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Apresentação
• A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), uma organização católica de 

voluntários leigos voluntários, pratica a caridade, em contato pessoal, para 

com todos homens e mulheres, sem distinção, assim como a busca de justiça 

e igualdade para todos, atendendo às necessidades espirituais e materiais 

daqueles que vivem na pobreza, como ensinado na Palavra de Deus.

• Para alcançar estes objetivos, o Conselho Geral Internacional tem o prazer de 

publicar este "Guia Prático para a criação de Conferências vicentinas" em 

lugares onde não há Conselhos de Zona, a fim de realizar este trabalho em 

lugares com distâncias geográficas ou outras dificuldades.

• A Sociedade de São Vicente de Paulo busca uma autêntica e verdadeira libertação da pessoa humana 

como um todo, através da conversão do coração que quer encontrar Deus. A mesma Sociedade vive em 

contato pessoal com os pobres e os que sofrem. Vivendo juntos em comunidade e neste espírito que é a 

essência e o caráter original da Sociedade.

• Fundar Conferências vicentinas é uma oportunidade de levar a Palavra de Deus a muitos lugares onde, às 

vezes, a própria Igreja, como instituição, tem dificuldade de chegar. As Conferências são comunidades de 

fé, esperança e caridade, que cumprem o mandato evangélico de servir os mais humildes, como Cristo 

nos ensinou. São grupos colegiados, democráticos e voluntários, onde os mais pobres são assistidos.

• Esperamos sinceramente que este "guia prático" seja útil para a criação das Conferências Vicentinas, 

especialmente em regiões onde o Conselho Nacional ou os Conselhos de Zona ainda não chegaram. 

Pertencer a uma Conferência Vicentina é uma bênção e um presente de Deus, tanto para seus membros 

quanto para aqueles que sofrem; portanto, devemos estender este privilégio àqueles que podem 

participar ativamente dela.

  Renato Lima de Oliveira

 16° Presidente-geral Internacional

Apresentação
do 

Presidente 
Geral
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Observações gerais
• TEste guia prático permite e ajuda efetivamente que, de maneira autônoma, 

um grupo de católicos (de uma paróquia, bairro, comunidade, escola, 

universidade ou hospital) possa refletir sobre o caminho vicentino e se 

constituir em uma Conferência, pertencendo à Sociedade de São Vicente de 

Paulo. O apoio opcional de sacerdotes ou religiosos é altamente 

recomendado para a espiritualidade da Conferência.

• Em sete reuniões, uma a cada semana ou quinzena (a serem acordadas entre 

os participantes), onde, seguindo este guia prático, uma Conferência 

vicentina pode ser fundada no final. Após um ano de atividade, esta 

Conferência poderia então solicitar uma carta de agregação à Sociedade de 

São Vicente de Paulo através de seu Conselho de Zona ou Conselho 

Nacional, que é responsável pela entidade a este nível. De acordo com os estatutos, uma Conferência só 

pode ser agregada após um ano de funcionamento.

• Sugere-se que as sete reuniões sejam realizadas no mesmo local (paróquia, escola, colégio, 

universidade, comunidade ou hospital) e, no mesmo horário, para que os interessados possam se 

organizar e participar adequadamente, sem perder as reuniões. Sugere-se a existência de um 

coordenador para liderar as reuniões. Se possível, esta pessoa poderia ser um membro vicentino, mas 

não é necessário. Outro detalhe importante é que a reunião não deve durar mais de uma hora.
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Orientações para o Coordenador
• Estas orientações para a criação de Conferências vicentinas ajudarão a dar o 

"primeiro passo" para o estabelecimento de novas Conferências, oferecendo 

sugestões e dicas, sem tentar forçar atitudes ou impor idéias.

• Queremos que a inovação e a criatividade estejam presentes nestas reuniões 

preparatórias para a fundação de uma Conferência vicentina, e que o 

conteúdo seja agradável para os participantes. Devemos sempre 

permanecer fiéis a nossa Regra e aos objetivos de nossa instituição. O 

coordenador deve ter uma cópia da Regra (disponível em formato PDF), pois 

haverá muitas leituras durante as reuniões semanais, que serão feitas 

utilizando a Regra da SSVP.

