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Anexo 3: PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE AÇÃO  
Juan Manuel Buergo Gómez 

 
Lema: Ainda que falem idiomas diferentes, as mãos sempre se encontram com tanta cordialidade fraterna  
que eles poderiam bem nos reconhecer pelo mesmo sinal com o qual reconheceram os primeiros cristãos: 
 Veja como eles se amam!   Frederico Ozanam, Pisa 1853. 
 
Nossa Regra nos diz que “o Presidente Geral personifica a unidade da Sociedade em todo o mundo”. Se for eleito como 
líder servo, promoverei fielmente esta unidade com uma equipe dedicada ao crescimento espiritual de nossos membros 
e à lealdade à Regra.  
Minhas prioridades estratégicas estão enraizadas na Regra SSVP, que sustenta nossa unidade e amizade.   
 
A Regra diz: “Os vicentinos são chamados a caminhar juntos em direção à santidade” 
1) Estabelecer um programa mundial de fortalecimento espiritual chamado "Crescendo Juntos na Fé", em vista da 
próxima santificação de F. Ozanam. 
2) Promover um ambiente onde a oração, a ação e a doação por amor sejam inseparáveis na formação e 
funcionamento das Conferências.  
3) Fomentar a segunda rede de caridade, que é a caridade entre os membros, como praticada por nossos fundadores, 
baseada na cordialidade fraterna que promove o crescimento saudável das Conferências.   
4) Dar continuidade ao trabalho da Comissão Histórica. Criar uma biblioteca digital, a serviço de todos os países, 
contendo as obras vicentinas mais relevantes. 
 
A Regra nos diz que o Beato Frederico Ozanam “sonhava em estabelecer uma rede de caridade e justiça social 
que abraçasse o mundo”  
1) Instituir uma vez por ano um Dia Internacional Vicentino em uma cidade relevante de cada continente, que é um 
evento de repercussão mundial, a fim de tornar a SSVP e sua ação social mais conhecidas, assim como para angariar 
fundos.  
2) Fortalecer nossa presença em organizações internacionais e comunicação externa. 
3) Avaliar as necessidades dos Conselhos Nacionais, a fim de implementar um melhor serviço do Conselho Geral. 
4) Fortalecer o apoio a projetos internacionais de ação social vicentina. Incentivar a geminação. 
5) Buscar a colaboração da Igreja e de outras instituições relacionadas para a criação de novas Conferências. 
6) Continuar a estabelecer acordos de colaboração com outras instituições, a fim de alcançar maior divulgação e 
eficácia no trabalho conjunto, no cumprimento dos objetivos do SSVP. 
 
A Regra diz: “Os vicentinos mais jovens mantêm a Sociedade jovem. Eles vêem com novos olhos e muitas 
vezes além das aparências” 

1) Incentivar a presença da juventude vicentina em eventos e atividades locais e internacionais. 
2) Estabelecer intercâmbios internacionais para apoiar as missões vicentinas locais. 
3) Manter e fortalecer o Dia da Juventude Vicentina fornecendo um orçamento e uma coleta para financiar as 

atividades da juventude.   
 
Na Regra lemos: “Fiel ao espírito de seus fundadores, a Sociedade se esforça constantemente para renovar-se 
e adaptar-se às condições dos tempos” 
1) Criar uma equipe para explorar formas criativas de financiamento, seja através de mini-subsídios ou doações, para 
que os Conselhos e Conferências abordem os tipos de pobreza que enfrentam, bem como para levantar recursos para 
financiar suas iniciativas.  
2) Rever o Relatório Anual CGI para agregar, para fins informativos, as Contas Anuais de todos os Conselhos 
Nacionais, a fim de demonstrar o impacto global que a SSVP representa no mundo, aumentar sua credibilidade e poder 
solicitar maior apoio, tanto financeiro como de outra natureza. 
3) Modernizar os processos de manutenção de registros e de aplicação de agregação utilizados pelo escritório CGI. 
4) Rever e, se necessário, alterar os estatutos internacionais, para uma melhor governança e unidade da SSVP. 


