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Editorial

Estamos a encerrar 2022 e dando as boas-vindas a 
2023, ano em que a nossa Sociedade de São Vicente 
de Paulo vai comemorar, com a graça de Deus, seus 
190 anos de existência. 

Porém, 2023 reserva fortes emoções a respeito de 
outras várias datas, que também receberão a nosso 
apoio e valorização. Vejamos algumas dessas datas 
importantes, a seguir.

No dia 31 de janeiro, será publicada mais um CAR-
TA-CIRCULAR de nossa autoria, a última deste man-
dato. No dia 17 de fevereiro, vamos festejar os SETE 
FUNDADORES da SSVP, na mesma data litúrgica dos 
sete fundadores da Ordem dos Servitas. 

No dia 23 de abril, para enaltecer os 190 anos de fun-
dação da Sociedade de São Vicente de Paulo, celebra-
remos uma santa missa, transmitida ao vivo de Fátima 
(Portugal), em quatro idiomas, para todo o planeta. 
Neste mesmo dia, comemoraremos os 210 anos de 
nascimento do Bem-aventurado Antônio-Frederico 
Ozanam.

Entre os dias 13 e 17 de junho, em Roma, teremos a 
ASSEMBLEIA GERAL da Confederação Internacional, 
com a eleição do 17º Presidente-gera Internacional. No 
dia 4 de julho, será o grande momento da juventude, 
com o DIA INTERNACIONAL DO JOVEM DA SSVP.

O ano de 2023 está repleto de datas comemorativas
Em 21 de julho, será a vez de recordar os 183 anos 
de fundação do Conselho Geral Internacional (1839). 
E no dia 14 de agosto, o DIA INTERNACIONAL DAS 
CONSÓCIAS, em homenagem a Amélia Ozanam, será 
amplamente comemorado em todos os lugares do 
planeta.

No dia 9 de setembro, em Paris, além da posse do 
novo Presidente-geral, faremos a visita ao túmulo do 
2º Presidente-geral Internacional, Jules Gossin (1789-
1855). E, fechando o ano com “chave de ouro”, em 19 
de novembro, vamos refletir sobre o 7º Dia Mundial 
dos Pobres.

Como se percebe, o ano de 2023 está repleto de mo-
mentos gloriosos em que a SSVP estará em evidência 
internacional. Rogamos ao Bom Deus que possamos 
levar a cabo todas essas atividades e iniciativas. 

A atual diretoria tem trabalhado com muita dedicação, 
com o apoio do staff de Paris, para fazer o nosso mel-
hor em todos esses eventos e efemérides. Agradece-
mos ao apoio de todos, especialmente dos Conselhos  
Superiores que formam a nossa Confederação.

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral Internacional

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral
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ano temático de le taillandier

O Conselho Geral divulga 
o resultado do concurso 
internacional sobre o 
Ano Temático dedicado 
a Pierre-Auguste Le 
Taillandier
O 16º Presidente Geral, confrade Renato 
Lima de Oliveira, em nome do Conselho 
Geral Internacional, teve a satisfação de 
anunciar o resultado do sexto concurso “A 
Primeira Conferência – Ano Temático de  
Le Taillandier”

Resultado do concurso Pierre-Auguste Le Taillandier 
2022:

1 ° lugar: Cláudia Marcia de Freitas Pereira. 
Brasil. € 1000

2º lugar (ex aequo): Adenilton Fausti-
no Moreira. Brasil e Philippe Menet. 
França. € 750

3º lugar (ex aequo): Kyrian Chigoziri 
Njoku. Nigéria y Njoku Tochukwu 
Collins. Nigéria. € 500

O Conselho Geral Internacional da SSVP 
também irá entregar às Conferências de 
cada vencedor o mesmo montante rece-
bido. Esses recursos deverão ser inteira-
mente destinados para o trabalho social, 
atividade ou projeto de caridade que a Con-
ferência realiza.

Damos os nossos parabéns a todos os participantes e 
a todos os que colaboraram na realização deste concur-
so. “A melhora ano a ano do conteúdo e apresentação 
dos trabalhos impressionou à Comissão Organizadora. 
O Conselho Geral está muito satisfeito com a grande 

repercusão que o projecto dos Anos Temáticos tem na 
SSVP, com o objeto de aprofundar na obra de cada um 
dos sete jovens fundadores. O motivo fundamental é 
influenciar no contributo pessoal de cada um em pro 
do nascimento da primeira Conferência e posterior 
expansão da SSVP, para que seja conhecida e falar sobre 
eles, nomedamente pelo exemplo que pode suscitar 
entre os jovens que começam hoje nas Conferências. 
Eles foram pessoas que em comunidade fundaram a 
nossa Sociedade e por isto  lembramos o seu legado 
com respeito e consideração” sublinhou o nosso Pre-
sidente Geral, Renato Lima.

Lembramos que o próximo Ano Temático Internacional 
de 2023 será dedicado a Jules Gossin. Os vicentinos 
interessados já podem se organizar para a apresen-
tação do concurso, que será lançado em 8 de fevereiro 
de 2023.



5

ano temático de le taillandier

Um departamento  
criado especialmente  
para resgatar a memória 
dos sete fundadores
Um dos setores mais importantes e 
estratégicos do atual mandato no Conselho 
Geral Internacional, presidido pelo confrade 
Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente-
geral Internacional, é o Departamento 
“Sete Fundadores”, que no passado era 
chamado de “Comissão de Investigação 
Histórica”

Esse Departamento foi criado em 2016 com a finali-
dade de estruturar uma série de ações, campanhas e 
iniciativas que visassem ao resgate histórico do papel 
fundamental desempenhado pelos sete fundadores 
da nossa Sociedade. 

É sabido que a figura de Antônio-Frederico Ozanam é 
a mais conhecida, até mesmo pelo avançado processo 
de canonização, com a descoberta de um possível se-
gundo milagre. Mas os demais fundadores são também 
essenciais na história da SSVP. O próprio Ozanam, em 
diversas ocasiões e discursos, negou ser o fundador, 
dividindo esse feito com os seus colegas.

Sabe-se quase tudo sobre Ozanam: família, vida aca-
dêmica, atuação profissional, atividade política etc. 
Mas quanto aos demais, sabe-se ainda muito pouco. 
Portanto, o Departamento “Sete Fundadores” vem 
sendo prioritário ao difundir informações até então 
desconhecidas, pela maioria dos vicentinos, sobre os 
outros seis confrades pioneiros.

O Departamento criou o Projeto “Anos Temáticos In-
ternacionais”, que nesta primeira fase (2016-2022) 
estudou a vida de cada fundador, por meio de um 
concurso de redações. Na segunda fase, que se inicia 
em 2023, será aberto o período de estudo sobre per-
sonalidades vicentinas, como os Presidentes-gerais, 
a viúva Amélia Ozanam, e outros expoentes da SSVP.

Além do concurso, realizou-se uma seleção para a 
canção alusiva aos sete fundadores, que hoje já está 
disponível em cinco idiomas: português, espanhol, 
inglês, francês e italiano. A versão original foi escrita 
pelo confrade Paulo César Felizardo, do Brasil. No ano 
que vem, haverá o concurso para a letra em mandarim e 
árabe. A letra é linda e faz uma bela homenagem a eles.

Outra iniciativa relacionada aos sete fundadores é a 
visita ao túmulo deles, em diferentes cidades francesas. 
Todos os cemitérios foram já visitados, com exceção 
do túmulo de Le Taillandier, pois essa visita será em 
fevereiro de 2023, na cidade de Rouen, onde seus 
restos mortais estão descansando.
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No campo da comunicação, também foram criadas 
várias logomarcas e imagens alusivas aos sete funda-
dores, dentre elas a imagem oficial (galeria dos fun-
dadores), as imagens separadas de cada um deles, os 
selos anuais (para cartas, correspondências, envelopes 
e papel timbrado) e outras variações visuais.

Na área das efemérides, criamos duas datas para serem 
comemoradas no seio da SSVP: 21 de julho (fundação 
do Conselho Geral, momento adequado para relembrar 
os feitos dos nossos fundadores) e 17 de fevereiro 
(data litúrgica dos sete santos fundadores da Ordem 
dos Servitas, data que nós focamos nos nossos sete 
santos fundadores). Ambas as datas são oportunidades 
para que nossas Conferências celebrem a memória 
dos queridos pais da SSVP.

O site do Conselho Geral está repleto de informações, 
textos históricos e notícias sobre os sete fundadores, 
assim como as Cartas-Circulares de autoria do Presi-
dente-geral, escritas em janeiro de cada ano, trazem 
dados preciosos sobre eles. Recomendamosa todos que 
possam acessar essas informações, compartilhando-as 
em suas Conferências.

Um dia, se Deus quiser, todos os confrades e consócias 
da SSVP dirão, na ponta da língua, os nomes dos nossos 
fundadores (Bailly de Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, 
Devaux, Le Taillandier e Ozanam), mas não somente 
isso, sobretudo discorrerão sobre suas virtudes, seus 
pensamentos, exemplos de vida, textos escritos, san-
tidade e especialmente o legado perante os pobres e 
a humanidade.

O Departamento “Sete Fundadores” pertence à Vi-
ce-presidência Internacional de Formação e Treina-
mento, sendo presidido atualmente pelo confrade 
Juan Manuel Buergo Gómez, da Espanha. Fazem parte 
da comissão outros autores e estudiosos vicentinos, 
como Maurizio Ceste (Itália), Ralph Middlecamp (EUA), 
Matthieu Brejon (França) e Javier Chento (Espanha).

“Estou muito contente com o trabalho desempenhado 
por este departamento, pois o resgate histórico dos 
nossos pais fundadores é algo crucial para que pos-
samos conhecer melhor as nossas origens e, assim, 
agir com mais efetividade nos tempos atuais. Quanto 
mais conhecermos a biografia dos nossos fundadores, 
melhor seremos como confrades e consócias”, enfatizou 
o Presidente Lima de Oliveira.

ano temático de le taillandier
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ano temático de le taillandier

Visita ao túmulo do 
cofundador Jules 
Devaux, que repousa em 
Colombières
A delegação do Conselho Geral foi recebida 
pela prefeita da cidade

Dando continuidade ao Projeto “Anos Temáticos Inter-
nacionais”, membros da diretoria do Conselho Geral 
Internacional, acompanhados dos delegados territoriais 
de juventude, estiveram na cidade de Colombières 
(Normandia), distante 300 km de Paris, para visitar o 
túmulo do cofundador Jules Devaux (1811-1880).  Os 
atos ocorreram no dia 11 de setembro passado.

À chegada ao cemitério local, houve uma recepção ca-
lorosa feita pelos vicentinos da região, que contou com 
a presença de religiosos e de autoridades políticas. A 
prefeita da cidade, Senhora Catherine Viel, mostrou-se 
honrada ao receber a delegação do Conselho Geral, 
ressaltando o filho ilustre – Devaux – que repousava 
naquele lugar. Os jovens depositaram um buquê de 
flores sobre o túmulo, e foi cantado “Amazing Grace” 
com muita emoção.

Com a palavra, o 16º Presidente-geral, confrade Re-
nato Lima de Oliveira, agradeceu a acolhida e dirigiu 
a seguinte mensagem aos presentes: “Estamos muito 
felizes de estarmos aqui. É um grande privilégio poder 
visitar o nosso cofundador primeiro Tesoureiro-geral, 
que foi tão importante para a história da SSVP. Além 
do mais, quanto mais conhecemos as nossas origens, 
melhor saberemos levar adiante essa missão evange-
lizadora de caridade e de serviço”, enfatizou Renato. 
A Secretária-geral, consócia Marie-Françoise Salesia-
ni-Payet, também expressou os agradecimentos do 
Conselho Geral.

Após as orações e cânticos em frente à lápide de De-
vaux, todos se dirigiram à Igreja São Pedro (Saint Pie-
rre), ao lado do cemitério, onde os religiosos da região 
(padre Philippe e irmão Cyril), e seus paroquianos, 

Tumba de Jules Devaux

A visita ao túmulo de Jules Devaux
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conduziram invocações e leituras bíblicas, em francês 
e em inglês. Na sequência, a convite da prefeita, foi 
servido um coquetel de boas-vindas, oportunidade 
em que o confrade Hugues de Rosamel, presidente do 
Conselho Departamental de Calvados, usou da pala-
vra para discorrer sobre o belo trabalho de caridade 
realizado pelas 15 Conferências da região.

Na ocasião, o confrade Thierry Vialatte, da cidade de 
Caen (ex-presidente do Conselho Departamental de 
Calvados), doou ao Conselho Geral uma pintura muito 
bonita e também muito antiga, com o rosto de São 
Vicente de Paulo, que será instalada na sede interna-
cional. Registre-se que todos esses eventos contaram 
com a presença de muitos confrades e consócias de 
Colombières, Calvados, Roen e Moyaux.

Tendo em vista que Colombières é uma aldeia bem 
pequena, a delegação do Conselho Geral optou por 
pernoitar em Arromanches-les-Bains, uma cidade 
histórica onde os aliados desembarcaram em junho 
de 1944 para libertar a França da opressão nazista. 
Neste lugar, os confrades e consócias rezaram pela 
paz no mundo, sobretudo neste momento em que as 
guerras e os conflitos entre as nações voltaram a ser 
uma realidade triste no nosso planeta.

Lisieux

Na ida, a caminho de Colombières, a delegação do 
Conselho Geral passou pela cidade de Lisieux, onde 

pôde visitar o túmulo de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, assim como dos pais dela, São Luís Martin e 
Santa Zélia Martin. Em Lisieux, foram visitadas a Ca-
pela e a Basílica de Santa Teresinha, seguido de um 
almoço fraterno entre os membros do Conselho Geral 
e de representantes do Conselho Departamental de 
Rouen, como a ex-presidente, consócia Frederique 
Quevilly. Na Basílica, os membros do Conselho Geral 
rezaram pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos e 
pelas famílias do mundo inteiro.

Próximas visitas

O túmulo do cofundador Pierre-Auguste Le Taillandier 
será visitado em fevereiro de 2023 (tendo como re-
ferência o Ano Temático de 2022), e o corpo de Jules 
Gossin (Ano Temático de 2023), 2º Presidente-geral, 
será reverenciado em dezembro de 2023. O Projeto 
“Anos Temáticos” têm por objetivo conhecer mais 
profundamente o legado e a biografia dos nossos 
predecessores, começando pelos sete fundadores, 
mas agora iniciando uma nova fase com personalida-
des que foram importantes para a história da SSVP, 
como os Presidentes-gerais. Esta iniciativa consiste 
não apenas na visita aos túmulos, mas outras ações: 
canções, festival de cinema, logomarca especial, arti-
gos de espiritualidade, palestras motivacionais, selo 
comemorativo e concurso literário.

A comitiva CGI em Lisieux
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O Conselho Geral Internacional está finalizando os 
últimos preparativos para a realização de diversas 
atividades entre 12 e 18 de junho de 2023 em Roma 
(Itália), dentre elas a mais importante: a Assembleia 
Geral. Os eventos terão lugar no Hotel Casa Tra Noi.

Tão logo a progra-
mação seja aprovada 
pela diretoria interna-
cional, será amplamen-
te divulgada a todos os 
Conselhos Nacionais. 
As atividades serão 
transmitidas ao vivo 
pela Ozanam TV, como 
já tradição desde o iní-
cio deste mandato.

Será uma semana in-
teira de eventos, de 
acordo com a seguinte 
proposta:

•  12 de junho: Encontro Anual dos Vice-presidentes 
Territoriais Internacionais (VPTIs).

•  13, 14 e 15 de junho: Assembleia Geral (eleição do 
17º Presidente-geral).

•  16 e 17 de junho: 1º Workshop dos Presidentes 
Nacionais.

• 18 de junho: 3ª Cúpula Lusófona de Países Vicentinos.

O tema geral da Assembleia 
será: “Fraternidade, comunhão e 
missão: seguindo os passos dos sete 
fundadores”. O ponto alto da agenda 
é a eleição do 17º Presidente-geral 
Internacional. Os presentes terão, 
também, a oportunidade de par-

ticipar da audiência papal, que acontece sempre às 
quartas-feiras, na Praça de São Pedro, com o Papa 
Francisco.