• Lembramos que, durante as reuniões, deve ser mantido um clima de harmonia, oração, fraternidade e 

espontaneidade. Além disso, todos os membros serão convidados a participar ativamente nas discussões 

e reflexões, bem como no desenvolvimento do conhecimento.

• O coordenador deverá nomear provisoriamente um vice-coordenador, um secretário e um tesoureiro. A 

partir disso, a ata deve ser escrita e lida pelo secretário, assim como as coletas e o movimento financeiro 

deve ser organizado pelo tesoureiro.

• As reuniões semanais devem ter atas, que devem ser escritas e lidas nas reuniões seguintes. Mas após as 

seis reuniões, a sétima será a primeira reunião, ou seja, a reunião fundadora da Conferência. Um livro de 

atas específico deve ser guardado para as Conferências. As atas das seis reuniões preparatórias devem 

ser escritas em outro livro de atas separado, não no livro oficial que será usado para a fundação da 

Conferência. 

• Quando a Conferência é fundada, um presidente deve ser eleito para um mandato inicial de dois anos. O 

presidente escolhe seu vice-presidente, o secretário e o tesoureiro (que podem ser as mesmas pessoas 

que exerceram essas funções durante o processo de fundação). O coordenador, durante o processo de 

fundação, pode se tornar presidente da Conferência.

• Após a sexta reunião, deve ser organizada uma visita domiciliária, que é a atividade mais importante das 

Conferências. A 7ª reunião seria como a 1ª reunião oficial de fundação da Conferência vicentina. Bom 

trabalho!
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A Virtude da Simplicidade

• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura Vicentina - A Virtude da Simplicidade

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo de acordo com Lucas 6, 

17-24

1
Reunão

Preparatória

E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e 

grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom; os 

quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados das suas enfermidades, como também os 

atormentados dos espíritos imundos; e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque 

saía dele virtude, e curava a todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-

aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes 

fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir.

Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e 

rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque eis 

que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos! 

porque já tendes a vossa consolação.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "As Bem-aventuranças caracterizam completamente a 

maneira de ser e de viver de Jesus Cristo: colocando sempre os valores de Deus acima dos contra-

valores dos homens; sempre olhando além das aparências, além do que é meramente humano. A 

pobreza, para Cristo, não é simplesmente uma questão de desapego dos bens materiais, mas também 

uma disposição geral para se abrir a novas perspectivas de amor e partilha; interiormente, para nos 

despojar de tudo o que nos diferencia e assegura nossa comunhão universal com nossos irmãos e irmãs 

no caminho".

• Leitura da Regra da SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza")

• 1.1 Origens

• 1.2 A vocação vicentina

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Tempo para discutir assuntos gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da primeira reunião:
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A Virtude da Humildade

• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura vicentina - A Virtude da Humildade

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 22, 

34-40

2
Reunião 

Preparatória

E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar E um deles, 

doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E 

Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 

pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "Jesus, diante do desafio mal-intencionado dos fariseus e 

saduceus, humildemente e em silêncio resumiu a Lei e os profetas em um único mandamento: Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente". Este é o maior e o 

primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo". 

Refletindo seriamente sobre esta leitura, nós nos perguntamos: Colocamos Deus em primeiro lugar em 

nossas vidas? Às vezes, nosso Deus é usado como uma 'válvula de escape' para nossos problemas; Às 

vezes, Deus não foi além de ser um "Deus dominical", a quem estamos dispostos a encontrar somente 

aos domingos, depois de respirar um suspiro de alívio: Cumpri minha obrigação como católico! É assim 

que nos colocamos à disposição de Deus e queremos seguir nosso caminho? E nosso amor ao próximo 

foi altruísta, puro, aberto e generoso? Conseguimos superar nossas falhas ao ponto de perceber a 

presença de Cristo encarnado em nossos irmãos e irmãs?".

• Leitura da ata da reunião anterior.

