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• Encontros realizados:  
✓ Plenária Anual do Conselho Geral (junho), em Salamanca (Espanha);  
✓ 2º Encontro Internacional da Juventude da SSVP (junho), em Salamanca (Espanha), com o 

lançamento de um vídeo e do hino “Juventude na Esperança”; 
✓ Encontro dos Países da Europa 1 (setembro), na Inglaterra. 
✓ Reunião de trabalho da Comissão para estudo da criação de novos Conselhos Superiores 

dentro da Índia (junho), em Salamanca (Espanha). 
✓ Workshop de Formação (novembro), em Madri (Espanha), com a presença dos 12 delegados 

territoriais de formação. 
✓ Workshop de Projetos Especiais (novembro), em Madri (Espanha), com a presença dos 12 

delegados territoriais de projetos especiais. 

• Modernização da logomarca internacional da SSVP e edição do “Manual de Aplicação”. 

• Reuniões da diretoria internacional: 4 (março, junho, setembro e novembro). 

• Celebração dos 15 anos da Regra e da Confederação (18 de outubro de 2018). 

• Descoberta da imagem do fundador Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (9 de novembro de 2018). 

• Audiência com o papa Francisco em 14 de fevereiro, com a entrega de um relatório sobre as 
atividades da SSVP na África. 

• Promoção do 2º Concurso Internacional “A Primeira Conferência”, sobre François Lallier. 

• Visita ao túmulo do fundador François Lallier, em Sens (2 de novembro de 2018). 

• Entrega da Medalha “Caridade na Esperança” ao Rotary Club Internacional. 

• Lançamento do edital do Festival de Cinema “Os Sete Fundadores”. 

• Lançamento da logomarca especial, alusiva aos 180 anos de fundação do Conselho Geral. 

• Difusão dos Breves Papais e das indulgências concedidas aos vicentinos. 

• Lançamento do livro “Guia Rápido das Conferências Vicentinas”. 

• Produção de três edições do boletim “Ozanam Network” (abril, agosto e dezembro) 

• Lançamento, em 23 de abril, da nova página do Conselho Geral na internet (www.ssvpglobal.org).  

• Publicação, em 31 de janeiro de 2018, da Carta-Circular do Presidente Geral. 

• Mensagem de Natal do Presidente Geral, divulgada em 21 de dezembro. 

• Criação de comissão especial para a redação de regras sobre o estabelecimento do Crowdfunding 
dentro da SSVP. 

• Criação de comissão especial para estudar o futuro da logomarca da SSVP. 

• Criação de comissão especial para a nova sede geral. 

• Criação de comissão especial para elaborar regras éticas básicas sobre as posturas recomendadas 
para os vicentinos nas redes sociais. 

• Início das tratativas para a redação de acordo de cooperação institucional com a Congregação dos 
Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV). 

• Conclusão do trabalho da Comissão Canônica, com a aprovação do relatório final enviado aos 
Conselhos Superiores para análise, estudo e apreciação. 

• Resolução da situação na Argentina, com a declaração oficial do Conselho Geral a respeito do 
único Conselho que faz parte da Confederação. 

• Visitas missionárias ao Uruguai para a identificação da realidade da SSVP. 

• Elaboração de um novo formato da “Carta de Agregação” (formato A4) e envio digital aos países. 

http://www.ssvpglobal.org/


• Nomeação, em Salamanca (junho), de 12 jovens para ocuparem a função de “Delegados 
Territoriais de Juventude”, que atuarão em estreita harmonia com os VPTIs e o Vice-presidente 
Internacional de Juventude, Crianças e Adolescentes. 

• Publicação de diversas notas oficiais a favor da vida, contra o aborto, em defesa dos refugiados, 
apoio às mulheres, sobre a Jornada Mundial dos Pobres, pela pacificação em alguns países, etc. 

• Atividades do Presidente Geral em Roma: participação na primeira reunião do “Dicastério dos 
Leigos, Família e Vida”; visita aos Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV); reunião com os 
membros do Departamento de Canonização de Ozanam. 

• Títulos recebidos pelo Presidente Geral em homenagem à SSVP: 8 (Brasil), 1 (Argentina) e 1 
(Espanha). 

• Viagens do Presidente Geral: Burkina Faso, Nigéria, República Centro-Africana, Zâmbia, 
Moçambique, Botsuana, África do Sul, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, 
Inglaterra, Itália e Espanha (total: 15 países). 

• Criação, no Brasil, da Vice-postulação da Causa de Canonização de Ozanam (Pe. Vinícius Teixeira). 

• Participação em atividades da ONU em Genebra, Paris e Nova Iorque. 

• Projeto “SSVP Plus”: Chipre (154º país), além do início das missões em Cabo Verde, Grécia, 
Marrocos e Gabão. 

• Ouvidoria-Geral: 8 casos recebidos, sendo 3 resolvidos e 5 em análise. 

• CIAD: valores destinados aos países: € 940 mil (52 projetos em 31 países). 

• Maior divulgação e valorização do Fundo Internacional de Solidariedade (FIS). 

• Apoio aos eventos juvenis que serão realizados no Panamá em janeiro de 2019 (encontro 
vicentino e jornada com o Papa). 

• Aprovação de uma nova estrutura (organograma) para o Conselho Geral, a ser implementado no 
biênio 2019/2020. 

• Nomeação do nosso confrade Antonio Gianfico como suplente do Presidente Geral para as 
atividades e eventos relacionados ao Vaticano. 

• “Museu Ozanam”: doado pelo Conselho Nacional da França ao Conselho Geral. 

• Preparação do livro “Beatos e Santos da SSVP” (a ser lançado em 2019, no Porto). 

• Produção da canção “Os Sete Fundadores” (a ser lançada oficialmente em 2019, no Porto). 

• Lançamento do Projeto “Clube de Tradutores”, para a seleção de vicentinos voluntários que 
ajudarão o CGI nas traduções de textos formativos e informativos. 

• Cartas enviadas: 62. 
 
Estatísticas da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
 

• 800.000 membros ativos 

• 1,5 milhão de voluntários 

• 50.000 Conferências Vicentinas 

• 154 países 

• 30 milhões de pessoas beneficiadas anualmente 
 

 
 
 
 
 

Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente Geral 
(em nome da mesa diretora internacional) 
 


