Vicentinos 2023
Caros irmãos e irmãs da Família Vicentina In-
ternacional 

Com alegria saudamos a todos os 
Presidentes Internacionais dos vá-
rios grupos da Família Vicentina. 
Caminhamos como peregrinos para 
as Jornadas Mundiais da Juventude 
2023, em Lisboa, mas também caminhamos 
para o Encontro Internacional de Jovens Vicen-
tinos. Esta primeira circular tem como objetivo 
dar as principais informações para que toda a 
Família Vicentina comece a organizar-se. Par-
tilhem pelos diferentes grupos e organizem-se a 
nível de transmissão de informação por cada país de 
modo que nenhum vicentino fique sem o anúncio 
deste encontro internacional.

Quem somos?
O comité organizador é composto por elementos es-
colhidos pelos vários Ramos da Família Vicentina em 
Portugal para podermos coordenar este grande 
Encontro Internacional de Jovens Vicenti-
nos (EIJV).

Tema?
Escolhemos como tema: “Não sou 
daqui nem dali, mas de qualquer 
parte onde Deus quer que eu este-
ja”, uma frase de S. Vicente de Paulo 
às Filhas da Caridade em 1634 e que 
nos inspirou a encontrar os seguintes 
objetivos: permitir uma experiência da 
universalidade da Igreja e do carisma vicen-
tino; despertar para a vocação missionária 
vicentina e o seu envio e consciencializar para a atu-
alidade do carisma vicentino, hoje.

Quando?
O encontro decorre nos dias 29, 30 e 31 de Julho e 1 
de Agosto de 2023, sendo que neste último dia, será 
para despedida e seguida viagem para Lisboa, onde 
decorre as Jornadas Mundiais da Juventude 2023 (1 
a 6 de agosto de 2023).

familia vicentinafamília vicentina

https://www.facebook.com/eijv2023
https://www.instagram.com/eijv2023/
mailto:eijv.lisboa2023@gmail.com
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/01-cartainternacional-eijv-pt-1.pdf
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CIAD apoia projeto social de uma Conferência 
formada por crianças no Brasil

Projeto ‘Mãos que Alimentam” recebeu ajuda da CIAD para atender melhor aos pobres em 
situação de rua

Durante a Pandemia de Covid19 uma Conferência de 
Crianças e Adolescentes, composta por jovens de 8 
aos 15 anos de idade, resolveu iniciar um projeto au-
dacioso: preparar e entregar alimentos a pessoas em 
situação de rua na cidade de Barbacena, no interior 
do Brasil.

Com o apoio de vicentinos adultos, membros de ou-
tras conferências do Conselho Particular, o Projeto 
“Mãos que alimentam” prosperou, passando a aten-
der um número cada vez maior de irmãos necessita-
dos, atendidos durante as noites frias da cidade com 
uma alimentação quente, além de roupas, coberto-
res e materiais de higiene pessoal. O transporte para 
a entrega das doações utilizava veículos particulares, 
sem recursos para o transporte dos alimentos, prepa-
rados com muito carinho, que chegavam às mãos dos 
necessitados em condições inadequadas.

A Conferência então teve a ideia de buscar recursos 
para ter à disposição do projeto um veículo adapta-
do, com compartimentos que facilitassem o trans-
porte dos alimentos preparados anteci-
padamente de modo que chegassem às 
mãos dos irmãos em situação de rua em 
melhores condições de apresentação, 
permitindo ainda o transporte de outros 
itens doados durante as rondas nas ruas 
da cidade.

Depois de revisado pela equipe territorial 
do CGI na América do Sul, o projeto foi 
então apresentado à CIAD para análise vi-
sando seu financiamento. Apresentadas 
as garantias quanto à utilização, guarda 
e manutenção do veículo pelo Conselho 
Nacional do Brasil, o projeto foi aprovado 
pela CIAD, e o novo veículo foi adquirido 
e adaptado de acordo com as necessida-
des do projeto.

No último dia 25 de junho o Vice-Presidente Territo-
rial América 3 do CGI, Júlio Cesar Marques de Lima, 
compareceu à cidade de Barbacena onde participou 
da solenidade de entrega oficial do veículo financia-
do pela CIAD/CGI e pelo Conselho Nacional do Brasil 
da SSVP à Conferência Menino Jesus, idealizadora 
e coordenadora do Projeto “Mãos que Alimentam”.

Antes de entregar as chaves do novo veículo ao jo-
vem Presidente da Conferência Menino Jesus, o Vi-
ce-presidente Territorial do CGI, ao lado de outros 
dirigentes da SSVP, parabenizou os jovens membros 
da conferência por sua dedicação e espírito empre-
endedor, ressaltando que o Projeto que atende às 
pessoas em situação de rua é um grande exemplo 
para toda a SSVP.   

familia vicentinafamília vicentina

Julio Cesar Marques de Lima (À direita) entrega as chaves do veículo finan-
ciado pelo CIAD
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A SSVP parabeniza a reeleição de dois  grandes 
líderes da Família Vicentina

Bertin Sanon e Tomaz Mavric iniciam novo período de seis anos

O Conselho Geral Internacional, em nome de toda 
a Confederação Internacional da Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP), felicita a Congregação dos 
Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV) e a Congre-
gação da Missão (CM) pela reeleição de seus superio-
res-gerais, ocorrida recentemente durante as assem-
bleias gerais das duas instituições.

O padre Bertin Sanon nasceu em 1968, na cidade 
de Bobo-Dioulasso, em Burkina Fasso. Foi orde-
nado sacerdote em 1998. Ele já serviu, como sa-
cerdote, na Costa do Marfim e na Burkina Fasso. 
Em maio de 2014, ele foi eleito 13º Superior Ge-
ral da Congregação dos Religiosos de São Vicen-
te de Paulo (fundada em 1845 por Jean-Léon Le 
Prevost) e desde dia 8 de maio de 2022, o padre 
Bertin foi reeleito para um novo mandato de seis 
anos. Toda a família dele reside na Burkina Fasso.

O padre Tomaz Mavric nasceu em 1959, em Bue-
nos Aires, filho de pais eslovenos que haviam mi-
grado para a Argentina, fugindo do avanço comu-
nista no Leste Europeu. Foi ordenado sacerdote 
em 1983. Serviu no Canadá, Eslovênia, Irlanda, 
Eslováquia e Ucrânia, em diversas funções e des-
tacados serviços. Em 5 de julho de 2016, foi elei-
to 25º Superior Geral da Congregação da Missão 
(fundada por São Vicente de Paulo em 1625), e 
agora, em 2 de julho de 2022, seu mandato foi 
renovado por mais seis anos. Tem quatro irmãos 
e sua mãe reside em Bariloche.

“Pedimos ao Divino Espírito Santo que cumule 
de bênçãos a esses dois grandes líderes católi-
cos,Tomaz e Bertin, nessa segunda fase de seus 
mandatos. A reeleição de líderes mundiais, dos 
diversos ramos da Família Vicentina, está previs-
ta nos estatutos dessas entidades e, além disso, 
é uma tradição vicentina bem aceita por todos”, 
externou o confrade Renato Lima de Oliveira, 16º 
Presidente-geral Internacional da SSVP.

família vicentina
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Presidente-geral ministra palestras em curso de 
formação da Família Vicentina

O evento foi promovido pelo Centro Internacional de Formação

No dia 13 de junho passado, em Paris, o 16º Presiden-
te-geral Internacional da Sociedade de São Vicente 
de Paulo (SSVP), confrade Renato Lima de Oliveira, 
fez duas palestras dentro do curso de formação para 
a Família Vicentina, oferecido pelo Centro Internacio-
nal de Formação (CIF), pertencente à Congregação da 
Missão (CM) cujo diretor é o nosso querido padre An-
drés Motto, assessor espiritual internacional da SSVP.