• Leitura da Regra da SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza"): 

• 1.3 Qualquer tipo de ajuda pessoal

• 1.4 Para qualquer pessoa em necessidade

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Tempo para discutir assuntos gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da segunda reunião:
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A virtude da Mortificação

• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura vicentina - A Virtude da Mortificação

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo segundo João 15, 9-17 3
Reunião 

preparatória 

Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor. Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos 

de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o 

vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu 

vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis 

meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o 

que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho 

feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades 

e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo 

conceda. Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "O amor e somente o amor é a base, o núcleo do ensinamento 

de Cristo". Este amor divino transforma todos os problemas e tribulações em alegrias e dificuldades, 

com o amor de Deus, são aliviadas. Jesus nos diz: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei". Será 

que Deus é muito exigente e radical conosco? Ele não está pedindo muito de nossa pobre e pecaminosa 

natureza humana? Se realmente acreditamos na Palavra de Jesus, sabemos que Ele só nos pede o que 

é perfeitamente possível fazer, o que é viável, já que a justiça é a verdade. Ele até disse: "Ninguém tem 

maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos". Seremos capazes de dar algo de nós 

mesmos? Seremos capazes de dar um pouco do nosso tempo para o irmão que sofre? Somos capazes 

de dar nossa compreensão àqueles que estão em dificuldade e nossa paciência para aqueles que estão 

desesperados? Jesus é nosso exemplo"!

• Leitura da ata da reunião anterior.

• Leitura da Regra da SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza"):

• 1.5. Tomar iniciativas para enfrentar a pobreza

• 1.6. Adaptar às mudança do mundo

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Tempo para discutir questões gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da terceira reunião:
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A Virtude da Mansidão

• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura vicentina - A Virtude da Mansidão

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 12, 

41-44

4
Reunião

Preparatória

E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava 

o dinheiro na arca do tesouro; e muitos ricos deixavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deixou 

duas pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em 

verdade vos digo que esta pobre viúva deixou mais do que todos os que deixaram na arca do tesouro;

Porque todos ali deixaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo 

o seu sustento.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "Sabemos que o desprendimento material é um sinal vivo da 

presença de Deus. Cada homem que é capaz de tirar algo de si próprio, sacrificando o seu próprio bem-

estar, mostra uma imensa grandeza de espírito. Essa viúva, humilde, pobre, deu a Deus tudo o que 

tinha, ao contrário dos outros, que deram o que sobrou. A generosidade da viúva tocou o coração de 

Jesus, porque Ele não olha para a aparência exterior das pessoas e das coisas, mas sim para a intenção 

do coração. É importante saber até que ponto nos desapegamos do que temos para servir a Deus na 

pessoa do irmão que sofre".

• Leitura da ata da reunião anterior

• Leitura da Regra SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza"): 

• 1.7. Orações antes dos encontros pessoais ou visitas

• 1.8. Respeito e estima para com os pobres

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Tempo para discutir assuntos gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da quarta Reunião:
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5• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura vicentina - A virtude do zelo apostólico

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 25, 

34-40

A virtude do zelo aopostólico

Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino 

que vos está preparado desde a fundação do mundo; Porque tive fome, e destes-me de comer; tive 

sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e 

visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, 

quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te 

vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e 

fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "O homem, criado à imagem e semelhança de Deus,  pelas 

suas atitudes, aqui na terra, constrói a sua salvação ou a sua condenação. Foram-lhe dadas numerosas 

oportunidades de fazer o bem, mas Deus também respeita a liberdade do homem. O mal parece 

enganosamente fácil, confundindo o coração e a mente do homem que procura a Deus. É necessário 

discernir entre o bem e o mal, e o Espírito Santo é a grande ajuda do homem a este respeito. Um dia, 

cada homem será julgado pelo que fez ou não fez, pelas obras de misericórdia praticadas ou pelo mal 

que ele fez".

• Leitura da ata da reunião anterior

• Leitura da Regra da SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza")

• 1.9. Confiança e amizade

• 1.10. Incentivando a autopromoção

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Nesta reunião, o grupo já deve começar a 

discernir qual bairro pobre será assistido pela 

futura Conferência, e quantas famílias serão 

assistidas.