Durante o evento, haverá ainda: renovação do Con-
cordato; modernização nos Estatutos Internacionais; 

concessão da me-
dalha “Caridade na 
Esperança” e acordo 
de cooperação com a 
Ordem de Malta Inter-
nacional; e lançamen-
to de três documentos 
(“Relatório Global”, 
“Como rejuvenescer as 
Conferências Vicenti-
nas” e “Manual para as 
Comissões Nacionais 
de Jovens”).

“Estamos trabalhando 
duro para que esses 
eventos de Roma se-

jam os melhores de todos os tempos. O momento da 
eleição presidencial é algo magistral. Uma ocasião única 
na vida da nossa Confederação, e esperamos que tudo 
corra num clima de simplicidade, unidade e harmonia. 
Iremos aproveitar a presença dos presidentes nacio-
nais e oferecer a eles uma formação especial, focada 
em temas estratégicos e prioritários para o futuro da 
nossa Sociedade”, destacou a Secretária-geral, consócia 
Marie-Françoise Salesiani-Payet.

Pedimos as orações de todos para 
o êxito de todos esses eventos que 
serão promovidos pelo Conselho Ge-
ral na Cidade Eterna. Agradecemos 
ao Conselho Nacional da Itália pelo 
apoio logístico que sempre nos dá.

Agende-se: vem aí a Assembleia Geral  
da SSVP, em Roma

O ponto alto será a eleição do 17º Presidente-geral

As atividades serão 
transmitidas ao vivo 

pela Ozanam TV 



1010

comunicación / divulgacióneleições pgi

No último dia 15 de outubro de 2022, terminou o prazo 
para que os Conselhos Superiores encaminhassem 
à Comissão Eleitoral suas indicações de nomes de 
candidatos que poderão concorrer ao serviço de 17º 
Presidente-geral Internacional. 

Os candidatos indicados pelos Conselhos Superiores 
serão contatados pela Comissão para ver se aceitam 
a indicação ou não, já que não é obrigatória. Se eles 
aceitarem, terão que encaminhar uma série de do-
cumentos para análise. Se tudo estiver conforme, os 
nomes dos candidatos serão anunciados publicamente 
no dia 13 de março de 2023. 

A Comissão Eleitoral enviará aos países as cédulas 
eleitorais com os nomes dos candidatos. Nesta fase, 
os votos são por correspondência. Neste mesmo dia 
13, iniciam-se as orações ao Divino Espírito Santo pelo 
êxito do certame, e fica proibida qualquer campanha 
a favor ou contra os candidatos. 

As eleições presidenciais acontecem no dia 13 de junho 
de 2023, à tarde, em Roma (Itália), quando todos os 
presidentes nacionais depositarão o voto na urna. Se 
houver segundo turno, apenas votarão os presidentes 
presentes. Cada Conselho Superior tem direito a um 
voto, não importando o tamanho do país.

Após a contagem de votação e anúncio do resultado, 
o Presidente-geral eleito lerá a “Promessa Vicentina” 
na qual se compromete a cumprir a Regra e outros 
normativos. A cerimônia de posse acontecerá em Paris 
em 9 de setembro de 2023. Entre a eleição e a posse, 
o novo dirigente terá três meses para definir o novo 
planejamento estratégico, apresentar um eventual 

novo organograma do Conselho Geral, escolher o seu 
lema de gestão e montar sua diretoria. 

“Rogo a Deus para que surjam bons candidatos, com-
prometidos de verdade com a SSVP, e que possam 
dar continuidade às boas medidas inovadoras que 
implementamos no atual mandato. Que o Bom Deus 
nos proteja. Peço as orações de todos pelo êxito dessas 
eleições! E agradeço a todos que sempre me apoiaram 
no exercício da Presidência-geral nesses sete anos de 
mandato”, externou o atual Presidente-geral, confrade 
Renato Lima de Oliveira.

As eleições para o novo Presidente-geral  
se aproximam

A Comissão Eleitoral, formada pelos confrades Joseph Pandian 
(Vice-presidente Geral) e Larry Tuomey (Tesoureiro Geral), além da 

consócia Marie-Françoise Salesiani-Payet (Secretária Geral), tem plena 
autonomia para disciplinar e organizar todo o processo eleitoral, 

que seguirá os princípios contidos nos artigos 3.3 a 3.8 dos Estatutos 
Internacionais
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comunicación / divulgacióneleições pgi

Paris, 25 de outubro de 2022.

De acordo com as Regras Eleitorais que regem a rea-
lização desta eleição (uma cópia pode ser encontrada 
abaixo), a última data para o recebimento das indi-
cações foi o dia 15 de outubro de 2022.

Até aquele prazo, foram recebidas indicações válidas 
para cinco candidatos. A próxima etapa do processo 
eleitoral prevê que o Comitê Eleitoral entre em con-
tato com cada um dos candidatos indicados, valide as 
informações pessoais fornecidas e se certifique de que 
elas estão de acordo com os requisitos dos Estatutos 
Internacionais.

Nesta etapa, nenhum dos indicados pode ser consi-
derado como candidato elegível. Para tanto, deve-se 
aguardar a declaração final do Comitê Eleitoral que 
anunciará os nomes de todos os candidatos elegíveis 
ao mesmo tempo. Até lá, os nomes dos candidatos 
indicados devem permanecer confidenciais.

Seria muito injusto para aqueles indicados se o nome 
de um fosse identificado e promovido por apoiadores 
quando os nomes dos outros não são de conhecimento 
público. Exortamos fortemente todos os membros do 
SSVP a respeitarem as Regras Eleitorais.

Chamamos a atenção para a proibição da campan-
ha eleitoral, aprovada na Assembleia Geral de 2016 
(emenda ao Requisito Básico nº 11, § 5º).

Pedimos que essa declaração seja amplamente difun-
dida no âmbito da nossa Confederação.

MEMBROS DO COMITÊ ELEITORAL:

Thomas Joseph Pandian,  
Vice-presidente geral

Marie Francoise Salesiani-Payet,  
Secretária Geral

Larry Tuomey,  
Tesoureiro Geral

Declaração do Comitê 
Eleitoral em relação à 
eleição do 17º Presidente-
Geral Internacional

Regras Eleitorais (PDF)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/port-pgi-elections-2023.pdf
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O papel estratégico dos 
Vice-presidentes Gerais 
Adjuntos

A Regra Internacional da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, no artigo 3,18 prevê que o Presidente-
geral Internacional pode nomear confrades e consócias para ajudar na 
administração da Confederação Internacional como Vice-presidentes 
Gerais Adjuntos. Sendo assim, nosso Presidente-geral nomeou três 
colaboradores para essas pastas

O 1º Vice-presidente Geral Adjunto é o confrade afri-
cano Joseph Makwinja (Botsuana), responsável pelas 
áreas de juventude, crianças, adolescentes, formação 
e treinamento. Esses setores são liderados pelo con-
frade Willian Alves (Vice-presidente Internacional para 
a juventude, crianças e adolescentes) e pela consócia 
Marisa Tellez (Vice-presidente Internacional para a 
formação e treinamento). Nesta pasta, encontra-se o 
Departemento “Seven Fundadores” (antiga Comissão 
de Investigação Histórica), responsável pelas atividades 
relacionados aos sete fundadores. Como se percebe, 
é uma Vice-presidência Geral Adjunta prioritária e 
estratégica, pois todos esses segmentos ocupam im-
portante destaque no planejamento estratégico global 
do nosso Conselho.

O 2º Vice-presidente Geral Adjunto é o confrade 
sul-americano Sebastián Gramajo (Argentina), que 
se dedica ao acompanhamento de duas Vice-pre-
sidências Internacionais, ao monitorar e colaborar 
com o confrade Maurice Yeung (estrutura) e Antônio 
Gianfico (relações institucionais). Na pasta do confrade 
Maurice, encontram-se os 12 Vice-presidentes Territo-
riais, os 23 Coordenadores de Zona e o Projeto “SSVP 
Plus” (expansão para novos territórios). Já na pasta do 
confrade Gianfico, localizam-se os departamentos de 
Família Vicentina, Vaticano, canonização de Ozanam, 
relações com as Nações Unidas, acordos e convê-
nios, etc. Também como podemos perceber, é outra 
Vice-presidência Geral Adjunta deveras importante.

A 3ª Vice-presidência Geral Adjunta é comandada 
pelo confrade europeu Juan Manuel Buergo Gómez 
(Espanha), que é responsável por duas áreas: Vice-pre-
sidência Internacional de Solidariedade e Projetos Espe-
ciais (confrade Ralph Middlecamp) e Vice-presidência 
Internacional de Governança e Assuntos Estratégicos 
(confrade Alfons Ten Velde). Aqui, encontramos a 
Ouvidoria-Geral, os departamentos de solidariedade 
internacional (CIAD, FIS, Projeto Estratégia-25 e Ajuda 
Fraterna Internacional), projetos especiais, comu-
nicação, transparência e governança, planejamento 
estratégico, entre outros setores. É notória a relevância 
dessa Vice-presidência Geral Adjunta.

“Eu estou muito contente com o trabalho dos nos-
sos três Vice-presidentes Gerais Adjuntos (Makwinja, 
Gramajo e Juan Manuel). Todos eles são dinâmicos, 
pró-ativos, dedicados, leais e motivados. Eles, graças 
a Deus, possuem uma visão bastante ampla da nossa 
Sociedade e sabem como ninguém sobre a impor-
tância do Conselho Geral para toda a Confederação 
Internacional”, afirmou o Presidente Lima de Oliveira. 
E arrematou o confrade Renato: “Eles integram aquele 
grupo de vicentinos que fazem a diferença. Dá gosto 
trabalhar com eles, pois além de tudo, são pessoas 
generosas e muito caridosas comigo, apresentando 
sugestões e fazendo críticas construtivas de maneira 
amorosa, para ajudar-me no serviço de Presidente-ge-
ral. E o que mais me agrada neles: a humildade com que  
servem à SSVP”.
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Webinar apresenta realizações da atual gestão do 
Conselho Geral
O evento foi uma iniciativa do Conselho Nacional da 
Inglaterra e Gales

A convite do Conselho Nacional da Inglaterra e Gales, o confrade Renato 
Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral Internacional da SSVP, proferiu a 
palestra online: “Visão do Presidente-geral: Seis anos de mandato”. O 
evento ocorreu no último dia 29 de setembro e reuniu dezenas de con-
frades e consócias da Inglaterra e do País de Gales.

A presidente nacional, consócia Helen O’Shea, que também é presiden-
te do Departamento de Governança no Conselho Geral Internacional, 
destacou a importância da formação permanente e atualizada para os 
membros da SSVP: “Quanto mais conhecermos a ação internacional da 
SSVP, mais reforçaremos nossa atuação em âmbito local”.

Na palestra, o Presidente Lima de Oliveira apresentou as linhas gerais do 
planejamento estratégico internacional (2016/2023), mostrando as rea-
lizações de cada segmento desde o início do mandato. Na apresentação, 
os pontos de destaque foram: sete fundadores, formação, juventude, 
governança, canonização, nova sede, atuação institucional, ouvidoria, 
expansão para novos territórios, solidariedade global e comunicação.

Ao final da palestra, vários vicentinos fizeram perguntas ao Presiden-
te-geral, sobre diversos aspectos. “Esses webinares são uma excelente 
oportunidade para reunir os membros da Sociedade para refletir sobre 
questões atuais e temas edificantes. Queremos parabenizar o Conselho 
Nacional da Inglaterra e Gales pela criação desse programa de formação 
vicentina. Recordo-me, com alegria, da minha visita a Newcastle, Leeds 
e Londres, realizada em junho de 2018, quando constatei, in loco, a qua-
lidade dos trabalhos da SSVP em favor dos mais necessitados”, enfatizou 
o confrade Renato Lima.

A ideia de se oferecer esse tipo de formação no formato de webinar 
surgiu em março de 2020, quando o primeiro lockdown foi imposto pelo 
governo britânico, obrigando as pessoas a ficarem em casa por um longo 
período, tentando conter a pandemia. Desde então, já foram tratados 
de assuntos como espiritualidade vicentina, solidão, saúde e ajuda aos 
refugiados, entre outros.

As palestras de formação ocorrem sempre às quintas-feiras, à noite, são 
transmitidas pela internet pelo sistema “Zoom”. As próximas apresentações 
serão as seguintes: 6 de outubro – “Visitando prisioneiros”; 13 de outu-

bro – “Apoio das Conferências aos 
assistidos em tempos de crise”; e 20 
de outubro – “Reintegração à socie-
dade de ex-delinquentes”. Participe! 
Mais informações: brianr@svp.org.
uk (Brian Roxburgh) ou www.svp.
org.uk.

Clique aqui para ler a palestra pro-
ferida pelo Presidente Lima de Oli-
veira, somente em língua inglesa.

mailto:brianr@svp.org.uk
mailto:brianr@svp.org.uk
http://www.svp.org.uk
http://www.svp.org.uk
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/england-wales-29-september-2022-webinar.pdf
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Diretoria do Conselho Geral se reúne pela quarta vez 
em 2022

Foi aprovado um Memorando de Entendimento com a Depaul 
International para ajuda à Ucrânia

A diretoria internacional se reuniu em Paris, no dia 10 
de setembro passado, para debater uma série de im-
portantes assuntos para a Confederação Internacional 
da Sociedade de São Vicente de Paulo. O evento foi 
realizado na Sala Ozanam, que fica na Casa Mãe dos 
padres lazaristas (Congregação da Missão), na capital 
vicentina mundial.

Esta vez, o 16º Presidente-geral, confrade Renato Lima 
de Oliveira, convidou 12 jovens, integrantes da Vice-pre-
sidência Internacional de Juventude, Crianças e Ado-
lescentes, para prestigiarem a sessão. Esses mesmos 
jovens estiveram reunidos num workshop realizado 
entre os dias 7 e 9 de setembro, no mesmo lugar.

A reunião foi aberta com as orações iniciais, segui-
das das intenções especiais, como o fim da guerra 

na Ucrânia, a canonização de Ozanam, os jovens e 
as eleições no Conselho Geral. Logo depois, o padre 
Andrés Motto (CM) apresentou uma belíssima leitura 
espiritual sobre o tema “Pobreza, fé e profetismo”. A 
ata da reunião anterior, promovida em 5 de junho de 
2022, foi aprovada, assim como o balanço econômico 
e financeiro.

O Presidente-geral prestou contas das últimas atividades 
realizadas, cartas enviadas, eventos já participados e 
viagens missionárias agendadas. Na sequência, todos 
os demais componentes da diretoria apresentaram 
seus informes, e propuseram algumas novas ações. Um 
dos destaques foi a Assembleia “All Africa”, que teve 
lugar em Nairóbi (Quênia), em junho passado, obtendo 
excelentes resultados com base nas sete resoluções 
aprovadas pelos 41 presidentes nacionais.
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Durante a reunião, foi aprovada uma doação anual fixa 
para as atividades institucionais que o Conselho Geral 
desenvolve nas Nações Unidas em Nova Iorque, com 
o apoio do Conselho Arquidiocesano de Nova Iorque. 
Também foi votado um “Memorando de Entendi-
mento” a ser assinado com a Depaul International, 
ramo vicentino bastante presente na Ucrânia e que 
auxiliará a SSVP na ação humanitária que está sendo 
feita naquela região tão sofrida do planeta.

Também foi aprovado que será realizado em Madri 
(Espanha), nos dias 3 e 4 de novembro, o 2º Workshop 
dos Delegados Territoriais de Formação, com a finalida-
de de modernizar a formação vicentina global. Foram 
anunciados os nomes dos vencedores do Concurso 
“Primeira Conferência – Le Taillandier”, cuja matéria 
completa já foi publicada no site do Conselho Geral. 

A diretoria também aprovou a proposta de texto da 
nova Regra brasileira, com voto favorável do Presiden-
te-geral, que segue para a aprovação definitiva em 15 
de dezembro, quando a Seção Permanente se reunirá.