A primeira palestra abordou o tema “Beatos e santos 
da Sociedade de São Vicente de Paulo”, quando foram 
apresentadas as biografias de mais de 70 servos de 
Deus, veneráveis, bem-aventurados e santos que pas-
saram pelas Conferências Vicentinas em suas vidas, 
como o papa João Paulo II, Gianna Beretta Molla, Dom 
Orione e muitos outros. A apresentação teve como 
base o livro “Santidade nas Conferências”, de autoria 
de Gesiel Júnior, do Brasil.

A segunda apresentação foi inti-
tulada “Os Sete Fundadores”, na 
qual o Presidente-geral discorre 
sobre a vida, obra e legado de 
cada um dos sete santos funda-
dores da SSVP, trazendo riqueza 
de detalhes sobre eles. A apresen-
tação teve como base os estudos 
acadêmicos elaborados pelo con-
frade Ralph Middlecamp, presi-
dente da SSVP nos Estados Unidos 
e um dos grandes conhecedores 
do tema na atualidade.

Os cursos oferecidos pelo CIF du-
ram, em geral, quatro semanas. É 
uma formação intensiva e profun-
da, na qual os participantes, além 
das aulas e debates, participam 
de peregrinações vicentinas, visi-
tando lugares por onde passaram 
São Vicente de Paulo, Santa Luísa 

de Marillac, Bem-aventurado Antônio-Frederico Oza-
nam e outros santos da Família Vicentina.

Em 2020, o Conselho Geral Internacional assinou um 
convênio de colaboração institucional com o CIF, con-
ferindo descontos especiais para o pagamento da taxa 
de inscrição. Podem escrever diretamente ao padre 
Motto (andresmotto@gmail.com) para obter mais in-
formações.

Clique aqui para ver as palestras, somente em espa-
nhol (formato PDF):

Beatos e santos da Sociedade de São Vicente 
de Paulo

Os Sete Fundadores

família vicentina

mailto:andresmotto@gmail.com
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
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Juntos somos mais fortes: 
uma viagem para um futuro mais brilhante

O evento reuniu mais de 120 especialistas

A Conferência “Famvin Homeless Alliance” (FHA), re-
alizada entre 7 e 9 de junho passado, reuniu cerca de 
120 participantes e especialistas, de forma remota e 
presencialmente, em Sevilha (Espanha), para discutir 
as necessidades das pessoas refugiadas, migrantes, 
sem-teto ou vítimas de tráfico.

Juntos, refletiu-se sobre como as viagens não termi-
nam na chegada a seu destino; e em seu desejo de 
construir um futuro, apesar das muitas barreiras que 
encontram na busca de um sonho que nos une a to-
dos: o direito a uma vida segura e digna.

A Conferência também representou uma oportu-
nidade para a partilha vicentina; reflexões sobre a 
união e colaboração dentro da mesma Família; e 
sobretudo, como isso pode e deve ser fortalecido a 
fim de responder melhor aos necessitados em todo 
o mundo.

Os testemunhos vicentinos de todo o mundo nos fi-
zeram olhar uns aos outros em um “espelho de ir-
mandade” e estamos desejosos de mantê-los vivos. 
Recolhendo as ideias apresentadas na Conferência, a 
FHA apresentou sete ações para levar a cabo no fu-
turo.

A SSVP participou ativamente do evento, com a pre-
sença de 15 confrades e consócias, além de dois pa-
lestrantes: confrade Jack de Groot (SSVP da Austrália) 
e confrade Tony Mireles (SSVP dos EUA). A distância, 
prestigiaram a conferência o confrade Renato Lima 
(Presidente-geral) e o confrade Ricardo Tavares (co-
ordenador do Departamento de Família Vicentina).

Clique aqui para ler a síntese escrita pelo dire-
tor Mark McGreevy, da Depaul Internacional.

Agradecemos à querida Anna Mosca por ter-nos pre-
parado essa notícia e os documentos anexos.

As fotos do 
evento po-

dem ser vis-
tas aqui.

família vicentina

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/conference-summary-and-actions-port.pdf
https://famvin.org/es/2022/06/18/conferencia-internacional-famvin-sobre-refugiados-desplazados-y-victimas-de-trata/?noredirect=es-ES
https://famvin.org/en/2022/06/26/famvin-international-conference-on-refugees-displaced-persons-and-trafficked-individuals/
https://famvin.org/en/2022/06/26/famvin-international-conference-on-refugees-displaced-persons-and-trafficked-individuals/
https://famvin.org/en/2022/06/26/famvin-international-conference-on-refugees-displaced-persons-and-trafficked-individuals/
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espiritualidade

Andrés R. M. Motto, CM.
Asesor Espiritual Internacional

O Espírito Santo e a atuação dos vicentinos
A Terceira Pessoa da Trindade figura de forma pro-
eminente na vida e no ensinamento de São Vicente 
de Paulo. Isto chama atenção, dado que a teologia 
da época não se caracterizava por muita devoção ao 
Espírito Santo. Nos escritos de Vincente de Paulo en-
contramos 77 citações ligadas ao Espírito Santo. Isto 
mostra a sua forte devoção a Ele, bem como a sua 
intenção de inculcar este amor nos que o rodeavam.

Neste contexto do trabalho da SSVP para os pobres 
do mundo, notamos que a São Vicente gostava de 
contemplar o Espírito Santo como causa de união em 
comunidades e grupos:

“Que Deus vos una a todos com muita proximidade 
e com um laço indissolúvel de caridade, para que 
por esta amizade mú-
tua sejam reconhecidos 
como verdadeiros filhos 
de Nosso Senhor, a cujo 
amor desejais atrair ou-
tros pelo vosso exemplo 
e pelas vossas palavras! 
Peço ao Espírito Santo, 
que é a união do Pai e do 
Filho, que vos conceda 
esta graça”.1

O Espírito Santo age nos 
corações para os acen-
der ao amor; ele é a fon-
te da unidade. É isto que 
ele diz a um superior: 
“Que o Espírito Santo, 
que vos reuniu, aperfei-
çoe a vossa união e per-
petue em vós todos os 

frutos do vosso trabalho, dignos de uma recompen-
sa eterna”.2

Com base nestas reflexões, vamos olhar mais profun-
damente para o tema da unidade entre os membros 
da SSVP que acreditam na obra do Espírito Santo. 
Trata-se de um tema que nos é tão fortemente pro-
posto nas leituras desta Solenidade. A “unidade do 
Espírito” é descrita no Novo Testamento como uma 
comunhão de coração e vida, de culto, de bens. Im-
plica, além disso, não fechar-se a si próprio, mas es-
tar em comunhão com todo o Povo de Deus.

A unidade da Igreja está intimamente ligada à efusão 
do Espírito, já que o Pentecostes é apresentado como 
o reverso da confusão de línguas na torre de Babel. 
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Do mesmo modo, o Espírito aparece 
fertilizando a única Igreja com uma 
variedade de carismas. É o modelo 
de uma diversidade harmonizada 
pelo Espírito. O amor é a obra supre-
ma do Espírito na Igreja, a qual são 
dirigidos os variados carismas que ele 
semeia nos indivíduos. A pluralidade 
dá uma diversidade que não precisa 
de ser um obstáculo à unidade, 
mas, pelo contrário, confe-
re-lhe o carácter de 
comunhão.

O Espírito Santo, 
que é o amor 
que une o Pai e 
o Filho, é aque-
le que realiza a 
unidade entre 
nós. Ele é quem 
derrama amor nos 
nossos corações 
para que possa-
mos amar verda-
deiramente, cons-
truir pontes sobre os 
rios que nos separam, 
destruir as barreiras que 
nos dividem. Ele é quem 
nos dá a alegria de lutar-
mos juntos para alcançar 
algo de bom ou a maravilhosa e x -
periência de celebrar uma realização com-
partilhada.