• Tempo para tratar assuntos gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da quinta Reunião:
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Preparatória

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Breve.-Portugu%C3%A9s.pdf
https://www.pbcm.org.br/espiritualidade/virtudes-vicentinas
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/4-Regla-y-estatutos.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Breve.-Portugu%C3%A9s.pdf


6• Orações tradicionais de abertura SSVP

• Música católica ou vicentina (opcional)

• Breve apresentação dos participantes (registro dos presentes)

• Leitura vicentina - São Vicente de Paulo e Beato Antônio Frederico 

Ozanam (final do documento)

• Leitura espiritual - Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 26, 6-

13

Antônio-Frederico Ozanam 

E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um 

vaso de alabastro, com ungüento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava 

sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício?

Pois este ungüento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres.

Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? pois praticou uma boa ação 

para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre.

Ora, derramando ela este ungüento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento.

Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será 

referido o que ela fez, para memória sua.

• Reflexão em grupo sobre a leitura espiritual (máximo 10 minutos)

• Comentário a ser lido pelo coordenador: "O zelo pelas coisas de Deus deve estar sempre em primeiro 

lugar nas nossas vidas. Aquela mulher que colocou um copo de alabastro na cabeça de Jesus percebeu 

que o seu Senhor merecia toda a atenção e afeto, e que nessa cabeça divina todos os perfumes 

deveriam ser depositados, apesar da pergunta dos discípulos, que pensavam que era um "desperdício" 

da atitude da mulher.  E perguntamo-nos: Até que ponto colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar? Em 

que medida lhe dedicamos o nosso tempo? Pensamos também que essa atenção dada ao Mestre é 

uma perda de tempo?" 

• Leitura da ata da reunião anterior.

• Leitura da Regra SSVP (Parte 1 - "As origens da Sociedade e do serviço à pobreza"): 

• 1.11. Preocupar-se com as necessidades mais profundas e com a espiritualidade.

• 1.12. Nossa gratidão às pessoas que visitamos.

• Comentários sobre a leitura da Regra.

• Coleta secreta

• Nesta reunião, o grupo já deve decidir o dia da 

primeira visita domiciliar, quais membros farão 

a visita e quais famílias serão visitadas (e onde 

vivem).

• Tempo para assuntos gerais

• Orações tradicionais de encerramento SSVP

• Música (opcional)

Conclusões da sexta Reunião:
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Reunião
Preparatória

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Breve.-Portugu%C3%A9s.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/4-Regla-y-estatutos.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-Breve.-Portugu%C3%A9s.pdf


• Inicialmente, em Conferência, a visita deve ser planejada escolhendo dois 

ou mais membros que farão a visita, consultando as pessoas assistidas a 

data e hora mais conveniente. Um questionário deve ser redigido para 

registrar as informações e o status inicial da família: nomes, endereço, 

parentesco, ambiente sociocultural dos membros da família, renda e 

despesas, se as crianças estão na escola e as diferentes ajudas ou outra 

assistência à qual eles tenham acesso.

• Ao chegar à moradia, os sócios devem se apresentar com seu nome e sobrenome e saber o nome de 

cada membro da família, entrar na casa na medida em que os proprietários os permitam e explicar à 

família as razões da visita. A conversa deve ser iniciada dando confiança às pessoas assistidas, tendo o 

cuidado de não fazer julgamentos ou comentários que possam perturbar qualquer membro da família, a 

fim de não prejudicar a relação entre o membro e as pessoas assistidas. Os membros devem dizer que 

pertencem à Sociedade de São Vicente de Paulo e esclarecer rapidamente os princípios da 

organização.

• Deve-se observar o estado da casa (higiene, pintura, iluminação, etc.) enquanto conversam. A estrutura 

familiar também deve ser observada: quem é o líder na tomada de decisões, quem contribui 

financeiramente para o sustento da família, qual é o nível de educação de cada pessoa, etc.



• Os membros da família devem ser solicitados a explicar seu ponto de vista 

sobre os diferentes problemas, sem que o confrade ou a consócia apresente 

suas próprias opiniões ou faça julgamentos sobre elas, ou se envolva nas 

discussões que possam surgir. O sócio deve intervir apenas como 

conciliador, em diálogo.