Outro assunto importante foi a questão da Assembleia 
Geral que será realizada em Roma, entre 12 e 18 de jun-
ho de 2023, quando serão lançados dois documentos: 
“Global Report” (contendo informações sobre a SSVP 
em todos os países) e o “Guia de Rejuvenescimento 
das Conferências Vicentinas”. Durante a assembleia, 
momento ímpar na história da SSVP, serão promovidas 
as eleições para o 17º Presidente-geral, além da votação 
de pequenas atualizações nos Estatutos Internacionais 
da nossa Confederação. Haverá, ainda, um encontro 
dos países de língua portuguesa, dois dias antes da 
Assembleia.
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Ao final dos trabalhos, todos se 
dirigiram à Capela de São Vicente 
de Paulo, onde repousa o corpo 
do Pai da Caridade, para a cele-
bração da santa missa (válida para 
o domingo), presidida pelo padre 
Andrés Motto, assessor espiritual 
internacional.

“Fiquei extremamente feliz com 
o resultado da reunião da nossa 
diretoria, que transcorreu num cli-
ma de cordialidade e fraternidade. 
Muitos assuntos foram debatidos 
e aprovados, com liberdade entre 
todos os membros. A presença 
dos jovens remoçou-nos a todos, e 
quero aqui registrar a minha satis-
fação em tê-los conosco, fazendo 
perguntas inteligentes e bastante 
apropriadas. Tenho a certeza de 
que futuros Presidentes-gerais 
e muitos presidentes nacionais 
sairão dessa safra de delegados 
territoriais juvenis”, exortou o 
presidente Lima de Oliveira.

Acompanhou-nos na reunião da diretoria a equipe da 
Ozanam TV, que esteve em Paris para gravar a men-
sagem de Natal do Conselho Geral Internacional para 
2022, e também para produzir um pequeno docu-
mentário sobre o Ano Temático Internacional de Jules 
Devaux.

Dia de Ozanam

Na véspera, 9 de setembro, uma forte emoção tomou 
conta de todos. Os membros da diretoria e os delegados 
territoriais da juventude participaram da santa missa 
na Igreja de São José do Carmo, onde se localiza a 
cripta do bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam. 
A celebração foi presidida pelo padre Jacques Germaix 
(Congregação dos Religiosos de São Vicente de Paulo 
– RSV), seguida de uma oração ao lado de túmulo. O 
evento foi coordenado pelo Conselho Central de Paris, 
cujo presidente é o dinâmico confrade Jérôme Perrin.

• Leitura espiritual – Board – Padre Motto

•  Memorando de Entendimento – Depaul 
International

• Homilia – Missa de Ozanam – Padre Motto

• Vencedores do concurso de Le Taillandier

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/002-por-motto-19-pobreza-y-profetismo-motto.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/port-mou-ssvp-depaul.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/port-mou-ssvp-depaul.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/misa-del-domingo-port.pdf
https://www.ssvpglobal.org/o-conselho-geral-divulga-o-resultado-do-concurso-internacional-sobre-o-ano-tematico-dedicado-a-pierre-auguste-le-taillandier/
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O Presidente Geral faz sua 
terceira visita ao Panamá
O confrade Renato Lima deu uma palestra sobre os sete 
fundadores da SSVP

Participantes na tarde de formação

No final de agosto, a caminho da Assembléia da SSVP nos Estados Unidos, 
o 16º Presidente-geral Internacional, confrade Renato Lima de Oliveira, 
fez outra parada no Panamá, onde participou de uma “Tarde de Formação 
Vicentina” na Paróquia de Santa Maria, em Balboa, Cidade do Panamá.

A Presidente Nacional do Panamá, a consócia Mixila Martinez, preparou 
este evento com muito carinho. Onde contou com uma boa representação 
de vicentinos no país. Atualmente, a SSVP panameño tem 12 Conferências. 

A agenda da “Tarde de Formação” incluiu uma palestra sobre “Os 7 Fun-
dadores”, uma sessão de perguntas e respostas com o PGI, adoração (hora 
santa) e uma Missa, que foi celebrada pelo Padre Gregory Gay, pároco 
local e Superior Geral da Congregação da Missão, em 2004 e 2016.

Com esta visita, o Presidente-geral 
já viajou ao Panamá três vezes. As 
duas visitas anteriores (2017 e 2019) 
foram motivadas pelos eventos e 
reuniões preparatórias para a Jor-
nada Mundial da Juventude o Papa.
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fazendo diversas perguntas ao confrade Re-
nato. Além disso, o Reverendíssimo Núncio 
convidou o Presidente-geral para discorrer 
sobre o trabalho vicentino mundial, num 
almoço que terá a presença de todos os 
funcionários e religiosos que servem na 
Nunciatura.

O Núncio Apostólico é equivalente ao em-
baixador da Santa Sé. Dom Giambattista é 
italiano, natural de Bolonha, e possui 68 
anos de idade. Foi ordenado sacerdote em 
1981, e bispo em 2005. Ele já foi Núncio 
no Panamá (2005-2008), na Bolívia (2008-
2017), na Índia e Nepal (2017-2020), e desde 
agosto de 2020, o Papa Francisco o nomeou 
Núncio no Brasil.

Giambattista Diquattro é mestre em Direito 
Civil, doutor em Direito Canônico e mestre 
em Teologia Dogmática. Antes de ser núncio, 
já havia servido em missões diplomáticas 
na República Centro-Africana, República 
Democrática do Congo e no Chade, além 

das Nações Unidas (Nova Iorque), Secretaria de Estado do Vaticano e na 
Nunciatura Apostólica na Itália.

“Considero que a audiência superou todas as expectativas. O senhor núncio 
é uma pessoa muito simpática e acolhedora. Chamou-me a atenção que 
ele é profundo conhecedor do legado de Ozanam e acompanha as nossas 
atividades pelos diversos países do mundo”, afirmou o confrade Renato.

Por todos os países onde passa, é costume que o Presidente-geral faça 
visitas à Igreja e mantenha contatos com representantes do clero, dentre 
eles os núncios apostólicos, que desenvolvem um papel estratégico nas 
relações diplomáticas entre o Vaticano e todas as nações.

Núncio apostólico no Brasil recebe  
o Presidente-geral em audiência

No último dia 26 de outubro, o Núncio Apostólico no Brasil, Monsenhor  
Giambattista Diquattro, teve a gentileza de receber, em audiência, o 16º 

Presidente-geral Internacional da SSVP, confrade Renato Lima de Oliveira,  
na sede da Nunciatura Apostólica, em Brasília, capital do país

O Presidente Lima de Oliveira entre-
gou ao Núncio a medalha dourada 
da beatificação de Antônio-Frederi-
co Ozanam, prestando informações 
adicionais sobre a iminente canoni-
zação. Também foi-lhe entregue o 
Relatório Quinquenal do Conselho 
Geral (2016-2021) e alguns livros 
vicentinos.

Com a palavra, Dom Giambattis-
ta mostrou-se muito interessado 
no trabalho da SSVP pelo mundo, 
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crise sanitária, mas as sugestões podem ser realizadas 
com tranquilidade, sempre mantendo os protocolos 
de segurança.

O texto do Padre Motto é incrivelmente rico, mas, ao 
mesmo tempo, de compreensão simples e serena, 
cheio de exemplos com citações bíblicas ou referências 
a grandes escritores, não só católicos e vicentinos, 
relacionados com a história da humanidade. Ler os 
escritos do Padre Andrés Motto é agradável, animador 
e, sobretudo, muito reconfortante. Ele sempre nos 
ensina a viver o carisma vicentino com oração e ação, 
assim como Vicente e os nossos fundadores liderados 
por Ozanam. Nunca podemos perder de vista os nossos 
servos, amos, amigos e senhores – os pobres que nos 
abrem as portas do Paraíso.

Que a JORNADA MUNDIAL DOS POBRES possa alcançar 
os objetivos propostos pelo Papa Francisco perante esse 
mundo e que possamos construir uma sociedade civil 
mais fraterna e menos desigual, pois pobres sempre 
os teremos entre nós (São Marcos 14: 7).

Confrade Renato Lima de Oliveira
16º Presidente-geral

Jornada Mundial dos Pobres: O Dia 
dos Pobres e os Vicentinos

O Padre Motto preparou uma excelente reflexão que será muito útil para todos 
nós, confrades e consócias da Sociedade de São Vicente de Paulo, extensiva 

aos outros ramos da Família Vicentina

PDF – Reflexión vicentina 
sobre la Jornada Mundial 
de los Pobres

O texto não é grande, mas é escrito com imensa pro-
fundidade e conhecimento. Além da Introdução e 
Conclusão, o conteúdo está dividido em três partes 
muito bem escritas: Jesus e os pobres; Vicente e os 
pobres; Ozanam e os pobres. No final, há uma lista 
de 10 sugestões para viver a JORNADA DOS POBRES 
de maneira mais intensa, servindo aos que sofrem de 
uma forma bem concreta. Sei que ainda vivemos uma 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-pt-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-pt-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-pt-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-pt-2022.pdf
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em cinco tópicos, o por quê de se tratar de um evento 
extremamente especial:

 1.  temos certeza de que é no seguimento Cristo e no 
serviço de Cristo, evangelizador dos pobres, que 
nós alcançamos a santidade. É pelo testemunho 
de vida nesse serviço, da vivência nos valores 
cristãos, como aconteceu com ela;

 2.  que a espiritualidade vicentina, fonte em que ela 
bebeu, constitui caminho fecundo para viver essa 
santidade que almejamos, ou seja, é no trabalho 
de serviço aos mais pobres, privilégio do reino 
anunciado por Jesus, que Isabel Cristina viveu 
essa espiritualidade, e por isso ela se inspirou e 
teve sua vida toda inspirada nesse serviço. Ela 
constitui fonte de onde nós retiramos a nossa 
inspiração para o seguimento de Jesus;

 3.  que foi no seio da espiritualidade vicentina que 
Isabel Cristina viveu e testemunhou os valores 
que a identificaram com Cristo e que, por vivência 
radical e fidelidade a eles, a esses princípios, ela 
sacrificou sua vida;

Consócia Isabel Cristina foi beatificada 
Pe. Emanoel Bedê, CM, explica a importância do seu  
exemplo para a Família Vicentina.

igreja e ssvp

A Serva de Deus Isabel Cristina Mrad Campos foi bea-
tificada no dia 10 de dezembro de 2022, em Barbace-
na-MG, em celebração solene presidida pelo prefeito 
do Dicastério da Causa dos Santos, o cardeal Marcello 
Semeraro. A data, que era aguardada com grande ex-
pectativa por toda a Família Vicentina, foi confirmada 
pelo Postulador da Causa de Beatificação da Venerável, 
doutor Paolo Vilotta, em carta ao arcebispo metropo-
litano, dom Airton José dos Santos.

Pe. Emanoel Bedê Bertunes, CM, Assessor Espiritual 
da Sociedade São Vicente de Paulo, lembra que já 
nos séculos II/III padre Tertuliano dizia, a respeito dos 
martirizados: “o sangue dos mártires é a semente de 
novos cristãos”. Padre Emanoel ressaltou que esta é a 
fonte genuína da espiritualidade do martírio. Em se-
guida, ele comentou sobre o valor da beatificação de 
Isabel Cristina para a Família Vicentina, enumerando, 
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Este processo durou oito anos e ouviu quase 60 pessoas, 
buscando atestar a religiosidade da moça, que desde 
a adolescência, fez parte da Associação de Voluntários 
da “Conferência de São Vicente”, prestando ajuda às 
pessoas com deficiência e aos mais carentes.

O Papa Francisco já havia autorizado, em outubro de 
2020, o decreto de “martírio” para a brasileira, assas-
sinada aos 20 anos quando tentava escapar de uma 
tentativa de estupro.

Isabel nasceu em 1962, no município de Barbacena, e 
aos 20 anos se mudou para a cidade de Juiz de Fora, 
juntamente com seu irmão, para fazer um curso de 
pré-vestibular visando o ingresso no curso de medicina.

Até hoje seu túmulo, que fica na Paróquia Nossa Sen-
hora da Piedade, em Barbacena, é visitado por fiéis de 
todo o Brasil, para agradecer e fazer pedidos de orações.

Como o caso de Isabel é reconhecido como “martírio”, 
não é necessário que um milagre seja reconhecido 
para a aprovação de sua beatificação.

Oração

Pai, Filho e Espírito Santo, 
adoramos-Vos e bendizemos-Vos, 
pela força e coragem que dais a 

muitos de vossos filhos. Há tantas 
almas generosas, que nos elevam 

pelo seu exemplo!

Sede louvada, Trindade Santa, na 
pessoa da Serva de Deus Isabel 

Cristina, que deu a vida em defesa 
de sua pureza e virgindade. Dai-

nos a graça de imitá-la e, se for de 
Vosso agrado, concedei-lhe a honra 

dos altares, como recompensa 
de sua oblação. Assim seja.de los 

altares como premio a su oblación. 
Que así sea.

igreja e ssvp

 4.  nos dá a certeza feliz de viver o ideal vicentino 
de serviço aos mais pobres e continua sendo um 
manancial encantador para onde nós sempre 
voltaremos para beber água fresca dessa espiri-
tualidade, para retomar, para matar a nossa sede, 
lavar a nossa alma e nos encharcar desses prin-
cípios vicentinos que nos levam, nos conduzem 
para o seguimento de Cristo;

 5.  que esse tesouro espiritual, nós não deteremos 
para nós, nós vamos guardar para partilhar com 
as gerações futuras, ele continua vivo na vida 
dos muitos santos e bem-aventurados da Família 
Vicentina. Esse tesouro espiritual é deixado a 
nós por São Vicente de Paulo. Ele continua vivo, 
fecundo e atual na vida de tantos e tantas que 
alcançaram a santidade, como agora, mais uma 
vez, temos aqui no exemplo de Isabel Cristina.

Sobre la Sierva de Dios Isabel Cristina

Isabel Cristina Mrad Campos nasceu em 29 de julho de 
1962, em Barbacena. É filha de José Mendes Campos e 
Helena Mrad Campos. Com o desejo de fazer Medicina, 
foi para Juiz de Fora (MG), em 1982, para se preparar 
em um curso pré-vestibular.

Era uma moça como tantas outras. Estudava, namorava, 
participava de festas. Mas tinha uma vida de oração 
e sonhava ser pediatra para ajudar crianças carentes. 
Era sensível, sobretudo com os mais pobres, idosos e 
crianças, o que certamente aprendeu na família, que 
era vicentina. Na época, seu pai era presidente do 
Conselho Central de Barbacena.

No dia 1º de setembro do mesmo ano, um homem que 
foi montar um guarda-roupas em seu apartamento ten-
tou violentá-la. A moça resistiu e então foi espancada 
com uma cadeira, amarrada, amordaçada e teve suas 
roupas rasgadas. Como ainda ofereceu resistência, a 
jovem acabou assassinada com 15 facadas pelo agressor.

Processo de beatificação

O processo de beatificação de Isabel foi instalado em 
2001, em Barbacena, por um grupo de pessoas. Na 
ocasião, a jovem recebeu o título de “serva de Deus”. Fonte: https://www.pbcm.org.br/

http://www.pbcm.org.br
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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 An-
tônio-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 Oli-
veira, 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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canonização

Presidente-geral pede ao Papa que a 
canonização, quando ocorrer, seja em Paris

No último dia 9 de novembro, o confrade Renato Lima 
de Oliveira, 16º Presidente-geral Internacional, en-
tregou pessoalmente ao Papa Francisco, durante a 
audiência geral das quartas-feiras, uma carta sobre a 
canonização de Ozanam.

De maneira humilde e muito respeitosa, a carta su-
gere que, quando a canonização do Bem-aventurado 
Antônio-Frederico Ozanam ocorrer, a cidade de Paris 
seja escolhida para sediar o evento, por ser a “capital 
vicentina mundial”. 

Demonstrando muito interesse, o Sumo Pontífice 
agradeceu os esforços empreendidos pela SSVP para 
a canonização de Ozanam, recebeu a carta do confra-
de Renato e encaminhou-a ao gabinete do Vaticano. 
Empolgado, ele disse aos vicentinos: “Isso é muito 
importante. Sigam avançando nisto”. Como sabemos, 
a decisão sobre onde a cerimônia de canonização se 
realiza – em geral em Roma – é privativa do Santo Padre. 