Nesta Solenidade de Pentecostes queremos recordar 
que quando estamos unidos com um irmão ou irmã 
através do amor, estamos a deixar-nos guiar pelo Es-
pírito Santo, o modelo de amor unitivo. É maravilho-
so admirar como a vida do Espírito pode ser tornada 
presente nas relações humanas. Pois cada gesto de 
amor generoso é um reflexo desse Amor infinito que 
une o Pai e o Filho. É por isso que podemos admirar 
os reflexos do Espírito Santo num gesto de serviço 
humilde e generoso, numa atitude que procura fazer 
o outro feliz, em cada inclinação para outro que ten-
de a “fazer-nos um” com ele.

O ES é a “ligação” entre os seres 
humanos. O trabalho do Espírito no 
coração dos homens tem necessa-
riamente um dinamismo comunitá-
rio. É por isso que a função do ES é 
nos colocar em movimento para ir-

mos ao outro.

Uma forma concreta de o fazer é através 
do diálogo. Uma forma eminente 

de refletir o impulso amoroso 
do Espírito é inspirando o 

diálogo sincero daquele 
que aceita que pode 

aprender algo com 
o outro. Trata-se de 
reconhecer que 
existem muitas 
formas de aceder 
à verdade. Assim, 
quando dialoga-
mos, reconhece-
mos que estamos 

com pessoas que 
procuram a verdade 

de outra perspectiva. 
A nossa tarefa não é 

levá-los a todo o custo 
a pensar como nós pen-

samos, mas sim a participar 
numa conversa que produz 
um enriquecimento mú-

tuo. Há sempre uma parte do 
bem e da verdade naqueles que pensam de 

forma diferente. Ser capaz de compreender a perspec-
tiva do outro não é fraqueza, mas uma graça diante à 
verdade. Esta é a chave para a sinodalidade que a Igreja 
procura. E também a SSVP como parte da Igreja.

Perguntas:
1. Sou devoto ao ES? E como posso ser ainda mais?
2. Sou uma pessoa de diálogo? Como são as minhas 
comunicações com os outros?
3. Busco a unidade na SSVP?
4. Espalho a devoção ao ES entre os pobres?

1  E. S. V, 62
2  E. S. VII, 116

O Espírito Santo é a 
“ligação” entre os seres 

humanos
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Nova Conferência expande a 
presença da SSVP na Tanzânia
Em 15 de maio de 2022, foi fundada uma nova Conferência 
na Tanzânia. Com esta adição, a SSVP está presente em 6 das 
7 arquidioceses nas quais se organiza o país

O novo grupo vicentino chama-se Conferência da Epifania, uma vez que 
foi constituída na catedral da Arquidiocese de Mwanza, que leva o mes-
mo nome.

Os membros Mapunda, Godwin e Komba, que vêm de outras arquidio-
ceses do país, foram responsáveis por tornar a SSVP conhecida em vá-
rias missas na manhã de 15 de maio, resultando mais de 60 pessoas 
interessadas, das quais 11 finalmente se comprometeram. Numa sessão 
de informação na parte da tarde, a Conferência foi formada e o seu pre-
sidente foi eleito.

Esta ação foi possível porque, no dia anterior, a delegação vicentina ti-
nha agendado um encontro com o Arcebispo da Arquidiocese de Mwa-
nza, o Rev. Leonard Nkwande, que pediu voluntariamente ao Vigário 
Geral que nos permitisse darmo-nos a conhecer na Catedral durante as 
celebrações da Santa Missa.

Membros da nova Conferência
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Spanha

Seu abraço transforma vidas
Campanha da SSVP na Espanha para convidar a participação 
dos cidadãos e sensibilizá-los sobre a importância do serviço 
vicentino da proximidade, a partir do abraço

O Conselho Superior da Espanha lança a campanha “Seu abraço transfor-
ma vidas”, que visa transmitir a importância de nos sentirmos amados e 
cuidados, especialmente quando vivemos em situações de pobreza, ma-
terial ou espiritual. Quando isto acontece, a Sociedade de São Vicente 
de Paulo está sempre presente, com os seus projetos e iniciativas, com 
um abraço que fortalece, dignifica e acompanha.

“Muitas vezes tudo o que precisamos é de um abraço, especialmente 
depois deste tempo de isolamento social causado pela pandemia. Abra-
ços entre os nossos confrades e consócias, e abraços com as pessoas 
que nós ajudamos. Desejo que a iniciativa do Conselho Superior da Es-
panha possa ser transferida para muitos outros países da nossa Confe-
deração, uma vez que esta necessidade de uma demonstração de afeto 
e proximidade é global”, disse o Presidente-geral Internacional, confrade 
Renato Lima de Oliveira.

Assista o vídeo da campanha

https://youtu.be/jvZvx21uT34
https://youtu.be/jvZvx21uT34
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Granada, cem anos
O Conselho Superior de Granada celebrou recentemente este marco no-
tável de servir os pobres daquela bela ilha desde 1921, com a primeira 
Conferência oficial formada na cidade de Saint George’s em 1923.  O 
confrade Milton Gabriel foi o primeiro Presidente do Conselho.  Talvez a 
razão de tal longevidade seja o apoio do Conselho Geral Internacional, 
onde a SSVP tem estado ativa desde 1833.

Hoje, o Conselho de Granada tem 33 Conferências ativas e é liderado 
pela consócia Mary Charles, uma verdadeira líder serviçal, que também 
é coordenadora de formação da América 1. Um total de 290 vicentinos 
servem ativamente 373 pessoas. Em 2020, o Conselho estima que um 
total de 2.678 pessoas foram atendidas em toda Granada, Carriacou e 
Petite Martinique (todas parte do país de Granada).

No sábado 7 de maio a celebração deste aniversário terminou na Igreja 
de Santo André com uma missa especial ce-
lebrada pelo Bispo Clyde Martin Harvey, um 
líder espiritual muito comprometido e apoia-
dor da Sociedade em Granada.  Ele fez uma 
comovente homilia que renovou o espírito 
vicentino dos presentes.   

A reunião formal de encerramento desses 
eventos foi realizada após a Santa Missa e 
antes da bênção final.  O ITVP Michael Ni-
zankiewicz, representando o Presidente-ge-
ral Renato Lima e toda a Diretoria do CGI, deu 
seu amor e parabéns aos vicentinos de Gra-
nada e os encorajou a continuar seu minis-
tério como verdadeiros discípulos de Cristo.

Prêmios de reconhecimento foram entregues 
aos membros de longa data e colaboradores 
de destaque. 

No domingo 8 de maio, Mary Charles, Mike 
Nizankiewicz e um grupo de vicentinos fi-
zeram quatro visitas domiciliares em toda a 
ilha. 

Em seu discurso de encerramento na cerimônia de sábado, a Presidente 
Mary Charles disse: “Que Deus continue a nos abençoar, proteger e guiar 
a todos nós. Que possamos permanecer sempre humildes diante do su-
cesso, resilientes diante do fracasso e confiantes nos momentos de incer-
teza; sabendo que nosso Deus nunca nos deixará nem nos abandonará.

Bispo Harvey, Presidente 
Mary Charles e ITVP Michael 

Nizankiewicz
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13 mil pessoas participam de 
Romaria histórica no Brasil
A tão aguardada 50ª Romaria Nacional dos Vicentinos ao Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida aconteceu de 8 a 10 julho. O maior evento 
vicentino do mundo levou ao Santuário 13 mil pessoas ao longo dos três 
dias, sendo que no domingo, dia 10, durante a Festa Regulamentar e a 
Santa Missa, o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho ficou com sua ca-
pacidade máxima, nove mil pessoas. 