• Os resultados desta primeira visita devem ser usados para fazer um 

diagnóstico das necessidades da família e levá-lo para a Conferência para 

que os parceiros possam fazer suas contribuições e deliberar sobre a aceitação ou não da família como 

uma família assistida pela Conferência por um período de tempo específico, para que nem a família nem 

os membros se acomodem.

• Nas visitas seguintes, deve-se buscar um diálogo amigável com a família, a fim de encontrar possíveis 

soluções para o(s) problema(s); o membro deve acompanhar a família, oferecendo diferentes 

alternativas, para que a família possa escolher a melhor para eles. Para fazer isso, o membro deve se 

informar, estando ciente das oportunidades que a família assistida possa aproveitar (subsídios, bolsas 

de estudo, ajuda alimentar, ajuda sanitária, etc.) e estar bem ciente dos recursos disponíveis para a 

família.

• Os vicentinos são amigos dos pobres. Por este motivo, durante as visitas, as pessoas recebidas devem 

ser orientadas de forma generosa, educada, respeitosa e cristã. Não apenas fornecemos cestas de 

alimentos, como também o "alimento espiritual" o mais importante e que deve ser entregue à família que 

sofre.

• Observação final: deve-se observar que a atividade mais importante é o "contato pessoal", que pode 

ocorrer tanto em uma casa quanto em qualquer outro lugar onde a pessoa que sofre se sinta mais 

confortável.
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Nossa história

Fatos atuais
• A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente hoje em 153 países e conta com mais de 800.000 

membros em cerca de 48.000 grupos de trabalho denominados “Conferências”. Juntamente com essa 

base social, a instituição recebe a ajuda de mais de 1.500.000 pessoas que colaboram, seja como 

voluntários ou por meio de contribuições financeiras, nas diferentes iniciativas que a Sociedade realiza 

onde quer que sejam necessárias. Graças a este esforço, a ação social da Sociedade de São Vicente de 

Paulo atinge 30 milhões de pessoas em todo o mundo.

• As pessoas que fazem parte da SSVP, seus membros, se organizam em grupos chamados 

historicamente "Conferências". Estas células básicas de funcionamento têm dois objetivos 

fundamentais: a formação, o crescimento espiritual e a fraternidade das pessoas que a compõem.  E a 

ajuda para as pessoas mais necessitadas.

• As Conferências são agrupadas em Conselhos de Zona que, por sua vez, são coordenados por um 

Conselho Superior (geralmente representando um país). Todos os Conselhos Superiores compõem a 

Confederação Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é coordenada por um 

Conselho Geral Internacional, com sede em Paris.

• Em nível internacional, a SSVP é membro do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, da 

ONU, da Assembléia Geral da ONU e das Nações Unidas, da U.N.E.S.C.O., do Dicastério para os 

Leigos, Família e Vida, do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e o Dicastério 

da Comunicação.

• A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma Sociedade civil, leiga e independente, de caráter católico, 

formado por pessoas que desejam viver sua fé ajudando os outros, focalizando seu serviço nas pessoas 

mais necessitadas.

Nossa 
História

Fatos 
Atuais
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• A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em Paris, França, em 

1833, por um grupo de jovens católicos, incluindo Antônio-Frederico 

Ozanam, que, diante das desigualdades sociais e injustiças de seu tempo, 

decidiram agir servindo as pessoas mais desfavorecidas como um canal 

natural de sua fé.

• Por quê se chama Sociedade de São Vicente de Paulo? São Vicente de 

Paulo foi nomeado, desde os primórdios fundacionais da Entidade, 

Padroeiro da Instituição, recebendo seu nome por este motivo.

• Isto se deve ao fato de que a primeira Conferência, em sua origem, foi 

orientada no serviço aos necessitados pela Irmã Rosalía Rendú, das Filhas 

da Caridade (Companhia fundada por São Vicente de Paulo em 1633) incorporando à Instituição a 

prioridade para com as pessoas mais pobres e um modelo de ajuda organizada e eficiente ajuda da 

qual este Santo foi um precursor.