Juntamente com a carta, o Papa Francisco recebeu 
um exemplar do relatório quinquenal do Conselho 
Geral Internacional e o livro “Crônicas Vicentinas 5”, 
de autoria do Presidente Lima de Oliveira, que estava 

acompanhado, nesse momento histórico, dos Vice-pre-
sidentes Gerais Adjuntos, Sebastián Gramajo, Antonio 
Gianfico e Juan Manuel Buergo Gómez. 

Além da audiência geral, a delegação do Conselho Geral 
Internacional desenvolveu uma agenda institucional 
intensa em Roma, na qual manteve contato com di-
versos órgãos vaticanos, dentre eles, departamentos, 
dicastérios e comissões. Em todos os lugares visitados, 
os representantes da SSVP foram muito bem recebi-
dos, e possíveis parcerias e projetos comuns poderão 
tornar-se realidade muito em breve. 

Na próxima edição da revista digital “Ozanam Network” 
(abril/2023), traremos mais detalhes sobre a agenda 
institucional cumprida na “Cidade Eterna”. Registe-se 
também que, durante a semana, o Conselho Geral 
participou da reunião anual do Comitê Executivo da 
Família Vicentina Internacional (veja matéria específica 
nesta edição), no qual o Conselho Geral é representado 
pelos confrades Renato Lima e Ricardo Tavares.

Clique aqui para ler a carta recebida pelo Papa Fran-
cisco, somente em espanhol.

O pedido foi formalizado por meio de uma carta entregue ao Sumo Pontífice 

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/carta-54-carta-al-papa-francisco.pdf


Entre os dias 7 e 11 de novembro, aconteceu, em 
Roma, a reunião anual do Comitê Executivo da Família 
Vicentina Internacional, presidido pelo padre Tomaz 
Mavric, Superior-geral da Congregação da Missão (CM).

O evento aconteceu nas dependências da Casa Ma-
ria Imaculada, com a presença dos principais ramos 
vicentinos. Representando a Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP), esteve o 16º Presidente-geral, 
confrade Renato Lima de Oliveira, acompanhado do 
confrade Ricardo Tavares, coordenador internacional 
do Departamento da Família Vicentina no âmbito do 
Conselho Geral.

Na agenda, foram discutidos vários tópicos, dentre 
eles: avaliação do trabalho das comissões vicentinas 
e das forças-tarefa existentes, definição do orçamen-
to para 2023, análise dos projetos sobre sem-teto, 
atuação vicentina junto aos refugiados da Ucrânia e 
organização do 2º Encontro Internacional dos Líderes 
da Família Vicentina. Foram celebradas santas missas 

em todos os dias, e na quarta-feira houve a tradicional 
audiência papal. 

Durante a audiência, o Santo Padre abençoou a escul-
tura “Abrigo”, de autoria do artista canadense Thimoty 

Schmalz, que representa um dos fo-
cos de atuação da Família Vicentina 
Internacional na luta para diminuir o 
número de pessoas sem abrigo e sem 
moradia digna. Todos os presentes 
ficaram muito emocionados com a 
iniciativa do Santo Padre.

A próxima reunião do Comitê Execu-
tivo da Família Vicentina, que agora 
chama-se “Diretoria Executiva da 
Família Vicentina”, será em junho 
de 2023, na Filadélfia. Sobre o 2º 
Encontro dos Superiores-gerais, fi-
cou acertado que será em novembro 
de 2024, na semana em que a Santa 
Igreja celebra a Jornada Mundial dos 
Pobres. 

Além da reunião da Família Vicentina, 
o Presidente-geral teve uma intensa agenda paralela no 
Vaticano, com foco na canonização de Antônio-Frederico 
Ozanam, cujo ponto alto foi a entrega de uma carta ao 
Papa Francisco (ver matéria específica neste boletim). 

familia vicentinafamília vicentina

Comitê Executivo da Família Vicentina  
se reuniu em Roma

O Presidente-geral representou a SSVP e participou de diversas atividades em Roma
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Resumo das atividades da SSVP International 
em 2022
Reunião de Preces Famvin (I)
Orações de reunião de Famvin (II)
FamVin 2022 – Beati voi poveri
Famvin Homeless Alliance – Vídeo – Dia Mundial 
dos Pobres

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish-eng.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish.pdf
https://youtu.be/7DayCa_amr8
https://youtu.be/8y84EvOHlIU
https://youtu.be/8y84EvOHlIU
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A Família Vicentina e o Dia Mundial dos Pobres
No domingo passado (13 de novembro), a Igreja refletiu, pelo sexto ano,  

sobre o DIA MUNDIAL DOS POBRES. Na semana anterior àquela data, 
 a Família Vicentina Internacional, por meio da sua Diretoria Executiva,  

esteve reunida em Roma.

Durante a audiência geral, o Papa Francisco abençoou 
a escultura “O Abrigo”, alusiva aos sem-teto, numa 
referência à Campanha “13 Casas” que a Família vem 
realizando há alguns anos.

A seguir, veja um vídeo sobre a bênção papal. Também 
há fotos muito bonitas sobre esse momento, feitas pelo 
nosso confrade Graham West, da Austrália.

família vicentina

Vídeo

Fotos

Texto oficial do 
Vatican News

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-11/papa-francisco-vi-dia-mundial-dos-pobres-audiencia-geral.html
https://youtu.be/NA2Dddxo6nU
https://adobe.ly/3V0OwMP
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-11/papa-francisco-vi-dia-mundial-dos-pobres-audiencia-geral.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-11/papa-francisco-vi-dia-mundial-dos-pobres-audiencia-geral.html
https://youtu.be/NA2Dddxo6nU
https://adobe.ly/3V0OwMP
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família vicentina

Atividades do CIF para o movimento 
vicentino para o ano de 2023

Clique aqui para ter acesso a toda a informação 
sobre os próximos cursos que o Centro de Formação 
Internacional Vicentina (CIF) irá desenvolver no 
próximo ano 2023 para a Família Vicentina. Estes 
cursos serão ministrados simultaneamente em 

inglês, espanhol e francês. Em todas as reuniões, 
aulas e visitas a lugares vicentinos são combinadas 
com uma intensa vida fraterna e de oração. Como 
novidade, no próximo ano haverá um curso CIF 
fora da França.

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/actividades-del-cif-para-el-movimiento-vicentino-2023-pt.pdf
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Carta do Pe. Tomaž Mavrič, CM, por ocasião  
da festa de São Vicente de Paulo 2022

Aos membros da Família 
Vicentina através do mundo

Queridos irmãos e irmãs,

A graça e a paz de nosso 
Senhor Jesus Cristo estejam 
sempre conosco!

Estamos nos aproximando 
rapidamente do dia da festa 
de São Vicente, que oficial-
mente é celebrada em 27 
de setembro, porém, devi-
do às circunstâncias locais, 
a celebração pode ser reali-
zada em um outro dia para 
permitir a participação de 
mais pessoas.

Vivenciamos atualmente 
a retomada dos encontros 
presenciais, o que nos ale-
gra e nos encoraja, pois, 
podemos testemunhar, novamente, como Família, 
como pessoas de fé, participando da Eucaristia e de 
outras celebrações, que no ano passado, ainda estavam 
impedidas por causa da pandemia. Esta é outra razão 
para mobilizarmos todas as nossas forças e talentos 
para fazer desta solenidade, da festa de São Vicente de 
Paulo, uma celebração memorável após estes últimos 
anos em que os encontros tinham sidos bem limitados 
ou proibidos.

Na verdade, todo o mês de setembro é chamado de mês 
vicentino. Dependendo da estrutura e da programação 
da Família Vicentina em cada país, diferentes even-

família vicentina

Passar de uma estrutura de “Família Vicentina” a um “movimento 
da família vicentina” e Centros Vicentinos de espiritualidade  

e de formação através do mundo

tos, encontros e iniciativas 
podem ser oferecidos ao 
longo do mês. Estes podem 
incluir dias de retiro para 
jovens que discernem uma 
vocação à vida consagra-
da, assim como iniciativas 
de formação e de caridade 
para aprofundar a nossa 
espiritualidade e o nosso 
carisma vicentino. Também 
convidamos outras pessoas, 
que talvez não conheçam 
São Vicente de Paulo e os 
outros Santos, Bem-aven-
turados e Servos de Deus 
da Família Vicentina, para 
descobrir a nossa espiri-
tualidade e nosso carisma 
vicentino através de nossas 
palavras e ações.

A carta deste ano para a fes-
ta de São Vicente de Paulo 

tem como título:  Passar de uma estrutura de “Família 
Vicentina” a um “Movimento da Família Vicentina”, e 
Centros vicentinos de espiritualidade e de formação 
através do mundo.

Há pouco tempo, os coordenadores internacionais 
das diferentes congregações de vida consagrada e 
associações leigas vicentinas começaram a se reunir 
anualmente para estabelecer relações e colaboração 
mais estreitas, como pertencentes a um grupo com a 
mesma espiritualidade e carisma, mesmo se cada uma 
tenha mantido sua especificidade e singularidade. Este 
grupo começou a ser chamado de “Família Vicentina” 
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e foi simbolizado por uma árvore com muitos ramos. O 
tronco da árvore, com suas raízes, representa a nossa 
espiritualidade e o nosso carisma vicentino comum e 
cada ramo representa uma congregação ou associação 
particular. É por isso que geralmente usamos a palavra 
ramos, tendo em mente o belo símbolo da árvore.

A Família Vicentina, esta bela árvore, tem crescido ao 
longo dos anos e continua crescendo. Quando desco-
brimos novas congregações e associações leigas que 
vivem e implementam a espiritualidade e o carisma 
vicentino, convidamo-las a juntar-se à Família Vicenti-
na, acrescentando assim um novo ramo a esta árvore 
sempre em crescimento.

Reunir grupos, qualquer que seja sua origem, para um 
serviço colaborativo, faz parte da tradição vicentina. 
Consideremos a introdução às Regras para as Senhoras 
da Caridade da Corte:

A Companhia das Senhoras da Caridade será instituí-
da para honrar Nosso Senhor e a sua santa Mãe e as 
senhoras que o seguiram e administravam as coisas 
necessárias à sua pessoa, à sua companhia e por vezes 
aos grupos que o seguiam e aos pobres; protegendo e 
ajudando as Companhias da Caridade do Hôtel-Dieu, os 
Fundadores, os prisioneiros, as meninas das senhoras  
Poulaillon e de Lestang, as pobres servas da Caridade 
das paróquias, as meninas da Madeleine, e todas as 
boas obras instituídas pelas mulheres neste século [1].

Recentemente, em muitos países da América Central e 
do Sul, começaram a surgir as chamadas confrarias vi-
centinas, tais como confraria de advogados, professores, 
tradutores vicentinos, especialistas em comunicação 
vicentina, etc. Elas reúnem outras pessoas que vivem a 
mesma espiritualidade e carisma e se sentem parte da 
Família Vicentina. É o serviço dos pobres que as une.

Os grupos estruturados de Congregações femininas e 
masculinas e associações leigas são atualmente 165.  
Além disso,  há muitos outros que são atraídos e inspi-
rados pela pessoa de São Vicente de Paulo, dos outros 
Santos, Bem-aventurados e Servos de Deus da Família 
Vicentina, mas, que não pertencem oficialmente a 
nenhum de seus ramos. Eles são atraídos pela espiri-
tualidade e carisma vicentino através de livros, artigos, 
internet, rádio, televisão e mídia social. Eles desejam 

família vicentina

aprofundar seu conhecimento da maneira Vicentina de 
pensar, falar e viver, tornando-se assim participantes ati-
vos do espírito de São Vicente de Paulo, tendo o direito 
de serem chamados de “Vicentinos”. Já muitas pessoas 
que não pertencem especificamente a um grupo, pela 
forma de viver sua vida, de servir, de pensar, de falar e 
de agir, encarnam o espírito e o carisma vicentino. Vejo 
aqui o desenvolvimento contínuo da Família Vicentina 
e desta maravilhosa árvore que está se tornando algo 
como um “Movimento da Família Vicentina”.

Quais instrumentos podemos utilizar ou já estamos 
utilizando para oferecer aos grupos estruturados, bem 
como às pessoas que não pertencem a nenhum grupo 
da Família Vicentina, encontros espirituais e cursos 
de formação vicentina e para envolvê-las ativamente 
em diferentes projetos e iniciativas dentro da Família 
Vicentina?

Em muitas partes do mundo, isto já é uma realidade ou 
está se tornando gradualmente. Professores, famílias 
de estudantes de escolas e universidades vicentinas, 
ex-alunos dessas diferentes instituições, funcionários 
de hospitais e centros de saúde, outros funcionários 
e suas famílias, assistentes sociais, paroquianos de 
paróquias vicentinas e indivíduos, através de diferen-
tes meios de comunicação ou de outra forma, estão 
conhecendo o estilo vicentino. O site internacional 
da Família Vicentina, famvin.org, já oferece muitas 
ferramentas na área de formação da espiritualidade 
e do carisma vicentino. Da mesma forma, outros sites 
da Família Vicentina propõem recursos de formação 
similares através das mídias sociais a todas as pessoas 
em qualquer parte do mundo.

http://www.famvin.org
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Muitas Congregações femininas e masculinas formam 
os colaboradores leigos em suas respectivas instituições 
para levar adiante o espírito e o carisma vicentino. 
Quando as Irmãs, Irmãos e Sacerdotes deixarem uma 
escola, universidade, hospital, centro de saúde, etc., os 
colaboradores leigos estarão prontos para continuar os 
serviços educacionais, de saúde e sociais na tradição 
vicentina.

Além de todas as pessoas mencionadas acima, há 
muitos outros grupos ou indivíduos que vivem a espiri-
tualidade e o carisma vicentino, mas que nem sempre 
estão ligados à Família Vicentina, esta bela árvore! 
Como podemos ajudá-los?

Esta é a segunda parte do título deste ano para a Festa 
de São Vicente de Paulo, para organizar “Centros de 
Espiritualidade e de Formação Vicentina” nos dife-
rentes países do mundo onde a Família Vicentina está 
presente. Em alguns países, tais Centros Vicentinos de 
Espiritualidade e de Formação já existem, ou diferentes 
ramos já oferecem cursos neste campo.

O contato com os Centros existentes nos permitiria 
saber que material está disponível para toda a Família 
Vicentina. Podemos então convidar outros países e 
regiões a abrir Centros Vicentinos de Espiritualidade 
e de Formação Vicentina onde eles não existem, com-
partilhando os vários materiais já preparados para os 
Centros.

São Vicente destacou a necessidade de ser formado 
para formar os outros, dizendo a um Coirmão:

Louvo a Deus pelo número de eclesiástico que o Senhor 
Bispo de… nos envia. Não vo-los faltarão, se tomardes 
o trabalho de os educar no verdadeiro espírito de sua 
condição, que consiste principalmente na vida interior 
e na prática da oração e das virtudes cristãs. De fato, 
não basta ensinar-lhes o canto, as cerimônias e um 
pouco de teologia moral; o principal é formá-los na 
verdadeira devoção e na piedade sólida. E para isso, 
senhor Padre, importa que sejamos os primeiros a nos 
impregnar delas. Com efeito, seria quase inútil dar-lhes 
as devidas instruções, sem lhes dar exemplo. Devemos 
ser como vasos transbordantes, escoando nossas águas 
sem nos exaurir. Devemos possuir este espírito, com 
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o qual queremos que sejam animados. Na verdade, 
ninguém pode dar o que não tem [2].

Em novembro deste ano, o Comitê Executivo da Família 
Vicentina apresentará este tema para discussão em 
sua reunião anual em Roma.

Gostaria de encorajar todos os coordenadores inter-
nacionais, nacionais e regionais dos ramos estrutura-
dos desta bela árvore que é a Família Vicentina para 
convidar o maior número possível de membros das 
confrarias e os colaboradores que não pertencem a 
nenhum grupo específico para participar dos diversos 
eventos que serão organizados nos diferentes países 
durante o mês de setembro.

Por favor, envie-nos fotos e vídeos das diferentes cele-
brações organizadas ao longo deste mês de setembro 
vicentino ou artigos curtos sobre os diversos aconte-
cimentos para estes dois e-mails, e tentaremos com-
partilhar as informações através de diferentes meios 
de comunicação.