Com o tema “Sob o Manto Sagrado da Mãe: cultivando a missão do sa-
ber cuidar!”, a Romaria levou os milhares de presentes a diversos mo-
mentos de emoção e demonstrações de fé e devoção à Mãe. 

Na programação, várias atividades emocionaram os participantes: Terço 
no Caminho do Rosário; Via Sacra no Morro do Cruzeiro, com 15 “Oza-
nans” entregavam água para os romeiros, lembrando o carisma de ser-
vir; Exposição de fatos e fotos do Jubileu da Romaria; Show de Talentos 
envolvendo 110 crianças dos mais diferentes Estados; Festival Cultural 
Ozanam da Juventude Vicentina; 

O confrade Julio Marques, Vice-presidente do Conselho Geral Interna-
cional para a América do Sul, falou da felicidade da volta da Romaria 
após dois anos e da importância do trabalho realizado pelos vicentinos 
em suas Conferências. Ele ainda destacou que os 150 anos da SSVP em 
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território brasileiro precisa ser marcado pelo traba-
lho nas Conferências. “Estamos atravessando um 
momento difícil, com fome, com desemprego e é 
nesse momento que os vicentinos marcam presença. 
Os jovens fundadores souberam dar resposta a um 
momento difícil na França e agora temos que reafir-
mar nossa resposta efetiva”, destacou. 

O presidente do Conselho Nacional do Brasil, con-
frade Márcio José da Silva, abriu todas as atividades, 
chamando os vicentinos para sua missão e agrade-
cendo pela 50ª Romaria. “É sem dúvida um dos maio-
res encontros vicentinos do planeta, por isso, estar 
‘sob o manto sagrado da Mãe, para renovar nosso 
compromisso de cultivar a missão do saber cuidar’, 
nos remete a necessidade de compreender que cul-
tivar a missão já é um cultivar de cuidar, cuidar da 
Missão. Mas não tem razão de ser estar aqui na Ro-
maria, se dizer vicentino ou vicentina, e não partici-
par ativamente e semanalmente da visita domiciliar 
a casa das famílias assistidas de nossa Conferência”, 
afirmou. O presidente aproveitou a ocasião para lan-
çar a camiseta da campanha do CNB sobre o Protago-
nismo dos Conselhos Particulares.
 
Passada a 50ª Romaria, o presidente anunciou que a 
edição do ano que vem já tem data: de 5 a 7 de maio. 
É guardar no coração a emoção da edição 50 e esperar 
o ano que vem para reviver as homenagens à Mãe!

Márcio José da Silva, Presidente do Conselho 
Nacional do Brasil

Julio Marques de Lima, Vice-Presidente Territorial América 3
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O desenvolvimento da missão na Escandinávia
O objetivo da missão era estabelecer a primeira fase do desenvolvimento da SSVP 

na Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia. A Sociedade não estava presente nesses 
territórios até agora

Faz parte dos objetivos estratégicos 
do Conselho Geral Internacional 
durante este mandato (2016-
2023) estender a SSVP a novos 
territórios. Esta iniciativa é 
implementada através do 
PROJETO SSVP PLUS.

Esta abordagem está de 
acordo com os sonhos de 
nossos sete fundadores 
de envolver o mundo em 
uma rede de caridade.

Apesar da pandemia global, o 
trabalho de comunicação e con-
tatos com os quatro países garan-
tiu que as reuniões sejam realizadas 
de três a cinco por dia. A comunidade católi-
ca nestes territórios representa uma média de 2% da 
população, e esta comunidade está crescendo atra-
vés da imigração e conversão. No início da missão, 
nenhum ramo da família vicentina estava presente.

Esta missão durou 12 dias, de 9 a 22 de maio de 2022, 
sob a liderança de Gonzague de Raulin, assessor es-
pecial do 16º Presidente-geral Internacional, confra-
de Renato Lima, e acompanhado pelo Vice-Presiden-
te Territorial Internacional (VPTI) para a Europa 1, 
confrade László Könczöl.

A delegação do CGI visitou as quatro capitais (Hel-
sinki, Copenhagen, Oslo e Estocolmo), reunindo-se 
com paróquias, dioceses, escolas católicas, embai-
xadas e outros parceiros potenciais, a fim de obter 
o apoio necessário para estabelecer as primeiras 
Conferências. Esta série de reuniões foi realizada em 
cada cidade capital.

De acordo com os desejos do Presidente-geral 
Renato Lima na véspera da missão, “espero que 

muitas pessoas queiram se juntar à 
SSVP nesses países, ajudando não 

só os pobres de sua região, mas 
também os necessitados em 

outras partes do mundo”, 
em cada capital grupos ou 
indivíduos expressaram 
sua motivação para criar 
uma Conferência apoiada 
pelo bispo responsável e 
pelo menos um sacerdote 
como conselheiro espiri-

tual da Conferência a ser 
desenvolvida.

Todo o processo foi realizado 
em plena coordenação e harmonia 

com a Conferência dos Bispos Nórdi-
cos. Os bispos e seus representantes em Oslo, 

Copenhague, Estocolmo e Helsinque, assim como 
a Nunciatura dos países escandinavos, receberam 
a delegação do CGI e lhes garantiram seu apoio. 
Somos especialmente gratos a todos eles e espe-
cialmente ao seu presidente, o Cardeal Anders Ar-
borelius, por sua acolhida, seu apoio, sua bênção 
para as Conferências de São Vicente de Paulo e pe-
las felizes perspectivas de fundar um ramo lazaris-
ta, um mosteiro de São Vicente de Paulo na Suécia.

“A missão realizada foi capaz de levar em conta as 
diretrizes contidas no manual da SSVP PLUS PRO-
JETO, que fornecem orientações sobre a melhor 
forma de se criar uma Conferência em um novo 
país. A proposta em cada país de reunir-se com 
instituições como as embaixadas francesas tam-
bém ofereceu outra perspectiva sobre o estabele-
cimento de Conferências e sobre o reconhecimen-
to pelas instituições da possível ação da SSVP em 
um novo território, tanto em seu estabelecimento 
legal quanto em sua ação regulada para ajudar os 
mais necessitados.
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Embaixadora da França na Fin-
lândia, Sra. Agnès Cukierman, 
salientou a necessidade de vi-
sitar as pessoas que sofrem de 
solidão em casa e nos hospitais 
e está disposta a contribuir para 
a realização desta Conferência. 
O irmão Marie-Augustin rece-
beu Gonzague na biblioteca do 
Centro Dominicano e propôs 
que a sala principal de reuniões 
do centro fosse disponibilizada 
no caso de uma Conferência 
SSVP em Helsinki.

