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É com grande alegria que proponho alguns pontos como prioridades, que considero importantes para o 

Conselho Geral Internacional nos próximos anos.  Estou à disposição de quem for eleito presidente para 

trabalhar nos pontos que apresento de seguida. 

Recuperar o número de confrades e consócias e de conferências que perdemos com a pandemia. 

A pandemia causou uma redução nas conferências em todo o mundo, assim como um abrandamento 

da participação dos confrades e consócias.  É preciso implementar estratégias para reconquistar 

conferências e seus membros através de campanhas de comunicação em todos os níveis da 

Sociedade. 

Continuar a aumentar a presença da SSVP nos países. 

A SSVP tem aumentado sua presença em muitos países nos últimos anos.  No entanto, ainda há 

vários países onde podemos aumentar ou fortalecer nossa presença.  É necessário trabalhar com a 

Família Vicentina e os bispos para conseguir a presença da SSVP no mundo inteiro. 

 

Legalização da SSVP 

LEGALIZAR A SSVP NOS PAÍSES QUE AINDA NÃO O FIZERAM, DANDO O APOIO NECESSÁRIO PARA QUE 

ISSO ACONTEÇA. 

PEDIR ÀS AUTORIDADES DA IGREJA CATÓLICA QUE APOIEM E VALORIZEM O TRABALHO DAS 

CONFERÊNCIAS NAS DIFERENTES COMUNIDADES, SEM PERDER SUA INDEPENDÊNCIA. 

 

FORTALECER A SSVP EM PAÍSES MAIS FRACOS OU EM PERIGO DE DESAPARECEREM. 

 

Formação dos confrades e consócias. 

O treinamento será sempre uma prioridade em nossas filiais vicentinas.  Entendo que seria 

necessário trabalhar nos cursos de treinamento, dando-lhes um toque mais moderno, tanto em 

termos de conteúdo quanto de forma.  Proponho que o comitê de treinamento seja reforçado, para 

que este objetivo possa ser alcançado, dando continuidade ao excelente trabalho que tem sido feito 

nos últimos anos pela Consócia Mariza Téllez. 

 

Comunicação interna e externa. 

A comunicação é um desafio em todas as instituições internacionais, tanto por causa do desafio de 

línguas e culturas diferentes, quanto por causa do acesso à mídia digital para todos.  É necessário 

investir em infra-estrutura e conteúdo de comunicação, a fim de levar a todos os membros as 

notícias, treinamento e apoio institucional de que precisam. 

 

IMPLEMENTAR NOVAS FORMAS DE PROMOVER A SSVP NO MUNDO INTEIRO, VISANDO UMA PORCENTAGEM MAIOR DE JOVENS, PARA 

EVITAR O DESAPARECIMENTO DAS CONFERÊNCIAS. 

FAZER ACORDOS DE TRABALHO E DE APOIO COM INSTITUIÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA A FIM DE FORTALECER A AJUDA AOS MAIS 

NECESSITADOS. 

Tornar a SSVP conhecida de todas as ordens religiosas em todos os países onde está presente, para que nossos irmãos e irmãs das 

diferentes conferências não encontrem obstáculos no desenvolvimento de sua missão. 

 

Fortalecer a presença na Família Vicentina. 

A Família Vicentina sempre foi uma fonte de inspiração e trabalho para a SSVP.  Por esta razão, é necessário trabalhar em estreita 

colaboração com a Família Vicentina em todas as regiões do mundo, para aumentar a coordenação e as estratégias de crescimento e 

formação. 

 

Que Deus inspire a SSVP em todo o mundo, para que possamos trabalhar juntos por seu futuro, mantendo o espírito de amizade que sempre tivemos 

no passado. 
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