Javier Fernández Chento : chento@famvin.org
Hugo Marcelo Vera, CM : nuntia@cmglobal.org

Que Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, São Vicente 
de Paulo, todos os Santos, Bem-aventurados e Servos 
de Deus da Família Vicentina intercedam junto a Jesus, 
por cada um de nós!

Vosso irmão em São Vicente,
Tomaž Mavrič, CM

[1] Coste XIII, 821. Document 199, Règlement 
pour les Dames de la Charité de la Cour.

[2] SV, Obras Completas, Vol. IV, p. 664; Carta 
1623, a um Superior, de Seminário.

PDF – Carta do Pe. Tomaž Mavrič, CM, por 
ocasião da festa de São Vicente de Paulo 2022

mailto:chento%40famvin.org?subject=
mailto:nuntia%40cmglobal.org?subject=
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/letter-svp-2022-pt.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/letter-svp-2022-pt.pdf
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Carta do Advento 2022 do Pe. Tomaž Mavrič, CM

família vicentina

Os conselhos evangélicos: Un chamado universal à santidade

A todos os membros da Família Vicentina

Queridos irmãos e irmãs,

A graça e a paz de Jesus Cristo estejam sempre conosco!

Esta carta do Advento é um convite para rezar, meditar 
e interiorizar os conselhos evangélicos como forma de 
continuar nossa caminhada com São Vicente de Paulo, 
“místico da Caridade”. Jesus é o centro de nossa vida, 
de nossa ação, de nossas aspirações. Para nós cristãos, 
Ele é o foco, o modelo e aquele que devemos colocar 
em primeiro lugar em nossas vidas, quer nossa vocação 
seja a vida conjugal, o celibato ou alguma forma de vida 
consagrada. A pobreza, a castidade e a obediência são 
sinais incontestáveis e marcantes na vida de Jesus, pois 
Ele foi pobre, casto e obediente.

Habitualmente, quando falamos dos conselhos evangé-
licos de pobreza, castidade e obediência, os associamos 

à vida consagrada. As pessoas consagradas seguem um 
caminho específico, confirmado pelos votos que elas 
pronunciam. Entretanto, os conselhos evangélicos são 
parte da resposta ao chamado universal à santidade de 
cada cristão, mas sempre de acordo com sua vocação 
específica, dada pelo próprio Jesus.

Jesus continua sendo o protótipo de como viver os 
três conselhos evangélicos. Embora tivesse tudo, vivia 
pobremente. Ele era casto, o que lhe permitia uma 
grande liberdade em suas relações. Foi obediente, 
expressando com grande clareza que sua missão na 
terra se desenvolveria de acordo com os desígnios do 
Pai e abandonando-se totalmente à Sua vontade até 
o último segundo de sua vida terrena, até a cruz onde 
exclamou antes de retornar à casa de seu Pai: “Tudo 
está consumado” (Jo 19, 30).

O fundamento do conselho evangélico de pobreza é a 
vida do Filho de Deus:
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“Jesus Cristo, que, tendo tudo, não tinha nada. Era dono 
e Senhor do mundo inteiro, era autor dos bens que nele 
existem. Quis, todavia, por amor a nós,  privar-se do 
seu uso. Embora fosse o Senhor do mundo todo, fez-
se o mais pobre de todos os homens! Ele possuiu até 
mesmo menos que os mais pequenos animais!” [1].

Nosso chamado comum, como vicentinos, para servir 
os pobres nos impele a testemunhar no mundo nossa 
configuração a Cristo que começou com nosso batismo 
e se aprofunda até retornarmos à casa do Pai. Como 
vicentinos, nossa prioridade não é a acumulação de bens 
materiais e recursos financeiros para nossos próprios 
fins egoístas, pois temos sempre em mente e em nos-
sos corações que os pobres são “nossos Senhores e 
Mestres”, que têm direito aos nossos recursos. Refletir 
sobre como podemos auxiliá-los nos ajuda a viver o 
conselho evangélico de pobreza através de um estilo 
de vida sóbrio e simples. A missão vicentina nos coloca 
no mundo dos pobres. A pobreza vicentina favorece 
uma comunidade de serviço e de solidariedade com 
nossos irmãos e irmãs.

Significa também modelar nossas vidas a partir do 
exemplo de Jesus pobre, que evangelizou as pessoas 
mais abandonadas. São Vicente, na longa tradição da 
Igreja, faz a distinção entre pobreza interior e exterior, 
ambas necessárias. Sem uma manifestação externa, 
a “pobreza espiritual” não é credível. Sem motivação 
espiritual, a “pobreza material” é muitas vezes maligna.

O conselho evangélico de castidade também diz res-
peito a todos os cristãos, obviamente aqueles que 
fazem o voto, mas também aos casados e solteiros. 
Como vicentinos, regularmente em contato com os 
pobres, devemos não só ajudá-los materialmente, 
mas também espiritualmente, aproximando-nos da 
pessoa de forma integral, compartilhando com ela o 
valor da castidade no contexto da evangelização. Os 
pobres compreenderão as relações cristãs através da 
maneira como vivemos em coerência com os valores 
do Evangelho, sendo luz e sal para a humanidade.

A castidade implica a continência interior e exterior, de 
acordo com o estado de vida, para que a afetividade e 
a sexualidade da pessoa possam ser vividas com pro-
fundo respeito pelos outros e por si mesmo. O celibato 

pressupõe a renúncia ao casamento e às expressões 
sexuais próprias do mesmo.

Para os vicentinos na vida consagrada, estes dois ele-
mentos do voto, castidade e celibato são manifestações 
externas da sua total doação. Eles devem ser percebidos 
como um compromisso com uma “responsabilidade 
particular: o serviço dos pobres” e não como uma 
recusa de responsabilidade familiar. As exigências de 
um seguimento radical de Jesus levam os vicentinos 
consagrados a se oferecerem inteiramente pela causa 
do Reino.

Para os vicentinos em geral, o conselho evangélico de 
castidade nos ajuda a crescer em uma relação íntima 
com Jesus. Como uma generosa doação de si mes-
mo aos outros, a castidade promove nossa missão de 
evangelização e caridade aos pobres, uma expressão 
de generosidade e criatividade. Assim como a pobreza, 
a castidade encoraja uma Comunidade de serviço que 
só pode ser eficaz através da amizade e das relações 
fraternas.

Somos chamados a desenvolver a liberdade e o apoio 
mútuo através de amizades saudáveis e prudência, le-
vando ao zelo apostólico. Devemos reconhecer nossas 
próprias fraquezas, nossa necessidade de humildade 
e a necessidade do indispensável apoio de Jesus. São 
Vicente afirma: “A humildade é um meio muito exce-
lente para se adquirir e conservar a castidade” [2]. 
Há momentos em que a fidelidade a Jesus implica 
sacrifício. São Vicente recomenda um sacrifício sério 
(mortificação) dos sentidos internos e externos e saber 
como evitar modos de expressão de afetividade e se-
xualidade que não estejam de acordo com o celibato. 
Como nossa humanidade tem sua força e fraquezas, 
precisamos falar sinceramente sobre as dificuldades 
com Jesus e com as pessoas que podem nos ajudar, 
tais como nosso confessor e diretor espiritual.

O terceiro conselho evangélico é a obediência. É dirigido 
às pessoas que estão abertas à mensagem de Jesus. 
Apesar das dúvidas e incertezas, elas se abandonam 
a Ele e confiam Nele, convencidas de que, no final, o 
caminho que Ele nos propõe a seguir é o melhor. Como 
nos lembra São Vicente: “[tem] a bênção de Deus nas 
ações feitas por obediência” [3].

família vicentina
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A obediência implica valores e atitudes evangélicas 
como humildade, simplicidade, mansidão, diálogo, 
o dom da escuta na vida conjugal, no celibato ou na 
vida consagrada. Mesmo quando São Vicente se dirige 
as pessoas consagradas, ele frequentemente evoca o 
exemplo de obediência e a deferência dos leigos:

“Eu conheci um conselheiro da corte… Apesar de consel-
heiro e bastante idoso, nada fazia sem pedir conselhos. 
Se não houvesse ninguém, chamava seu criado e lhe 
dizia: “vem cá, Pedrinho, estou com este problema; 
que pensas que devo fazer?” Seu empregado respon-
dia-lhe: “Senhor, parece-me que faríeis bem agindo 
desta maneira.” Podes ir, Pedro, tens razão, seguirei 
teu conselho.  E me disse que experimentava que Deus 
abençoava tanto a sua maneira de proceder: dava certo 
o que assim fazia”[4].

Quando duas ou mais pessoas não podem concordar 
uma com a outra, especialmente em assuntos impor-
tantes, é o conselho evangélico de obediência que as 
leva a um estado de paz interior e reconciliação que 
não poderiam ter imaginado. Como cristãos e vicen-
tinos nos esforçamos não para ter a última palavra, 
nem para ter razão, mas para estar no papel do servo, 
aquele que serve e não aquele que é servido.

Que a meditação e interiorização dos conselhos evan-
gélicos ajude cada um de nós a responder ao chamado 
universal à santidade e assim receber grandes bênçãos.

“Como são bem-aventurados aqueles que se entregam 
a Deus desta forma, para fazer o que Jesus Cristo fez, e 
para praticar depois dele as virtudes que Ele praticou: 
pobreza, obediência, humildade, paciência, zelo e as 
outras virtudes! Pois assim eles são os verdadeiros 
discípulos de tal Mestre; vivem puramente pelo seu 
espírito e difundem, com o odor da sua vida, o mérito 
dos seus feitos, para a santificação das almas, pelas 
quais Ele morreu e ressuscitou” [5].

família vicentina

Minha oração do Advento para todos os membros da 
Família Vicentina: “Continuai a temê-lo [Nosso Senhor] 
e a amá-lo muito. Oferecei-lhe vossas incomodidades e 
vossos pequenos serviços, e fazei tudo para agradar-lhe, 
e, assim, ireis crescendo na graça e na virtude” [6].

Vosso irmão em São Vicente,
Tomaž Mavrič, CM

[1] SV XI, p. 230; conferência 130, de 6 de 
agosto de 1655, sobre a pobreza.

[2] SV, XI, p. 173, conferência 111, sobre a 
castidade, 13 de novembro de 1654.

[3] SV VI, p.631; carta 2431, a Francisco 
Villain, Padre da Missão, em Troyes, 25 de 
outubro de 1657.

[4] A Companhia das Filhas da Caridade 
nas origens; Doc. 443, p. 534 – Conselho da 
Companhia de 20 de junho de 1647.

[5] Coste VIII, 543; lettre 3314 à Joseph 
Beaulac [1656].

[6] SV IV, p. 463; carta 1512, às Irmãs de 
Valpuiseaux, 23 de junho de 1652.

PDF – Os conselhos evangélicos: Un 
chamado universal à santidade

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-pt.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-pt.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-pt.pdf
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espiritualidade

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

Para cuidar de nós mesmos e prestar um melhor ser-
viço aos pobres, convido-nos a fazer muitas coisas, 
mas sem cair em ansiedade, depressão ou obsessões. 
Observemos que, como regra geral, 70% de nossos 
medos nunca são cumpridos. E Jesus no Evangelho 
nos diz muitas vezes “não tenhais medo” (Jo 6,20).

Deixe-nos saber como trabalhar juntos para a libertação 
dos pobres. Esta é nossa grande e urgente missão, que 
enche nossas vidas de motivação. Ou seja, estamos 
aqui para buscar maneiras apropriadas de evangelizar 
os pobres, para apoiar obras de promoção dos pobres, 
para organizar o empreendedorismo, para lutar con-

tra aqueles que perpetuam a pobreza, como o crime 
organizado ou a corrupção política. Mas, observemos 
que muitos dos problemas de convivência dentro da 
SSVP são devidos a minúcias. Lembro-me uma vez, 
visitando uma Conferência no norte da Itália, achei 
difícil acalmar a raiva de uma companheira porque, 
inconscientemente, eu tinha me sentado em sua ca-
deira! Às vezes... quanto tempo gastamos em tópicos 
que não merecem isso ou lhes damos uma quantidade 
desproporcional de espaço. Precisamente por serem 
coisas pequenas, vamos tentar não exagerar estes 
problemas ou dar-lhes muito tempo no meio da nossa 
vida, que é curta.

Serviço e paz no trabalho vicentino
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espiritualidade

Aceitar o passado é uma atitude sábia. Deve-se saber 
analisar os erros do passado, poder tirar algumas lições e 
deixar o assunto em paz. Como diz o ditado, “não chore 
sobre o leite derramado”. Ou como diz uma canção do 
Daddy Yankee: “o que aconteceu aconteceu”. Em relação 
a isto, convido-os a ver o filme “Re-
miniscência do ano 2021”. No início 
do filme é dito: “pode-se ficar vicia-
do no passado”. Simbolicamente, se 
o passado nos visse na rua, ele nem 
sequer nos reconheceria, somos nós 
que corremos atrás dele. Em suma, 
devemos saber deixar o passado 
para trás e moderar o futuro.

É por isso que o vicentino deve combinar um grande ser-
viço com uma paz profunda. Vamos ver. No apostolado, 
como na vida pessoal, devemos aceitar o inevitável. Eu 
chamo inevitável o que depende quase exclusivamen-
te de outros. O que está além da minha vontade. Ao 
mesmo tempo, rejeitamos o outro extremo, que é o de 
ser fatalista. Enquanto houver qualquer possibilidade 
de agir e de lutar, devemos fazê- lo. 
Ao tentarmos ser homens e mulhe-
res de Deus, deixe-nos saber como 
colocar tudo nas mãos de Deus, o 
grande e o pequeno.

Antecipar as coisas em tempo hábil 
e eficientemente. Saiba que normal-
mente não há uma solução única 
para um problema. Há sempre várias 
possibilidades. O que eu gosto de 
dizer, existe um plano A, plano B, plano C... Aceitando 
um certo grau de imprevisibilidade nas coisas. O que 
nem sempre é uma catástrofe. Jean d’Ormesson chegou 
ao ponto de dizer: “Toda a felicidade do mundo está 
no inesperado”.

Trabalhando para evitar o estresse. Pode até nos ma-
tar. É verdade que nem todos nós sentimos o mesmo 
estresse. Mas geralmente está ligado ao medo de 
que algo importante dê errado. Às vezes podemos 
combater isso querendo menos coisas ou deixando 
de ser perfeccionistas. Na teologia, para evitar o per-
feccionismo insalubre, costuma-se dizer que as coisas 
vão “do jeito humano”.

Também nos convido a nos concentrarmos no serviço 
cristão aos pobres, a não nos concentrarmos em es-
critórios, cargos, e até mesmo a lutar ou dividir por 
eles. Como você sabe, estas reflexões são úteis para 
todos os membros, mas especialmente para os líderes, 

especialmente os líderes nacionais 
e internacionais. Pois seu serviço é 
um compromisso vocacional. Além 
disso, de acordo com seu exemplo, 
muitos outros se seguirão. Portanto, 
permaneçamos firmes na oração, na 
justiça, na humildade e na carida-
de, seguindo o testemunho de São 
Vicente e do Beato Ozanam.

Encontramos exemplos fundamentais para nos ajudar. 
Vincente de Paulo trabalhou com compromisso para 
os pobres sem perder seu sorriso caloroso e seu amor 
por cada pessoa. Frederico Ozaman soube combater 
seus momentos de angústia e incerteza sobre o futuro, 
trabalhando duro e inteligentemente... e, ao mesmo 
tempo, colocando-se nas mãos de Deus. Seu relógio 

de pulso o impulsionou para o fu-
turo enquanto vivia intensamente 
no presente com seus pobres, sua 
família e seus irmãos e irmãs na 
sociedade.

O filósofo Thomas Hobbes em seu 
livro Leviatã de 1668 escreveu “Con-
hecimento é poder”. Esta é uma 
grande verdade, mas eu acrescenta-
ria: conhecimento é poder quando 

somos capazes de aplicá-lo. Portanto, compartilho com 
vocês algumas perguntas que nos ajudarão a usá-lo.

Você pode identificar alguns dos meus medos?