COPENHAGUE 

3 dias de reuniões. Na reunião 
com Dom Czeslaw Kozo, o Bis-
po da Dinamarca expressou 
seu apoio e enviou um e-mail a 

ssvp plus O desenvolvimento da missão na 
Escandinávia

Resumo da missão realizada em 
cada país:

HELSINQUE 

3 dias de reuniões. D. Marco PASI-
NO abençoa a missão durante seu 
encontro com Lazlo e Gonzague 
antes das reuniões dos padres de 
Helsinki em suas respectivas paró-
quias. O Padre Jean Claude KABE-
ZA nos dá as boas-vindas à Cate-
dral de St. Henry e nos apresenta à 
comunidade e ao casal Alexandra 
e Aron Szücs para construir uma 
primeira conferência entre mem-
bros da comunidade húngara . O 
Padre Raphael Czernia está entu-
siasmado com o desenvolvimen-
to de uma Conferência SSVP em 
sua paróquia de Santa Maria, que 
tem mais de cem nacionalidades, 
e pede que seja disponibilizada 
documentação em sua igreja para 
orientar a comunidade na criação 
da Conferência.  Sua Excelência a Reunião com o Bispo Bernt Ivar Eidvig

Reunião com Andressa Moretti, interessada em formar uma Conferência



50

ssvp plus

todos os sacerdotes 30 minutos após a 
reunião. O bispo acolheu a medalha de 
beatificação e aguarda com expectativa 
o resultado da missão SSVP+. Na Igreja 
do Sagrado Coração os Padres Francis-
canos receberam os documentos sobre 
o SSVP. Do mesmo modo, os Redento-
ristas da paróquia de Sant’Ana foram 
informados. Na paróquia de St. Mary’s 
encontrámos freiras beneditinas de St. 
Lioba, cuja casa mãe se encontra em 
Friburgo, Alemanha. Também aqui pu-
demos despertar o interesse em fundar 
uma Conferência Vicentina.  O Padre 
Jerome de la Bare na igreja do Santo 
Sacramento nos oferece sua hospita-
lidade para um almoço e sublinha seu 
apoio e o de sua comunidade na refle-
xão sobre a constituição de uma Con-
ferência. Daniel Steiner Ebert expressa 
seu desejo de fazer parte da fundação 
de uma Conferência em Copenhague, 
depois de nos receber na catedral, onde 
a delegação visitou um vitral dedicado a 
São Vicente de Paulo.

OSLO

3 dias de reuniões. Padre Rory Mulligan 
permitiu que Gonzague de 
Raulin desse uma palestra 
em francês para a comuni-
dade e 4 pessoas expres-
saram sua gratidão e moti-
vação, entre elas Etienne, 
Joceline e Paul Henri, para 
criar um grupo seguindo o 
formato de uma Conferên-
cia.  O Padre Charles Zongo 
será o conselheiro espiritu-
al e o Padre Joseph o dire-
tor espiritual da Escola Ca-
tólica St. Sunniva também 
estava interessado em fun-
dar uma Conferência SSVP. 
Dom Bernt Ivar Eidvig, bis-
po da Noruega, deu sua 
bênção recordando os dons 

Catedral de São Olav, Oslo

Reunião com o Bispo de Copenhague - Mons. Czeslaw Kozon

O desenvolvimento da missão na 
Escandinávia
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Reunião na Nunciatura Sueca com Monsenhor Giuseppe COMMISO

Encontro com o Cardeal Anders Arborelius

históricos da França no financiamento da catedral e 
do arcebispado. Ele entendeu que o SSVP pode fazer 
a diferença fora da comunidade para trazer esperan-
ça, visitando os necessitados. Elisabeth, que trabalha 
para a Cáritas há 3 anos, 
é a coordenadora de cari-
dade da paróquia de São 
Olav. Ela também apoia-
rá o desenvolvimento da 
Conferência SSVP.

ESTOCOLMO

3 dias de reuniões. O 
Cardeal Anders Arbo-
relius abençoou toda a 
missão nos 4 países es-
candinavos e quis dar 
seu total apoio à funda-
ção de Conferências em 
cada capital. Ele ofere-
ceu a lista de endereços 
e detalhes de contato de 

todos os sacerdotes e comunidades na Suécia 
com uma ordem de prioridade para que a SSVP 
possa visitá-los. Ele notificou cada um deles 
antecipadamente de nossa visita (Sra. Agnes 
Eggertz, sua chefe de pessoal). Seba Sharestan 
está determinado a formar uma Conferência 
entre imigrantes do Oriente Médio e escolheu 
o Padre Paul Kass Daoud como seu conselheiro 
espiritual. P. Dominic Terstriep S.J. nos recebeu 
cordialmente em St. Eugenia. Aqui, também, o 
interesse em formar uma Conferência SSVP foi 
evidente. Andressa Moretti, também expres-
sou sua motivação para iniciar uma Conferên-
cia principalmente com imigrantes da América 
do Sul que poderia ser geminada com a paró-
quia de Santa Eugênia ou com a Catedral. O 
embaixador francês na Suécia, S.E. Etienne de 
Gonville, e seu assessor para assuntos econô-
micos e sociais enfatizou o lugar que a SSVP 
pode ocupar na Suécia e entregou o dossiê jurí-
dico para o estabelecimento da SSVP no país. A 
Nunciatura dos países escandinavos, represen-
tada por Monsenhor GIUSEPPE Commiso, teve 
a gentileza de acompanhar a missão.

O desenvolvimento da missão na 
Escandinávia

Rezamos especialmente para que os frutos desta 
missão continuem e confiamos este desenvolvi-
mento ao Beato Antônio-Frederico Ozanam e à Vir-
gem Maria.
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Resultado do concurso cultural 
“Canção Os Sete Fundadores”

O Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo e o Comitê Internacional 
de Juventude, organizadores do Concurso Cultural Canção Os Sete Fundadores, têm a alegria 

de divulgar oficialmente os vencedores deste concurso

No ano de 2019, o Conselho Geral Internacional (CGI) 
da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) comemo-
rou 180 anos de existência. Durante a Assembleia Anu-

al, realizada na cidade do Porto (Portugal), foi lançada 
oficialmente a Canção “OS SETE FUNDADORES” nas 
versões em Português e Espanhol.
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No final do ano de 2020, o Conselho Geral Internacional 
lançou o Concurso Cultural para escolher as versões em 
Inglês, Francês e Italiano da Canção que faz tributo aos 
7 fundadores da SSVP: Antônio-Frederico OZANAM, Au-
guste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul LAMACHE, 
François LALLIER, Félix CLAVÉ e Emmanuel BAILLY DE 
SUCY.

Ao longo de 1 ano, o Comitê Internacional de Jovens, 
organizador do Concurso, recebeu várias sugestões de 
letras que tinham sempre como objetivo fazer memória 
do legado dos 7 fundadores e da história da criação da 
SSVP.

E para colocar fim às expectativas dos confrades e con-
socias, no mês de Fevereiro, deste ano, durante a reu-
nião da diretoria do Conselho Geral, o confrade Willian 
Alves, responsável pela organização do concurso, anun-
ciou à diretoria a decisão dos jurados e revelou os ven-
cedores.

Assim destacou o confrade Willian ao revelar os vence-
dores: “quero recordar aqui a mensagem do nosso pre-
sidente Geral, confrade Renato Lima de Oliveira, ao es-
crever a introdução e convite do concurso cultural que 
diz, ‘quanto mais conhecermos a biografia, o legado e 
as virtudes dos sete fundadores da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, mais estaremos em sintonia com o espí-
rito primitivo que moveu aqueles jovens a criarem uma 
obra tão providencial para a humanidade, inspirada 
pelo Espírito Santo, com a dupla finalidade: a salvação 
de seus membros e a caridade aos que sofrem” Diante 
disto, temos a alegria de anunciar os vencedores:

Versão em Inglês: confrade David Ogega Nyamora y 
consocia Veronic Nituenya Mutisa ambos da Confe-
rência São Marys Mukuru da cidade de Nairobi (Qu-
ênia).

Versão em Italiano: confrade Vicenzo Restino da Con-
ferência Vincenzo Ferreri da cidade de Sant’Antimo 
(Itália).

Versão em Francês: confrade Jules Marie Razafin-
drakoto da Conferência de São Lucas da cidade Ville 
Fianarantsoa (Madagascar).

Agradecemos a todos os demais 10 vicentinos que 
participaram com suas letras igualmente bem elabo-
radas e de forma especial parabenizamos os autores 
vencedores por contribuir para a história da nossa 
querida SSVP e fazer conhecer nas diversas línguas 
o legado e toda a contribuição dos nossos Sete Fun-
dadores.