O que fazemos 
• A qualidade que deve ser comum a todas as ações da Entidade e tem sua 

preferência pelas pessoas ou grupos mais desfavorecidos. Nossa 

proximidade com as pessoas que servimos nos torna uma entidade aberta, 

sempre alerta para as novas necessidades e carências de uma sociedade 

em mudança, detectando e promovendo novas formas de ajuda diante 

dessas realidades emergentes.

• A atividade caritativa da Sociedade de São Vicente de Paulo se baseia no 

serviço às pessoas mais necessitadas, que é realizada através do contato 

próximo e presencial com a pessoa assistida, com o objetivo de promover e 

favorecer sua reintegração social, atendendo às suas necessidades materiais e espirituais.

• Todos os esforços da SSVP são sempre direcionados para um trabalho regenerativo, que defende a 

dignidade humana e a justiça social, buscando o desenvolvimento pessoal e a autopromoção de todas as 

pessoas que servimos. Além da visita domiciliar, há trabalhos especiais que complementam o trabalho 

vicentino: escolas, abrigos, creches, lares para idosos, centros comunitários, refeitórios, casas sociais, 

clínicas e hospitais, etc.

• Todo tipo de ação caritativa e de ajuda é uma possibilidade de serviço para as pessoas que fazem parte 

da Sociedade de São Vicente de Paulo que trabalha com idosos, desempregados, doentes, 

desabrigados, imigrantes, os sem-teto, os prisioneiros, as famílias em risco ou marginalizadas, crianças 

e jovens, ... sempre com os mais necessitados.

O que 
fazemos
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• Antônio-Frederico Ozanam é uma figura importante do século XIX francês. 

Intelectual, escritor, doutor em direito e literatura, professor na Sorbonne. Ele 

é considerado como um precursor da doutrina social da Igreja, da democracia 

cristã e da vida e com participação ativa de leigo dentro da Igreja.

• Ele nasceu em 23 de abril de 1813 em Milão (naquela época território francês).

• Ainda muito jovem, ele se mudou para Paris como estudante de direito, 

embora sua verdadeira vocação fosse a literatura. Em 23 de abril de 1833, no 

dia de seu 20º aniversário, ele fundou, junto com um grupo de estudantes, a 

primeira Conferência de Caridade, a semente da Sociedade de São Vicente 

de Paulo. Em 1841, ele se casou Amelia Soulacroix. Desse casamento, nasceu Maria, sua única filha. Em 

1844 ele foi nomeado professor titular na Sorbonne, sendo o professor mais jovem da Universidade.

• Em 1848 ele fundou o jornal "L'Ere Nouvelle". Sua vida é uma dedicação total à Igreja de Jesus Cristo 

através da Sociedade de São Vicente de Paulo, que cresceu rapidamente e se espalhou por todo o 

mundo. Ele morreu em Marselha, em 1853, com 40 anos de idade. Em agosto de 1997, ele foi beatificado 

pelo Papa João Paulo II.

Nossa 
Inspiração

Antônio-Frederico Ozanam  
(1813-1853)

• Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril de 1581 em uma família de camponeses em Pouy, no Sudoeste da 

França. Ele estudou teologia na Universidade de Toulouse, foi ordenado padre aos 19 anos e concluiu 

seus estudos durante um ano em Roma, antes de ir para Paris, no final de 1608.

• Em 1625 São Vicente formou a Congregação da Missão, conhecida como os Padres Vicentinos ou 

Lazaristas, trabalhando com os pobres do campo em torno de Paris, ensinando-lhes a conhecer Jesus 

Cristo e a Boa Nova do Evangelho, lhes ajudando a obter alimentos e roupas.

• Ele também criou várias associações de leigos, tais como as Senhoras da Caridade (agora Associação 

Internacional da Caridade - AIC) e, com a colaboração de Santa Luísa de Marillac, fundou as Filhas da 

Caridade em 1633. São Vicente morreu em 27 

de setembro de 1660, e foi canonizado em 

1737.

São Vicente de Paulo 
(1581-1660)
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