Sobre que temas ou questões sou um pouco obsessivo? 
Eu já estive deprimido e por quê?

Que estilo de vida eu projeto para os pobres?

Sou capaz de colocar minha vida com todos os seus 
problemas e projetos nas mãos de Deus?

O vicentino  
deve combinar um 
grande serviço com 
uma paz profunda

Vincente de Paulo 
trabalhou com 

compromisso para os 
pobres sem perder seu 
sorriso caloroso e seu 
amor por cada pessoa
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noticias do mundo

EE.UU.
Assembleia Nacional da SSVP USA
Mais de 700 vicentinos dos Estados Unidos reuniram-
se alegremente em Baltimore, Maryland, para a 
Assembleia Nacional de 2022. Durante quatro dias, eles 
celebraram sua fraternidade através da liturgia, canções 
e compartilharam experiências. O Presidente-geral 
Internacional Renato Lima de Oliveira pôde participar  
de várias das principais atividades do encontro

Houve uma multiplicidade de oficinas onde os vicentinos puderam com-
partilhar novas idéias e exemplos de boas práticas, sobre temas como a 
revitalização das Conferências, padrões de excelência e o futuro da So-
ciedade. Mas são as oportunidades únicas de crescer na fé e na amizade 
que motiva os muitos participantes voltarem à Assembleia Nacional ano 
após ano. 

A missa era celebrada todos os dias por amados sacerdotes, incluindo 
o Bispo Donald J. Hying, Conselheiro Espiritual do Conselho Nacional 
SSVP, e o Arcebispo de Baltimore, Reverendíssimo William E. Lori. O re-
tiro espiritual deste ano foi conduzido pelo compositor litúrgico católico 
Dan Schutte, que sob o título “Here I Am Lord - Feeding the Hearts of a 
Servant”, ofereceu um belo momento para os vicentinos compartilharem 
sua fé através do canto e da amizade.
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Velhas e novas amizades também foram fortalecidas 
durante as muitas atividades da Assembleia. Uma noite, 
os participantes visitaram o famoso Aquário Nacional, 
onde puderam explorar a vida aquática de todo o 
mundo. Na noite seguinte, dezenas de vicentinos se 
reuniram em Camden Yards e aplaudiram a equipe de 
beisebol de Baltimore. 

Um novo Presidente Nacional tomou posse nos Estados 
Unidos em outubro e a Assembleia Nacional foi um 
passo importante no processo eleitoral. Os membros 
do Conselho Nacional tiveram a oportunidade de ou-
vir os quatro candidatos à presidência e, em seguida, 
participaram da votação preliminar, restringindo o 
campo a dois candidatos, John Berry e Brian Burgess. 

Como ponto alto da Assembleia deste ano, o Presi-
dente-geral Renato Lima de Oliveira pôde participar 
de várias atividades chave da reunião. Em um discurso 
especial, ele compartilhou seu conhecimento com os 
participantes. Em um belo momento, perto do final 
de sua apresentação, o confrade Renato Lima cantou 

uma canção que fortaleceu a comunhão e a fé entre 
os vicentinos. 

Os membros retornaram a suas Conferências de origem 
armados de novas idéias e energia renovada, renovados 
em sua espiritualidade e em seu compromisso com o 
serviço da Sociedade aos outros.

“A energia sentida nos corredores de Baltimore su-
geriu que finalmente estamos deixando para trás o 
choque pandêmico, e que uma verdadeira refundação 
e revitalização está começando a surgir em toda a 
Sociedade”, disse Tim Williams, Diretor Nacional de 
Formação Vicentina.

noticias do mundo

Para ver as fotos da reunião 
clique aqui

https://ssvpusa.org/photography/baltimore-national-assembly/
https://ssvpusa.org/photography/baltimore-national-assembly/
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Barbados
SSVP Barbados 
Barbados não é, na superfície, uma grande nação insular ca-
ribenha, mas o que lhe falta em tamanho compensa mais 
do que compensa em beleza e história.  Curiosamente, foi a 
primeira ilha caribenha a descobrir e fabricar rum, que agora 
é um produto importante em praticamente todas as ilhas do 
Mar do Caribe

A SSVP também tem uma rica história desde que foi estabelecida lá em 
1901.  Hoje, o Conselho Central de Barbados, que é composto por 5 
Conferências, está sob a liderança dedicada e capacitada da consócia 
Theresa Springer.  

No sábado, 17 de setembro, o Conselho realizou seu jantar anual de cari-
dade após três anos sob restrições pandêmicas.  Embora os participantes 
não transbordassem o salão da igreja, muitas pessoas solicitaram pedidos 
de take-away (comida para levar) , o que ajudou a tornar o evento um 
sucesso na arrecadação de fundos.                 

noticias do mundo



38

No domingo 18 de setembro, os líderes da Sociedade 
de Barbados participaram de uma missa na Catedral 
de St. Patrick (construída originalmente em 1848) ce-
lebrada pelo Padre Vibert Stephens.   Em seguida, um 
almoço fraternal para os vicentinos.  

Outro fato histórico interessante é que, pela primeira 
vez, em 11 de junho de 2021, um nativo de Barbados 
foi eleito bispo desta diocese. Ele é o Reverendíssimo 
Neil Scantlebury.  Seu predecessor, o Reverendíssimo 
Jason Gordon, é agora o Arcebispo de Trinidad e Tobago, 
e é um grande apoiador da SSVP.

Na segunda-feira, 19 de setembro, o vice-presidente te-
rritorial para a América 1, Michael J. Nizankiewicz, teve 
uma reunião muito produtiva com o bispo Scantlebury, 

noticias do mundo

na qual foram discutidas tanto as muitas atividades da 
Sociedade como os desafios que o bispado enfrenta 
para liderar os milhares de católicos em Barbados.

Uma questão particular discutida nesta reunião foi a 
de uma casa que foi recentemente doada à Socieda-
de como parte de um legado.  A Sociedade e o Bispo 
Scantlebury esperam que isto seja transformado em 
um lar.  A Comissão Internacional de Ajuda e Desen-
volvimento (CIAD) expressou interesse neste projeto 
e o apoio está sendo explorado.

Trecho do relatório do Vice-Presidente Territorial Inter-
nacional das Américas 1, Michael J. Nizankiewicz, em 
sua visita a Barbados.
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França 
Hubert Derache, novo Presidente 
da SSVP em França
Assumiu este cargo em 2 de julho, depois de ter 
sido Presidente da SSVP Morbihan desde 2019

Oficial de infantaria e conselheiro em vários gabinetes ministeriais, pare-
ceu-lhe natural, após a sua carreira profissional, comprometer-se com o 
setor de voluntariado a partir da sua filiação na Sociedade de São Vicente 
de Paulo. 

Huber Derache tem vários objetivos dentro do seu mandato, incluindo 
tornar o trabalho e o serviço da SSVP mais conhecido, convidando a parti-
cipação dos jovens nas Conferências, desenvolvendo a ajuda alimentar e 
promovendo a educação e a formação como meio de reintegração social.  

Outra das suas prioridades é a luta contra a solidão e o isolamento so-
cial e, por esta razão, promoverá projetos como o “café com sorriso”, 
para que as pessoas que sofrem 
de solidão tenham um momento 
de encontro com os vicentinos no 
qual se possam sentir escutados e 
acompanhados.

noticias do mundo

Hubert Derache teve uma vida 
profissional atarefada: do Líbano 
- quando era oficial de infantaria - à 
Martinica, passando por Mayotte, 
Polinésia e Isère, sem esquecer 
os gabinetes de Brigitte Girardin, 
ministra do Ultramar, de 2002 a 
2006, e Marc Laffineur, Secretário 
de Estado da Defesa, de 2011 a 
2012. Agora ele vai trazer toda a 
sua experiência e competências 
para esta nova posição de serviço 
como presidente nacional da SSVP 
em França, o berço das Conferên-
cias, que conta atualmente com 
mais de 17.000 membros espal-
hados por todo o país.



40

Ele sucedeu Claire Victory neste 
cargo de serviço e seu mandato 
será de 4 anos

Austrália 
Mark Gaetani, novo Presidente  
da SSVP Austrália

Até a data de sua eleição como Pre-
sidente Nacional da SSVP Austrália, 
o sócio Mark Gaetani ocupava o 
cargo de Presidente do Conselho 
da Área da Tasmânia (baseado em 
Launceston).

Nosso parceiro desenvolveu sua 
carreira profissional no setor ban-
cário e financeiro, e devido a seu 
compromisso e background neste 
campo ele foi eleito Tesoureiro do 
Conselho da Tasmânia em 2016 e 
dois anos depois foi eleito como 
Presidente do Conselho da Área da 
Tasmânia.

Mark Gaetani é membro da Con-
ferência dos Santos Apóstolos e ser-
ve sua comunidade na paróquia de 
Launceston. 

Em 2021 ele foi um dos 12 católicos 
a receber a Medalha Jovem Guilford 
pelo Arcebispo Julian Porteous por 
sua notável contribuição à Igreja e à 
sociedade civil na Tasmânia. 

A Sociedade de São Vicente de Paulo 
na Austrália tem atualmente 45.000 
membros, operando a nível local 
em todo o país através de mais de 
1.000 Conferências.

noticias do mundo
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Ela substituiu Antonio Gianfico como 
chefe dos parceiros italianos

Itália 
Paola Da Ros, nova Presidente  
da SSVP Itália

A nova Presidente, professora por profissão, assumiu esta posição de 
serviço com toda a responsabilidade e compromisso que requer, e formou 
um novo Conselho Presidencial com membros de diferentes regiões do 
país que a acompanharão durante seu mandato. Pela primeira vez, este 
Conselho Presidencial terá uma presença majoritária de mulheres.

Com uma longa filiação à Sociedade 
de São Vicente de Paulo, antes de 
ser nomeada presidente nacional 
de seu país, ela tem servido seus 
companheiros como coordenado-
ra inter-regional Veneto e Trentino 
desde 2017 e, entre outras funções, 
tem representado a SSVP na “Mesa 
Regional de Excedentes Alimentar-
es” e na “Mesa da Aliança contra a 
Pobreza” da área do Veneto.

Em sua declaração como nova presi-
dente nacional , ela disse: “Pretendo 
continuar no caminho traçado por 
aqueles que nos precederam, pre-
stando atenção às novas situações 
e às mudanças sociais, econômicas 
e tecnológicas que estão ocorrendo. 
São estes indicadores, entre outros, 
que sugerem que devemos nos mov-
er, pois parar é cair.

noticias do mundo
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Durante os últimos 25 anos, o número de membros da Conferência aumen-
tou e sempre trabalhou em harmonia com todos os padres da paróquia.

A transição na liderança da Conferência sempre foi muito suave e cordial 
e os novos membros, especialmente os jovens, foram convidados com 
sucesso. O amor fraterno entre os membros e sua vontade de dar e servir 
é vitalício. Esta é verdadeiramente a força da Conferência, que se reúne 
todos os sábados de manhã às 7:30 da manhã.

Em 23 de julho, como parte de suas atividades do 25º aniversário, foi 
realizado um retiro para os membros liderado pelo Pe. John Ogbe CM.

Em 30 de julho, a conferência organizou uma triagem e vacinação gratuita 
contra a hepatite B, onde mais de 150 pessoas receberam a dose.

Em 31 de julho, a Conferência realizou uma celebração de ação de graças 
e os professores que trabalhavam com a Conferência receberam máquinas 
de costura e retíficas para facilitar a instrução dos alunos.

noticias do mundo

Nigéria

A Conferência Cristo Rei de Abuja 
celebra 25º aniversário
Foi fundada em 20 de julho de 1997 com 20 membros e 
obteve sua carta de agregação em 20 de abril de 1998

O trabalho dos fundadores da Con-
ferência e a carreira de alguns mem-
bros de longa data também foram 
reconhecidos. De fato, foi dado re-
conhecimento póstumo a dois deles: 
Paul Nwachukwu e Obiageli Adoro, 
com o desejo de que suas almas 
possam descansar em paz.



Colombia
SSVP Medellín se reúne para 
celebrar os 140 anos de sua 
fundação
O Conselho Superior aproveita a oportunidade para 
promover uma reunião da Mesa Diretora Nacional

noticias do mundo

Para celebrar os 140 anos de serviço prestado pela SSVP na cidade de 
Medellín (Colômbia), foi realizado o “Encontro Nacional Vicentino” (23-25 
de setembro). Três dias de intensas discussões e reflexões, com o objetivo 
de analisar a qualidade das ações vicentinas no passado e melhorar o 
desempenho para o futuro.

O lugar escolhido para o encontro foi o Seminário Arquidiocesano “Re-
demptoris Mater”, onde o Conselho Geral Internacional já havia promovido 
o V Encontro Ibero-Americano em 2012. O tema escolhido para o evento 
é uma frase de São Vicente de Paulo: “A caridade consiste em amar nosso 
Senhor e servir os pobres com alegria, entusiasmo, constância e amor”.

De acordo com o presidente do Conselho Particular de Medellín, José Luis 
Cadavid Aroca, o objetivo do evento era reunir não só os líderes vicen-
tinos locais, mas também os de todo o país. Por esta razão, o Conselho 
Superior aproveitou a oportunidade para realizar uma reunião da diretoria 
nacional, sob a presidência do confrade Rafael Enrique Mora Navarro. A 
SSVP Medellín conta atualmente com 180 membros distribuídos em 25 
Conferências.

43

Renato Lima de Oliveira, 16º Presi-
dente-geral Internacional, partici-
pou deste encontro através de duas 
apresentações on-line: “Formação 
Vicentina: uma perspectiva do Con-
selho Geral” e “Boas práticas mun-
diais nos processos de superação 
da pobreza”. 

Clique aqui para ler o 
programa, apenas em 
espanhol.

Clique aqui para ler o 
Relatório de Gestão SSVP 
2021 em Medellín.

PDF - Boas práti-
cas na luta con-
tra a pobreza

PDF - A For-
mação Vicentina

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/programacion-encuentro-nacional-vicentino.pdf
https://issuu.com/ssvpdemedellin/docs/informe_de_gesti_n_2021_p_ginas
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
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Com o lema: “Com a alegria de voltar a encontrar e compartilhar nosso 
serviço”, iniciamos nossa Assembleia presencial no Cerro de Cubilete, 
em Silao, Guanajuato, na Montanha de Cristo Rei, onde abençoaram o 
novo Conselho Nacional do México, onde deixamos um agradecimento 
da Sociedade de São Vicente de Paulo que estará em seu museu.

Em seguida fomos à casa de retiro do Templo Expiatorio em León, Guana-
juato, para iniciar as atividades de formação e atualização de documentos 
vicentinos que todos os membros devem conhecer.

Tivemos a assistência de Sacerdotes Vicentinos: Padre Juan Rodríguez 
Gaúcho Visitador Provincial CM, nosso Conselheiro Nacional Padre Luis 
Lusarreta CM, assim como Padre Fernando Vallejo CM e Padre Ricardo 
Gómez Neder CM. que nos deram muito bons tópicos de formação. Tra-
balhamos na Análise SWOT por regiões e depois refletimos sobre o tema 
do Discipulado segundo Jesus.

Nossas missas foram animadas pelo coro da Conferência OJAR.

Cada região informou sobre suas atividades e metas atingidas durante 
o ano.

O Conselho Nacional também 
apresentou seu relatório anual 
financeiro e de atividades, as-
sim como os relatórios da Ajuda 
Fraterna. Estes relatórios foram 
enviados aos presidentes re-
gionais com 15 dias de ante-
cedência para que pudessem 
analisá-los e resolver quaisquer 
dúvidas no dia da Assembleia.

A Irmã Ma. Guadalupe Santiago 
H.C., nos lembrou de nossa Espi-
ritualidade Vicentina com uma 
conversa muito motivadora.

O tema da formação foi então 
transferido para os manuais de 

Ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de julho em León, 
Guanajuato, com a participação de confrades e 
consócias de todas as regiões do país.

México 
176ª Assembleia Nacional do México

Espiritualidade e Formação Vicenti-
na, encorajando-nos a ler e usar os 
novos documentos enviados pelo 
CGI (Estrutura de Governança) e 
as cartas recentemente enviadas 
pelo CGI para serem analisadas a 
fim de estarmos preparados para a 
eleição de nosso próximo Presidente 
Internacional.