O Conselho Geral irá realizar a gravação oficial e em 
breve divulgará a canção para ser amplamente utili-
zada por todos os vicentinos.

O Presidente-geral, confrade Renato Lima de Olivei-
ra, aproveitou a ocasião do anúncio dos vencedores 
para deixar uma mensagem especial aos participan-
tes e ganhadores: “Quero, em meu nome e em nome 
de toda a diretoria do Conselho Geral Internacional, 
agradecer pela linda participação dos 14 confrades e 
consócias dos diversos países que colaboraram neste 
concurso, e destacar os quatro ganhadores pelos be-
líssimos trabalhos. As letras que vocês compuseram 
nos levam à reflexão de como é importante, para nós 
vicentinos, sempre lembrar com carinho a memória 
dos sete fundadores, pois entre eles não havia nem 
maior e nem menor em relevância, mas todos ti-
nham o mesmo zelo e mesmo amor pela SSVP. Vocês 
conseguiram imprimir isso nas letras destas canções. 
Portanto, registro aqui a nossa admiração por vocês 
usarem este dom tão bonito em favor da história da 
nossa instituição”.

juventude Resultado do concurso cultural 
“Canção Os Sete Fundadores”
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4 de julho
Dia Internacional do 
Jovem da SSVP
Este ano, o lema da Jornada 
Internacional do Jovem da SSVP é 
“Jovens Vicentinos comprometidos  
com a Educação de Qualidade”

Compartilhamos o anúncio oficial para este dia:

Carta especial aos jovens da SSVP de todo o mundo 
do Presidente-geral Internacional, confrade Renato 
Lima de Oliveira e do Vice-Presidente Internacional 

para Jovens, Crianças e Adolescentes, confrade Willian Alves

Esperamos que esta carta seja amplamente compartilhada 
entre todos os Conselhos e Conferências do mundo, espe-
cialmente entre os membros mais jovens de nossa insti-
tuição.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/port-carta-aos-jovens-4-de-julho-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/port-carta-aos-jovens-4-de-julho-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/port-carta-aos-jovens-4-de-julho-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/port-carta-aos-jovens-4-de-julho-de-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/port-carta-aos-jovens-4-de-julho-de-2022-ssvp.pdf
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Concurso cultural
Jovens vicentinos comprometidos com a educação de 

qualidade para o combate da pobreza
O Comitê Internacional de Jovens da Sociedade de 
São Vicente de Paulo está convencido de que quando 
os jovens se comprometem com um propósito maior, 
eles são capazes de grandes e maravilhosas ações, 
por isso estamos lançando oficialmente o CONCUR-
SO CULTURAL – JOVENS VICENTINOS: COMPROME-
TIDOS COM A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA O 
COMBATE DA POBREZA.

O tema Educação de Qualidade está presente no 
Objetivo 4 do pacto global que define os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, proposto em 2015 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Este 
pacto global propõe uma agenda de desenvolvimen-
to sustentável até o ano de 2030, com 17 grandes 
objetivos, e como relatado 
acima, Educação de Qualida-
de faz-se presente, com a se-
guinte definição: “Garantir o 
acesso à educação inclusiva, 
de qualidade e equitativa, e 
promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 
vida para todos”.

Este concurso é verdadeira-
mente um gesto concreto da 
Juventude Vicentina que par-
ticipará ativamente do Encon-
tro Internacional da Juventu-
de da Família Vicentina e do 
Dia Mundial da Juventude em 
Lisboa, em 2023, juntamen-
te com o Santo Padre Papa 
Francisco. Esperamos que os 
vários projetos da SSVP des-
tinados a facilitar a Educação 
de Qualidade, especialmente 
para os pobres, sejam meios 
eficazes para promover uma 
verdadeira Mudança Sistêmi-

ca e fortalecer novamente o protagonismo dos jo-
vens, como quando aqueles sete jovens estudantes, 
amigos em Paris, fundaram a SSVP em 1833.

Convidamos todos os jovens vicentinos de 18 a 35 
anos a participar deste concurso e a apresentar seus 
projetos focados na Educação de Qualidade como 
um meio eficaz para combater a pobreza. Juntos e 
comprometidos com a Missão, podemos ser jovens 
em movimento, promotores da Justiça Social, a fim 
de materializar no aqui e agora o sonho de Antoine-
-Fédéric Ozanam: “abraçar o mundo em uma grande 
rede de caridade”.

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/port-edital-concurso-cultural-jovens-ssvp.pdf
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María Luisa Téllez
Vicepresidenta de Formación 

InternacionalA escuta
Como é difícil escutar bem e, sobretudo, fazer com que 
a outra pessoa se sinta escutada.

Antes de tudo, a boa escuta é um ato volitivo, ou seja, 
depende de nossa vontade. E é nossa vontade que tem 
que silenciar nosso “eu”, que quer ser, como sempre, o 
protagonista; e quer ser escutado antes de escutar.

Outro exercício é evitar os ruídos. Na comunicação, o 
ruído é qualquer interferência entre o remetente e o re-
ceptor, e é quase sempre o receptor que produz o ruído 
ao pensar nos seus próprios assuntos.

Outra consideração para uma boa escuta é aceitar a 
mensagem de quem fala e não interromper. Haverá 
tempo mais tarde para nossa opinião e resposta. Tam-
bém é bom se adaptar à linguagem que pode ser dife-
rente da nossa, especialmente quando se trata de pes-
soas carentes.

E finalmente, praticar a EMPATIA, ou seja, colocar-nos 
no lugar da pessoa que estamos escutando. Muitas 

vezes os julgamos com base em nossas próprias vi-
das, nossa própria cultura, nossa própria educação 
religiosa.

E assim, quando ele terminar, encontre palavras de 
conforto e atenção, afeto e compreensão ao seu co-
municado, e então terá chegado o momento de falar 
com ele sobre Deus e, pouco a pouco, em diferentes 
momentos, sobre seu Amor, sobre o sacrifício de Je-
sus, sobre sua redenção por todos os homens, pe-
cadores e menos pecadores, sem distinções de qual-
quer tipo.

Dicas e regras para ser um bom ouvinte:
• Esquecer nosso EU enquanto escutamos
• Evitar o RUÍDO, especialmente o do nosso pensa-

mento
• Aceitar a MENSAGEM inteira, sem interrupções
• Adaptar-se a uma LINGUAGEM diferente da nossa
• Praticar a EMPATIA
• Falar-lhes de DEUS, de seu AMOR e da REDENÇÃO 

estendida a todos os homens.

formação internacional
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III Webinar Pandemia, Pobreza e Futuro: 
Um Novo Paradigma

O aprendizado que esta crise nos traz e que nos dá a oportunidade de sermos melhores 
cristãos

Em 22 de maio, este evento foi promovido pelo Con-
selho Geral Internacional, através da Vice-Presidên-
cia de Formação, dirigida por nossa consócia María 
Luisa Téllez, com a presença e participação do Presi-
dente-geral Internacional, Renato Lima.

Os cinco palestrantes, convidados de diferentes par-
tes do mundo, descreveram a situação que a pande-
mia deixou na sociedade atual e o tremendo impacto 
econômico e social, especialmente sobre os mais po-
bres. Mas eles também falaram da catarse espiritual 
para a qual esta situa-
ção de máxima necessi-
dade nos chama.

De acordo com o que foi 
aprendido durante este 
dia, as Conferências 
devem sempre buscar 
a melhoria contínua de 
sua ação caritativa sem 
perder um único ponto 
de espiritualidade, con-
siderando a necessida-
de de operar com maior 
rigor e eficiência, mas 
também com maior 
zelo e esperança.

Outra questão impor-
tante é o aumento das 
diferenças sociais e, 
portanto, o papel me-
diador dos vicentinos 
diante desta injustiça 
do “descarte social”. 
Devemos ser um exem-
plo de vida e defenso-
res dos mais pobres.