Em conclusão, foi acordado que o 
próximo local para a Assembleia 
Nacional de 2023 será Monterrey, 
Nuevo Leon.
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A Vice Presidência Internacional para Jovens, 
Crianças e Adolescentes do Conselho Geral 

Internacional esteve reunida em Paris de 7 a 9  
de setembro de 2022

A reunião foi organizada pelo confrade Willian Alves, atual Vice-Presidente Internacional 
para Jovens, Crianças e Adolescentes e contou com a presença física de 9 coordenadores 
territoriais e presença virtual de 2 coordenadores territoriais, bem como a coordenadora 

para o departamento de crianças e adolescentes

No dia 07, deu-se início à agenda, com um momento 
de Espiritualidade com o tema “A liderança servidora 
de Ozanam, modelo para os Jovens” conduzida pelo 
assessor espiritual do CGI padre Andres Motto, CM. 
Em sua palestra, padre Andres, motivou os jovens a 
serem exemplos de liderança para outros jovens, e 

destacamos aqui 10 características elencadas por eles 
para um bom líder vicentino, em especial os jovens “1. 
grande piedade. 2. ter grande bondade para não assus-
tar os outros; a virtude não deve ser vivida de forma 
rígida, pois esta afasta. 3. ser abnegado, sem perder o 
espírito de fraternidade. 4. ele deve ter experiência de 
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bons trabalhos. 5. Ele deve saber manter a Sociedade 
nos caminhos da simplicidade e da liberdade sábia 
pela qual Deus a conduziu. 6. ele deve ser capaz de 
ganhar a confiança e o respeito dos outros. 7. que por 
sua proximidade e familiaridade ele possa ser capaz 
de fazer amizade com os membros mais jovens desta 
Sociedade. 8. que ele deve ser sempre um vínculo de 
união. 9. sua vida deve servir de exemplo. 10. que ele 
saiba unir a caridade com a prudência que a preserva. 

Este é um ideal, mas podemos lutar por ele, mesmo 
com nossas limitações.”

Na sequência o confrade Renato Lima de Oliveira, 
16º Presidente-geral, conduziu um bate papo sobre 
o plano estratégico e todas as iniciativas do Conselho 
Geral em benefício dos jovens, crianças e adolescentes, 
destacando o:

•  II Encontro de Salamanca que em 2018 reuniu mais 
de 120 jovens líderes coordenadores nacionais e a a 
publicação da Revista Especial sobre este encontro;

•  O Dia Internacional do Jovem Vicentino da SSVP 
comemorado em 4 de julho desde 2017;

•  A consideração do beato Pier Giorgio Frassati como 
patrono do Jovem Vicentino da SSVP;

•  A coleta especial para os trabalhos dos jovens que 
deve ser realizada em julho pelos Conselhos Nacionais 
e conferências em todo mundo;

•  A publicação da Cartilha para fundação de Conferên-
cias Juvenis em Universidades e Colégios

•  A brilhante atuação dos jovens durante a pandemia, 
com diversas ações sociais, reuniões virtuais realiza-
das;

• O Encontro virtual Ibero-americano Juvenil em 2020;

•  O Encontro virtual de formação para coordenadores 
nacionais de jovens em 2021;

•  A atuação do Comitê na organização da JMJ no Pana-
má e no Encontro Internacional da Família Vicentina 
no mesmo período;

O confrade Willian Alves também expôs os avanços 
realizados pelo comitê até aqui, enfatizando que todo 
o trabalho somente foi possível por conta do apoio de 
cada delegado territorial. Destacou outros avanços 
promovidos pelo Comitê Internacional

•  Melhor comunicação com os coordenadores nacionais 
de jovens;

•  Implementação do Departamento de Crianças e 
Adolescentes;

•  Elaboração do Censo Juvenil em 2019 e atualizado 
em 2021;

• Projeto Rede Internacional de Amizade;

•  Projeto de Intercâmbio juvenil vicentino online;

•  Avanços na formação dos coordenadores nacionais 
de jovens;

• Revitalização do Protagonismo dos Jovens na SSVP;

•  Visita ao dicastério para Família, Leigos e vida no 
Vaticano e para o Secretariado para assuntos de 
juventude da Santa Sé em 2019;
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•  As ações e gestos concretos promovidos todos os 
anos pelos jovens no dia 04 de Julho, destacando 
para temas relevantes e de importância social como 
o Meio Ambiente, Fraternidade, Educação de Qua-
lidade;

•  Realização do Concurso Cultural que levará 12 jovens 
vicentinos para a Jornada Mundial da Juventude em 
2023 em Lisboa, Portugal;

Também durante sua apresentação, o confrade Willian 
enfatizou que o Comitê Internacional de Jovens dentro 
do Conselho Geral Internacional tem como missão ser 
o orientador e motivador de atividades ligadas a juven-
tude na SSVP, trabalhando em estreita harmonia com 
os Conselhos Nacionais e que estes sim devem colocar 
em prática as melhores estratégias para o trabalho e 
missão com os jovens na SSVP, por isso ao longo de 
todo mandato reforçou a importância da nomeação 

pelos Conselhos Nacionais do coordenador nacional de 
jovens bem como a formação de um comitê nacional 
de jovens.

No decorrer do dia houve debates de ideias com temas 
específicos conduzidos pelos coordenadores territoriais:

Debate 1: “Quem é Jovem Vicentino da SSVP, o que 
ele busca e como ser uma SSVP mais atrativa para 
os Jovens” – conduzido pela Boipelo  (coordenadora 
territorial para África 2)

Foi realizada uma ampla análise e discussão para o 
Primeiro Manual Internacional (Guia) de Comitês Na-
cionais de Jovens da SSVP, que contará com orientações 
gerais para a nomeação de coordenadores nacionais 
de jovens, como compor um comitê nacional de jovens 
e os papeis e responsabilidades. Este debate foi con-
duzido pelo confrade Edgardo (coordenador territorial 
para America 2), com a participação e colaboração 

de todos os presentes. A expectativa é que o 
Guia seja lançado oficialmente em 2023.

Na parte da noite os jo-
vens coordenado-

res visita-
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ram uma conferência formada por jovens do Conselho 
Central de Paris e fizeram uma atividade de missão 
com esta conferência, saíram pelas ruas para entregar 
refeições quentes às pessoas em situação de rua, a 
atividade foi acompanhada também pelo presiden-
te-geral Renato Lima.

O segundo dia do encontro iniciou com um momento 
de oração conduzido pelo confrade Arturo (coorde-
nador territorial para América 3), 
que destacou “Bem-aventurados os 
jovens da SSVP que se encontram 
a serviço dos pobres e humilhados, 
bem-aventurados nós que estamos 
a serviço da SSVP. bem-aventurados 
nós que gastamos nossa juventude 
em favor os menos amparados.”

Dando continuidade na agenda do 
dia ocorreu um terceiro Debate de 
ideias conduzido pelo confrade Luke (coordenador 
territorial para Oceania, com o objetivo de traçar es-
tratégias eficazes para a nova composição do Conselho 
Geral e como os jovens podem contribuir positivamente 
em toda a estrutura internacional e em seus diversos 
segmentos de atuação.

Houve na sequência uma palestra com o tema “Estra-
tégias de comunicação para o recrutamento de jovens”, 
conduzida pelo confrade Marcos Perassoli (da equipe de 
comunicação do CGI), que destacou 
a importância de se utilizar bem das 
mídias sociais para atrair os jovens e 
como se comunicar com este público 
de forma assertiva.

Neste dia houve também a apresen-
tação detalhada da Análise SWOT de 
cada região territorial, cada coorde-
nador apresentou a realidade dos 
jovens em sua região, fez uma ava-
liação das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 
em relação ao trabalho de Juventude da SSVP em cada 
Conselho Nacional.

No último dia de reuniões, o momento de espirituali-
dade foi conduzido pelo confrade Gabriel (coordenador 
territorial para Ásia 2).

Os jovens puderam ouvir uma palestra que foi conduzida 
pela consocia Claire-Victory (presidente do Conselho 
Nacional da Austrália), que abordou “Os Jovens funda-
dores, os jovens de hoje e as motivações para lideranças 
juvenis”. Ela destacou a importância de se olhar os 
exemplos dos fundadores para se ter bons líderes jovens 
hoje, que bons líderes sabem delegar, ouvir o próximo, 
que o jovem líder precisa saber cuidar da saúde física, 
mental e espiritual, e que o líder precisa manter boa 

conexão pessoal com todos do grupo 
e não fazer nada sozinho.

O confrade Sebastian Gramajo (Vice 
presidente internacional adjunto do 
CGI) também esteve com os jovens e 
destacou a importância da santidade 
de Ozanam, atualizou os processos da 
Canonização de Frederico Ozanam em 
andamento no Vaticano.

Para concluir a reunião foi realizado o plano estraté-
gico para conclusão do mandato, a transição da nova 
equipe 2023 e as próximas atividades que serão ainda 
realizadas no final de 2022 e ao longo do próximo ano, 
último desta diretoria.

No final do dia os jovens, juntamente com a diretoria 
do Conselho Geral participaram da Santa Missa alusiva 
ao Dia do Beato Antonio-Frederico Ozanam e visitam a 
cripta onde repousa o corpo do principal fundador da 

SSVP, foi mais um momento histórico 
e marcante para a SSVP.

O confrade Willian Alves destaca que 
a reunião foi positiva e que superou 
suas expectativas: “considero que es-
tes 3 dias de reunião foram um com-
pleto sucesso, tivemos a oportunidade 
de estreitar nossa amizade enquanto 
comitê internacional, todos puderam 
compartilhar suas ideias, opiniões com 

muito respeito e senso de pertencimento a esta tão 
grandiosa missão, pudemos avaliar nosso trabalho, ver 
todas as oportunidades de melhorar e sugerir melho-
rias para o próximo presidente geral e sua diretoria, 
enfim, foram dias muito produtivos e com certeza muita 
coisa boa ainda virá a partir destes dias que estivemos 
reunidos aqui em Paris.”

Neste dia houve 
também a 

apresentação 
detalhada da Análise 
SWOT de cada região 

territorial

Para concluir a 
reunião foi realizado 
o plano estratégico 
para conclusão do 

mandato

juventude
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Experimentei a amabilidade, a com-
paixão e a empatia dos estudantes 
com as aldeias vizinhas empobreci-
das através do trabalho voluntário 
nas fazendas e nas casas. Em uma 
visita em particular, guiados pela 
Catequista, ajudamos uma avó e 
netos a colher milho seco de sua 
pequena fazenda e depois desfru-
tamos de uma conversa animada 
sobre mingau de aveia. Em muitas 
ocasiões, como jovens estudantes, 
recebemos conselhos e bênçãos das 
famílias que visitamos.

Participar desta conferência trouxe 
alguns dos momentos mais memo-
ráveis. O presente da juventude, 
servindo ao lado de amigos e a opor-
tunidade de dar esperança àqueles 
que mais precisavam, dentro e fora 
do campus. Ainda hoje, a Conferên-
cia continua a servir à comunidade 
e aos companheiros estudantes ne-
cessitados.

Logo após o campus, participei de 
minha Conferência em casa, onde 
realizamos um programa de edu-
cação que promove a igualdade de 
acesso à educação para crianças de 

Crescer na fé através  
do amor ao próximo

Entrei para a SSVP quando era estudante universitário. Durante 
as férias de agosto, fui convidado para uma oficina de formação 
da SSVP no Conselho de Zona de Machakos e tive a oportunidade 
de aprender sobre a SSVP e sua abrangência de serviço. Muito do 
trabalho realizado pela SSVP foi semelhante ao trabalho de serviço 
comunitário realizado por estudantes católicos em minha Universi-
dade. Quando a Universidade foi reaberta, criamos a Conferência da 
Capelania de Santo Agostinho na Universidade Egerton e começamos 
a fazer visitas domiciliares. 
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famílias pobres através do fornecimento de materiais 
didáticos e mensalidades. Atualmente apoiamos 6 
crianças; uma na escola secundária e as outras 5 na 
escola primária. Estar na vanguarda deste programa 
educacional me ensinou uma série de coisas, uma delas 
é estar dependente da providência divina. Quando 
começamos o programa com nossa primeira menina 
agora na escola secundária, tínhamos uma visão e uma 
missão para permitir que a menina e mais como ela 
pudessem ter acesso à educação facilmente. 

Apesar dos desafios que enfrentamos como Con-
ferência para fazer disto um sucesso, nos tornamos 
pessoas melhores, talvez até mesmo como pais, pois 
cuidamos destas crianças. Viajar junto com nossa me-
nina na escola secundária através de seus estudos e 
vê-la crescer e se tornar uma adolescente inteligente 
e assertiva coloca um sorriso no meu rosto e mantém 
o zelo para ajudar mais crianças. Minha Conferência se 
estabeleceu neste projeto, pois é através da educação 
que podemos ajudar nossas famílias bene-
ficiárias a ter um futuro brilhante.

O voluntariado com a 
SSVP me ajudou a des-
envolver um ouvido 
atento, a ser mais 
compassivo e em-

pático em minhas ações diárias. Ao visitarmos nossas 
famílias beneficiárias em suas casas, conseguimos ouvir 
enquanto elas narram suas tristezas e alegrias e ten-
tamos nos conectar com elas enquanto encontramos 
soluções em conjunto.

Acredito que para que a fé cresça é preciso colocá-la 
em prática, e assim, ao fazer obras de misericórdia 
enquanto vicentinos, nossa fé cresce. Enquanto reza-
mos pelos e com os pobres, enquanto mobilizamos 
recursos para eles, enquanto visitamos os prisioneiros, 
então somos capazes de ver Deus nos outros e encon-
trar um caminho que pode nos levar a cumprir nosso 
verdadeiro propósito neste mundo.

Urbanus Kinuthia. Conferência de Jovéns “Nossa 
Senhora de Lourdes”. Machakos, Quênia.

juventude
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Resultados do Concurso 
Internacional para 
promover a educação  
de qualidade 

Em 14 de junho de 2022, o Vice-Presidente Interna-
cional de Jovens, Crianças e Adolescentes, confrade 
Willian Alves, anunciou o concurso internacional “Jo-
vens Vicentinos: comprometidos com uma educação 
de qualidade para combater a pobreza”.  

A ideia da realização do concurso partiu do confrade 
Renato Lima de Oliveira, 16º Presidente-geral Inter-
nacional, e contou com o apoio integral de todos os 
integrantes da Diretoria, uma vez que o fortalecimento 
da juventude vicentina é um dos objetivos estratégicos 
deste mandato.

O objetivo desta competição era selecionar projetos 
sociais, com foco na educação de qualidade como um 
meio eficaz de combate à pobreza, que poderia ser 
implementado nos diferentes países em que nossa 
Sociedade está.

O período de participação começou em 15 de junho e 
terminou em 15 de outubro deste ano. Durante este 
período, foram recebidas 43 propostas de projetos, 
envolvendo jovens das seguintes nacionalidades: Brasil, 
Nigéria, Índia, Quênia, África do Sul, Honduras, Gua-
temala, Filipinas, Chade, Gana, Tanzânia, Botsuana, 
Moçambique, Trinidad e Tobago, Nepal, Malauí e Haiti.

O júri deste concurso cultural agradece a participação 
dos 43 jovens que apresentaram suas propostas e os 
parabeniza pelos projetos muito criativos e engenhosos 
que desenvolveram. 

Entre os projetos recebidos, podem ser destacados: 
treinamento para professores e voluntários, criação de 
espaços educacionais, preservação de línguas ameaça-
das de extinção, acampamentos educacionais, ha-
bilitação de bibliotecas, estímulo precoce diante de 
distúrbios educacionais, entre muitos outros. Cada uma 
das regiões territoriais é encorajada a acompanhar os 
projetos apresentados e a rever custos e orçamentos 
para que eles possam se tornar uma realidade no futuro. 

Os vencedores do concurso são: 

- Juliana Joseph.  Haiti. América 1.
- Cecilia Monterroso. Guatemala. América 2.
- Andrea Flores.  Honduras. América 2.
- Juliana Rosa.  Brasil. América 3.
- Iohannes Henrique. Brasil. América 3. 
- Felipe Porto.  Brasil. América 3.
- Irene Mutinde.  Quênia. África 1.
- Polit Edward.  Nigéria. África 1.
- Gijon Cox.  África do Sul. África 2.
- Félix Manjate.  Moçambique. África 2.
- Arum Sharmila.  Índia. Ásia 1.
- Philip Cortés.  Filipinas. Ásia 2.

Os vencedores participarão 
do Encontro Internacional da 
Juventude da Família Vicentina e 
do Dia Mundial da Juventude (29 
de julho a 6 de agosto de 2023).

Muito obrigado a todos os participantes e parabéns 
aos nossos vencedores!

Júri da Competição Internacional
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Depaul estava trabalhando na 
Ucrânia há mais de 15 anos 
quando a guerra eclodiu em 24 
de fevereiro de 2022, realizando 
um trabalho humanitário baseado 
no desenvolvimento de redes 
comunitárias, especialmente a rede 
católica de assistência em nível 
local

O acordo de parceria 
entre a SSVP e Depaul 
apresentam os primeiros 
resultados na Ucrânia

Os vínculos com a comunidade e a experiência de to-
dos os anos de trabalho na zona, permitiram à Depaul 
identificar onde a necessidade era maior e responder 
rapidamente quando o conflito eclodiu, levando ur-
gentemente os alimentos necessários e transportan-
do suprimentos de higiene e médicos para as áreas 
mais afetadas. Na verdade, a Depaul está atualmente 
atendendo mais de 20.000 pessoas por dia e é para 
muitos a única fonte de alimentos e o único contato 
com o mundo exterior.

Unidos por nosso compromisso comum de servir os 
mais pobres, o Conselho Geral Internacional SSVP assi-
nou um acordo de parceria com a Depaul International 
doando 10.000 euros por mês por um mínimo de doze 
meses. Este financiamento está ajudando o programa 
humanitário a partir do centro de convivência Depaul 
em Kharkiv, que está salvando a vida de mais de 165 
pessoas por mês, através da entrega de alimentos e 
itens de higiene que mantêm a saúde, a vida e a dig-
nidade de pessoas em situações vulneráveis.

Cerca de 1/5 das pessoas que a Depaul assiste não 
têm acesso aos pontos de distribuição de alimentos e 
não têm meios de obter alimentos. Por esta razão, as 
visitas domiciliares continuam sendo um pilar funda-
mental de sua resposta humanitária. De fato, somente 
em Kharkiv, 6.475 pessoas recebiam semanalmente 

pacotes de alimentos e mais de 1.100 pessoas por 
dia recebiam uma refeição quente durante o mês de 
setembro.

Além de todas essas iniciativas, a Depaul está pre-
parando um programa especial de ajuda de inverno, 
com a distribuição de materiais para reparar casas 
danificadas por bombas e kits de sobrevivência para 
ajudar as pessoas a sobreviverem aos meses de inverno 
brutalmente frios.

Segundo o 16º Presidente-geral da SSVP, confrade Re-
nato Lima, esta colaboração com a Depaul International 
é essencial para melhorar a assistência ao sofrimento, 
pois o número de Conferências Vicentinas na Ucrânia 
é pequeno (apenas 5 grupos) e com recursos finan-
ceiros limitados. “Graças a esta colaboração eficaz e 
estratégica, podemos ajudar muito mais. Espero que 
esta guerra sem sentido termine logo, e que o povo 
ucraniano viva novamente a paz que Jesus Cristo veio 
nos trazer”, sublinhou o Presidente Renato Lima de Oli-
veira. Em dezembro próximo, o confrade Renato Lima 
estará na Europa Oriental para conhecer os projetos 
humanitários desenvolvidos pela SSVP e pela Depaul 
para ajudar os refugiados ucranianos.
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“The Hong Kong Hymnos Festival 
Society é uma iniciativa que promove a 
educação musical e o desenvolvimento 
de talentos, assim como concertos para 
o público em geral. 

Música pela esperança. 
Concertos on-line para 
divulgar a palavra de Deus

Hong Kong) realizou o evento online “Música pela 
Esperança” com a participação de vários artistas para 
promover a música clássica religiosa, com o objetivo de 
divulgar a palavra de Deus também através da música.

Para mais detalhes, você pode visitar o site deles www.
hkhymnosfestival.org . Eles também abriram um sis-
tema de doação para aqueles que desejam colaborar 
com esta iniciativa.

Esta entidade conta com dois vicentinos entre seus 
membros fundadores e, como eles mesmos comen-
tam: “esta é outra forma de evangelizar e alcançar o 
coração das pessoas”.

De 12 a 26 de novembro, “The Hong Kong Hymnos 
Festival Society” (A Sociedade do Festival Hinos de 

http://www.hkhymnosfestival.org
http://www.hkhymnosfestival.org
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Recomendações para visitar os pobres

María Luisa Téllez
Vice-presidente para a Formação Internacional

Na edição anterior da Ozanam Network, demos uma 
série de recomendações para realizar a Escuta Ativa. 
Nesta edição, vamos fazer o mesmo, mas mudando 
o objetivo de nos concentrarmos em nossa visita à 
pessoa necessitada, seja em sua casa, em nossa sede, 
na rua, no armazém de alimentos...

1.- Colocando-nos nas mãos de Deus: Antes de ir ao 
seu encontro, oramos e pedimos ao Espírito Santo 
Piedade, Sabedoria e Compreensão.

2.- Mostrar afeto: Há milhares de gestos de boas-vin-
das que podem ser eficazes: um aperto de mão, um 
toque no ombro, um olhar nos olhos, um sorriso, não 
mostrando pressa olhando para nosso relógio ou para 
a porta continuamente como se os convidasse a sair.

3.- Valorizá-los: Todo ser humano, qualquer que seja 
sua situação, um homem ou uma mulher é digno só por 

ser, e este fato é reconhecido por filósofos, escritores, 
teólogos e pensadores.

Nós, vicentinos, sabemos que estamos diante de um 
filho de Deus e, portanto, ele é nosso irmão. E, resu-
mindo-nos à prática, devemos valorizar seu progresso 
naquilo que lhe indicamos que poderia melhorar sua 
vida: hábitos de higiene; planejamento e economia 
de tempo; busca de emprego...

4. Preocupando com suas coisas: perguntando sobre 
sua família, sua saúde, sobre o que pode estar pertur-
bando sua existência. Este é o momento de falar com 
ele sobre um Deus misericordioso, sem tentar fazer 
um pedido de desculpas, de uma forma natural.

5.- Ser educado com eles. Assim como somos educa-
dos com nossos amigos e familiares. Eles precisam de 
respeito e escuta.
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6.- Ajudá-los a descobrir e fortalecer suas qualidades: Todo homem 
tem certos valores e habilidades que devemos tentar descobrir e assim 
fortalecer. Estas podem ser maneiras de encontrar um emprego ou de 
preencher seus tempos livres.

Devemos descobrir estas qualidades e habilidades para então, sem nos 
impormos, ajudá-los em seu processo de recuperação. Para fazer isso, é 
essencial praticar uma boa escuta.

7.- Fazendo críticas construtivas: Este tópico será discutido na próxima 
Ozanam Network.

Em suma, devemos nos aproximar dos necessitados com humildade, 
reconhecendo sua dignidade como seres humanos, não a partir da as-
simetria de acreditar em nós mesmos como superiores, mas com since-
ridade e espírito de serviço, reconhecendo-nos a serviço do Senhor e a 
serviço deles.
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2º Workshop Internacional para 
Delegados de Formação Territorial 

O Conselho Geral Internacional, através da Vice-Presidência Internacional de Formação 
e Treinamento, realizou o 2º Workshop Internacional de Treinamento nos dias 3 e 4 de 

novembro de 2022 em Madri (Espanha), com a presença dos delegados que coordenam 
este trabalho em todo o mundo. A primeira oficina de formaçção foi realizada em 2018, 

também em Madri

formação internacional

Este evento começou com o hino 
nacional da Espanha e o hino SSVP 
“La Luz”. As orações de abertura 
foram feitas e a abertura oficial do 
evento aconteceu. Confrade Juan 
Manuel Buergo Gómez, Presidente 
Nacional da Espanha e 3º Vice-Pre-
sidente Geral Adjunto do Conselho 
Geral, deu as boas-vindas a todos 
os participantes, fazendo um discur-
so verdadeiramente inspirador no 
qual citou Frederico Ozanam para 
recordar o objetivo final das Con-
ferências: “O vínculo mais forte, o 
princípio da verdadeira amizade, é 
a caridade, e a caridade não pode 
existir no coração sem derramar 
para fora; se visitamos as casas dos 
pobres, é menos para eles do que 
para nós, é para nos fazer melhores 
e mais amigos”.

Após o discurso de abertura, o 16º 
Presidente-geral Internacional, Re-
nato Lima de Oliveira, falou sobre 
os progressos feitos na formação 
de 2016 até o presente, destacan-
do as publicações, manuais, livros 
e folhetos publicados, os eventos 
de formação realizados (online e 
presenciais) e outras medidas que 
têm estimulado a formação durante 
seu mandato. “O Conselho Geral 
é, acima de tudo, comunicação e 
estratégia, e é nesta linha que os 
esforços de formação são dirigidos”, 
disse o Presidente-geral.

Maria Luisa Tellez, Vice-Presidente Internacional para Formação e Trei-
namento, apresentou em detalhes algumas das iniciativas relacionadas 
à formação, especialmente os webinars realizados durante o período 
pandêmico, os concursos literários relacionados aos sete fundadores, a 
relevância do “Breve Guia das Conferências” e a expansão do Programa de 
Formação Universal. Durante sua apresentação, ela comentou que “uma 
boa formação é a porta de entrada para aprimorar nossa espiritualidade 
na busca da santidade”. Além disso, em uma segunda apresentação, ela 
deu aos delegados algumas indicações para que a formação pudesse al-
cançar todos os vicentinos da maneira mais eficaz possível, enfatizando 
a necessidade de abordar uma mensagem clara e estruturada, baseada 
no conhecimento do carisma vicentino e focalizada no amor de Cristo.

Os delegados territoriais apresentaram seus relatórios por áreas, desta-
cando a situação atual da formação nos diferentes países que compõem 
as Vice-Presidências Territoriais Internacionais, listando os eventos e ati-
vidades que aconteceram durante este período e os planos para o futuro. 
Foi um momento muito enriquecedor, no qual foi possível perceber a 
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importância do trabalho vicentino e da formação para 
cumprir o objetivo de fortalecer a SSVP.

Após o relatório de cada delegado, houve um deba-
te produtivo no qual foram contrastadas diferentes 
idéias e sugestões de melhoria. Neste ponto, foram 
identificados alguns dos desafios mais importantes 
da formação atual, tais como: a barreira linguística em 
alguns continentes, a necessidade de mais recursos e 
tecnologia nos países em desenvolvimento, a neces-
sidade de mais material de formação especialmente 
para os jovens, e os danos causados pela pandemia, 
que ainda persiste e tem afetado a maneira como 
nos relacionamos uns com os outros e até mesmo o 
modelo dos encontros de formação. Finalmente, foi 
acordado expandir o Programa de Formação Universal 
de 16 para 20 módulos, a ser anunciado em Roma em 
junho de 2023.

Na conclusão do evento, o Presidente-geral declarou 
que “a formação é dinâmica, portanto a SSVP deve 
estar sempre atualizada a fim de oferecer o melhor. 

Quanto mais instruídos forem os membros de nossa 
Sociedade, melhor será a qualidade do atendimento 
aos  necessitados e melhor será a relação entre nós, 
os membros”.

O Conselho Geral é imensamente grato ao Conselho 
Nacional da Espanha, anfitrião deste evento, pela ca-
lorosa acolhida e forma carinhosa com que todos os 
participantes foram recebidos.

57

Discurso de abertura do confra-
de Juan Manuel Buergo Gómez.

PPT do confrade Renato Lima, 
somente em inglês.

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/pt-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/pt-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
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Uma vida.  
Um livro sobre 

Amélie Ozanam

Este é o retrato da mulher 
que caminhou com 

Frederico Ozanam e o 
acompanhou até depois de 

sua morte

“Meu coração é grande o suficiente 
para amar muito”. Esta citação de 
Amélie Ozanam, de solteira Soula-
croix, poderia representar sua vida, 
que é relatada neste livro escrito em 
colaboração com Matthieu Brejon 
de Lavergnée, historiador e coorde-
nador da obra, Magdeleine Houssay, 
descendente de Frederico e Amélie, 
Padre Leonard de Corbiac, editor 
da correspondência entre Amélie e 
Frederico, e Francisco Javier Chento, 
editor da obra de Frederico Ozanam 
em espanhol.

Amélie é apresentada na obra como 
uma mulher cheia de vida, alegre, 
criativa e encantadora, que se casou 
aos 20 anos de idade com Frederi-
co Ozanam, o principal fundador 
de nossa amada Sociedade de São 
Vicente de Paulo.

Amélie, com seu amor terno e re-
confortante, seu cuidado com o 
próximo, sua fé profunda e gene-
rosa, seu interesse nos assuntos 
políticos, sociais e religiosos atuais 
de seu tempo tiveram uma profunda 
influência no caráter e no pensa-
mento de seu marido, ao qual ela 
permaneceu fiel até depois de sua 
morte.

Esta biografia detalhada é acompan-
hada por uma seleção das cartas de 
Amélie, muitas delas inéditas, que 
nos permitem descobrir uma mulher 
que expressou seus pensamentos, 
as alegrias e tristezas de sua vida 
diária com simplicidade e franqueza.

Em 14 de agosto de 2020, no 200º 
aniversário do nascimento de Amé-
lie Ozanam, e em reconhecimento à 
sua figura e à importância da mulher 
em nossa Sociedade, o Conselho 

comunicación / divulgacióncomunicação

Geral Internacional proclamou que 
esta data seria doravante celebrada 
como o Dia Internacional das Con-
sócias da SSVP.

O livro está 
atualmente disponível 

em francês e inglês.

https://www.leslibraires.fr/livre/20403928-amelie-ozanam-une-vie-1820-1894-matthieu-brejon-de-lavergnee-salvator
https://ssvpusa.org/product/amelie-ozanam/
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Meus confrades e minhas consócias, chegamos ao 
Natal do Senhor, tempo de renovação, de tolerância e 
de reconciliação. O nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo nos enche de esperança e de paz.

A Sagrada Família de Nazaré é o maior exemplo de 
compaixão e de amor. Sentimos a graça de Deus inva-
dindo os nossos corações por meio de Jesus Salvador. 
Transformando vidas, salvando almas, curando os males 
do mundo.

Cristo é o maior presente de Deus para a humanida-
de. Cristo é vida! Sem Ele, não somos nada. Sem Ele, 
somos todos pobres.

Que o “sim” de Maria seja, também, o “sim” da huma-
nidade. Acolhendo o refugiado, o doente, o miserável, 
como o fazemos a Cristo.

Hoje, mais do que nunca, precisamos espalhar a men-
sagem de Cristo pelo planeta. A todos os que sofrem, 

aos perseguidos, aos injustiçados, aos sem esperança. 
A todos os nossos irmãos e irmãs excluídos, os invisíveis 
da sociedade.

Que Jesus reine nos corações de todos, e que a graça 
de Deus nos cumule de bênçãos. Para terminarem as 
guerras, a violência, o preconceito e a intolerância. O 
mundo precisa de paz. O mundo precisa de perdão. O 
mundo precisa de amor. O mundo precisa de empatia. 
Para construir um mundo menos desigual e mais justo.

Esses são os votos do Conselho Geral Internacional da 
Sociedade de São Vicente de Paulo para toda a Família 
Vicentina.

E que 2023, Ano Internacional de Jules Gossin, 2º Pre-
sidente-geral, construamos um mundo mais solidário 
e mais fraterno entre os povos. 

Feliz 2023.

comunicación / divulgaciónmensagem de natal

Mensagem de Natal 2022
Conselho Geral Internacional

https://youtu.be/FaO-HLrUfvw 
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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

10

3

4

5

6

7

8

9

metas estratégicas 2016-2023
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www.ssvpglobal.org
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