Por último, a pandemia nos dá a oportunidade de 
seguir o Evangelho com maior fervor, de sermos pes-
soas que levam alegria e esperança para aqueles que 
visitam. A situação em que vivemos endureceu o co-
ração de muitas pessoas e nós vicentinos devemos 
ser aquele “choque emocional” que faz o coração da 
sociedade civil bater novamente com um olhar no 
bem comum e não no egoísmo. 

Clique aqui para apreciar o webinar 

formação internacional
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O assessor espiritual do Conselho Geral 
lança dois livros

Ambas as publicações tratam de virtudes e questões sociais

É com imensa alegria que o Conselho Geral Internacional anuncia o lançamento de duas novas obras, escritas 
pelo queridíssimo Padre Andrés Motto, da Congregação da Missão, que serve à nossa Sociedade como asses-
sor espiritual internacional. Estas duas publicações elevam o número total de obras do Padre Andrés para 10. 
Os líderes do Conselho Geral recomendam a todos os países que compõem a nossa Confederação que estes 
dois livros sejam amplamente difundidos e conhecidos. Abaixo, segue um resumo de cada um deles:

SERENA DISPONIBILIDADE, PRUDÊNCIA E 
MISERICÓRDIA EM SÃO VICENTE DE PAULO

O livro se concentra na virtude, já que nos ajuda indi-
vidualmente a sermos pessoas melhores.  Além dis-
so, ele se torna um valor moral que une a energia 
vital à pessoa. Mas não termina aí. Se for bem pensa-
do, a virtude nos abre aos gritos e à dor dos outros, 
para ajudá-los e buscar soluções. Pois não é um sen-
timento superficial, nem uma ação pontual, mas nos 
auxilia na sólida busca do bem comum. 

A publicação toma Vicente de Paulo como seu pro-
fessor, porque sua maneira de ensinar a virtude é 
agradável e acessível. Para aprender a virtude, não 
basta conhecer todos os seus elementos, a começar 
pela sua definição. É também para ver como é pra-
ticada e como a pessoa está motivada a fazê-lo. São 
Vicente, ao reunir estes elementos, postula a prática 
da virtude como uma forma de sabedoria.

Neste livro, na verdade, serão estudados outros “três 
livros” em particular. Lidaremos com a santa indife-
rença, que hoje talvez seja mais bem chamada de ” 
serena disponibilidade “. Esta virtude nos permitirá 
viver em paz no meio da ação vicentina. Então, recor-
reremos à prudência, um valor extremamente impor-
tante que nos ajudará a resolver muitos problemas. 

Finalmente, a misericórdia, que nos permitirá forta-
lecer o exercício da caridade. Ao mesmo tempo, ela 
nos mostrará a verdadeira face de Deus. Após ex-
plicá-los com base em São Vicente, o Padre Motto 
procurará uma atualização para nós, que vivemos 

no século XXI. Elas foram escolhidas porque são três 
virtudes que nos ajudam a viver melhor e a resolver 
muitos problemas. 

O livro está disponível na Editorial La Milagrosa:
http://editoriallamilagrosa.net/

comunicação
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O assessor espiritual do Conselho Geral 
lança dois livros

Este texto pode ser lido 
perfeitamente como 
um único livro. Mas faz 
parte da “História da 
Filosofia” que o autor está 
publicando em vários 
volumes

Se More e Erasmus nos 
derem algumas pistas para 
um presente mais honesto, 
eles são bem-vindos. 

UTOPIA E LOUCURA NO RENASCIMENTO: 
O PENSAMENTO DE THOMAS MORE E 
ERASMUS DE ROTTERDAM 

O livro nos convida a conhecer a vida e o pensamen-
to de dois amigos que foram bons pensadores. Mui-
tas ideias passarão por este texto, mas vamos nos 
concentrar em dois conceitos que são sempre de in-
teresse: a loucura e um mundo melhor. Além disso, 
eles podem ser relacionados entre si? Embora seja 
um livro sobre o passado, ele é escrito a partir do 
presente. Ou seja, quer deixar as pistas para melho-
rar nossas vidas. 

Este texto pode ser lido perfeitamente como um úni-
co livro. Mas faz parte da “História da Filosofia” que 
o autor está publicando em vários volumes. Uma his-
tória de pensamento escrita com rigor científico, com 
amenidade e de um ponto de vista vicentino e latino-
-americano, mesmo que nem sempre seja explícito. 

Este livro também é um convite para se envolver em 
questões sociais. Ao analisarmos o passado, senti-
mo-nos obrigados a trabalhar por outra história que 
dignifica e inclui os pobres no presente. Um projeto 
que parece “louco”, mas que é possível. Como vicen-
tino, em cada livro, o Padre Motto tenta ter em men-
te o grito dos infelizes de todos os tempos. 

Se More e Erasmus nos derem algumas pistas para 
um presente mais honesto, eles são bem-vindos. 
Thomas More e Erasmus de Rotterdam nos deixarão 
sugestões interessantes tanto para nos dizer onde 
se encontram os males sociais, quanto para nos ofe-
recer algumas soluções. Faremos uma viagem ao 
passado, para nos inspirar a construir um mundo 
melhor. Como diz uma canção de Joaquín Sabina: “a 
vida é feita de escombros e cinzas que continuam a 
queimar”.

O livro está disponível na plataforma Amazom:

papel: 
www.amazon.es/dp/B09TMSBJXH/    

digital: 
www.amazon.es/dp/B09TMZM7S4/ 

comunicação
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O “Manual da Conferência” é um dos documentos de 
formação mais acessados pelos vicentinos
O manual contém 86 páginas e está disponível em quatro idiomas

 

Lançado em 2019, durante a 
memorável Plenária Interna-
cional realizada na cidade do 
Porto (Portugal), o “Manual 
da Conferência” é um dos do-
cumentos de formação mais 
acessados, disponíveis no site 
do Conselho Geral Internacio-
nal da SSVP (www.ssvpglo-
bal.org). Desde o início deste 
mandato, já foram lançados 
mais de 10 livros, além de 
cartilhas e livretos como este, 
todos focados para aprimorar 
a formação vicentina.

O Manual é uma iniciativa 
da Vice-presidência Interna-
cional de Formação e Treina-
mento do Conselho Geral In-
ternacional, coordenada pela 
consócia Marisa Tellez, da Es-
panha. O “Manual da Confe-
rência”, com 86 páginas e dis-
ponível em quatro idiomas, foi criado para que todo 
confrade e consócia possa conhecer e servir melhor 
à SSVP.

Este Manual foi feito levando em consideração não 
só a Regra, mas também a leitura dos diferentes tex-
tos que tratam da Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, como a biografia dos sete fundadores, mensagens 
dos Presidentes-gerais, hinos, orações e textos anti-
gos, além da tradição, da história e da alma vicenti-
nas, coletadas através de todos os países membros 
da Confederação.

O Manual pretende orientar as Conferências do mun-
do inteiro sobre o dia a dia do vicentino, o seu papel 
como cristão e batizado, da importância das visitas 
domiciliares e da oração diária, além das boas práti-

cas que devem ser prioridade 
dentro das nossas Conferên-
cias. Ao final do texto, po-
demos encontrar a lista das 
indulgências as quais todos 
os confrades e consócias têm 
direito, muitas delas desco-
nhecidas de grande parte da 
SSVP ainda hoje em dia.

O documento é um trabalho 
coletivo do qual participaram 
os membros da Diretoria do 
Conselho Geral Internacio-
nal, e foi enriquecida com 
sugestões enviadas por vários 
Conselhos Superiores e pelos 
delegados territoriais de for-
mação e treinamento. O do-
cumento é um primeiro passo 
e, portanto, é uma publicação 
aberto e dinâmica para que, 
no futuro, possa ser melhora-
da e ampliada conforme o es-

pírito da Regra e dos Estatutos que governam a nossa 
Confederação.

Como todos sabemos, a formação é prioridade nú-
mero 1 na Sociedade de São Vicente de Paulo, em 
nível nacional e internacional. A formação é tão im-
portante para o Conselho Geral Internacional que, 
na lista dos 10 pontos do planejamento estratégico, 
ocupa a primeira posição (“Formação permanente e 
para todos os membros”). É graças à boa formação 
vicentina que os confrades e consócias podem aper-
feiçoar a sua dupla missão: a santificação pessoal e a 
caridade junto aos que sofrem. Sem uma formação 
adequada, nenhuma dessas dimensões poderá ser 
atingida.

Boa leitura. 
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Assessor Espiritual 
Adjunto lança primeiro 
livro
A publicação trata da oração como meio de 
salvação 

A publicação é uma introdução à 
espiritualidade de Santo Afonso 
Maria de Ligório 
(1696-1787)

É com imensa alegria 
que noticiamos 
que o padre Fre-
derico Hozanan 
de Pádua, do 
Brasil, que ocu-
pa a função de 
assessor espiri-
tual adjunto do 
Conselho Geral In-
ternacional, acaba de 
lançar o seu primeiro livro, 
intitulado “Quem reza se salva”. 

A publicação é uma introdução à espiritualidade de 
Santo Afonso Maria de Ligório (1696-1787), santo que 
não mediu esforços para estimular a prática da oração. 
O livro, portanto, aborda a necessidade e a importância 
de uma vida de oração constante como fator de salva-
ção das nossas almas.

Santo Afonso viveu profundamente a oração na vida 
dele e em toda a atividade missionária que desenvol-
veu. O religioso desejava que as pessoas fossem capa-
zes de manter o contínuo diálogo com “o Deus que nos 
salva”.

O padre Frederico Hozanan, 42 anos, é filho de uma fa-
mília realmente vicentina, por isso que ele recebeu o 
nome do nosso principal fundador. É sacerdote da Con-
gregação do Santíssimo Redentor (“Redentoristas”) há 
16 anos e foi convidado pelo confrade Renato Lima de 
Oliveira para atuar como assessor espiritual adjunto.

“O padre Hozanan é uma pessoa formidável, cheio de 
carisma, espiritualidade e de jovialidade. Como asses-
sor espiritual adjunto, tem prestado assessoria direta a 
mim, o que é muito essencial para a minha caminhada 
como Presidente-geral, ajudando-me a enfrentar, com 
resiliência e caridade, os desafios que se apresentam”, 
considerou o Presidente Lima de Oliveira.

O livro, com 120 páginas, está disponível apenas em 
língua portuguesa. Pedidos e outras informações pelo 
e-mail: fhpmaster@hotmail.com.

Entrevista ao Padre Hozanan na TV Pai Eterno

comunicação
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A essencialidade da logomarca 
universal da nossa Confederação

Uma logomarca única fortalece a unidade da 
SSVP pelo mundo

nião do Comitê Executivo Internacional (que, àquela 
altura, chamava-se “Comitê Internacional de Coorde-
nação”), com a escolha de uma das quatro finalistas.

O logo vencedor (círculo azul com o laço na solidarie-
dade ao centro, com a sigla SSVP e o lema “Serviens 
in Spe”) recebeu a maioria dos votos, sem nenhuma 
abstenção. Aprovada a logomarca universal, os paí-
ses solicitaram cinco anos de transição entre os even-
tuais logotipos nacionais existentes e a nova marca 
global, o que foi autorizado pelo Conselho Geral de 
então.

Em 2018, em Salamanca (Espanha), os membros 
do Comitê Executivo Internacional e da Seção Per-
manente aprovaram uma leve modernização da lo-
gomarca, como a conhecemos hoje, e também foi 
lançado o “Manual de Aplicação da Logomarca Uni-
versal”. De lá para cá, 75% dos países da Confedera-
ção passaram a adotar a logomarca única. O Manual 
encontra-se disponível aqui.

Muitos de nós não estávamos nem em Fátima (1999) 
nem em Roma (2001) para participar desse proces-
so, mas temos que respeitar a decisão tomada pe-
los nossos antecessores, feita em Assembleia Geral 
Extraordinária, com o voto favorável dos Conselhos 
Nacionais, por maioria.

Encorajo a todos os Conselhos Nacionais a adotarem 
a logomarca oficial universal da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, para que tenhamos uma identidade 
visual única, em sintonia com as decisões emanadas 
no passado, e para um melhor serviço aos pobres; 
uma logomarca que represente, por fim, os nossos 
valores, a missão e a visão da SSVP.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral Internacional

Na última reunião plenária anual do Conselho Geral 
Internacional, realizada na cidade de Paris (França), 
entre os dias 13 e 17 de junho de 2022, o tema da lo-
gomarca universal da Confederação foi amplamente 
debatido, com a manifestação democrática de todos 
os presentes.

A decisão por consenso é estimulada na Regra da 
Sociedade (artigo 3.10) e no Requisito Básico nº 9, 
sendo veementemente enfatizada pelos nossos pais 
fundadores, com base na tradição vicentina. Portan-
to, ao perceber que não haveria consenso nem uni-
dade de opinião, decidi retirar o assunto da pauta, e 
assim deixamos essa deliberação para um momento 
mais adequado.

Sendo assim, uma vez que nenhuma nova decisão 
foi tomada ou reformada, segue valendo a resolução 
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, ocorri-
da há 23 anos, em 1999, na cidade de Fátima (Portu-
gal), a qual a transcrevemos a seguir, na íntegra:

Resolução nº 6: Decidiu-se pela adoção de uma lo-
gomarca, de uma bandeira e de um hino para toda a 
Sociedade de São Vicente de Paulo

Esta resolução obteve 86 dos 88 votos. Houve ape-
nas duas abstenções. Nenhum Conselho Nacional 
posicionou-se contrário ao teor da referida reso-
lução. Decidiu-se que caberia à Seção Permanente 
criar uma comissão para realizar um concurso inter-
nacional e, depois, conduzir a escolha final.

O concurso aconteceu durante o ano 2000, com o 
recebimento de mais de 500 desenhos os quais de-
veriam apresentar quatro critérios: impacto visual, 
simbolismo, originalidade e universalidade do de-
senho. A escolha final da logomarca aconteceu em 
fevereiro de 2001, em Roma (Itália), durante a reu-
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planificación estratégica 2016-2023metas estratégicas 2016-2023

MISSÃO

Uma rede de amigos,  
buscando a santificação 
por meio do serviço ao 
necessitado e da defesa 
da justiça social.

VISÃO 2023

Ser reconhecida como
uma organização mundial
que promove a dignidade
integral dos mais
necessitados.

VALORES
• Serviço

• Espiritualidade

• Humildade

• Caridade

• Empatia

Formação
Permanente e para  
todos os membros

Juventude
30% dos membros com  
menos de 35 anos de idade

União Fraternal
Construir uma rede global  
de apoio espiritual e material

Expansão
Presença em todos  
os países do mundo

Família Vicentina
Colaboração permanente  
e profunda

Solidariedade
Parcerias internacionais  
e locais

Ajuda Global
Reforço aos processos de ajuda
fraterna e de desenvolvimento

Comunicação
Reestruturação, com
tecnologias de nível mundial

Estrutura do CGI
Busca constante de
transparência e eficiência

Conselhos Nacionais
Apoio para maximizar  
sua efetividade

1

2
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3

4

5

6

7

8

9



64

www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAULCONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
65 rue de la Glacière, 75013 París (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


