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Le Président Général 

 

Português / Discurso – 13 de junho de 2019 

Cerimônia de abertura da Seção Permanente 

 

Bom dia a todos! 

Quero iniciar meu discurso agradecendo pela acolhida que estamos recebendo do povo 

gentil, hospitaleiro, trabalhador e cortês da “Cidade Invicta do Porto” (que também é 

“Patrimônio Mundial da Humanidade”), e dos demais portugueses que nos recebem em 

terras lusitanas. Percebemos o carinho com que estamos sendo recebidos, e levaremos 

conosco, nos nossos corações, as melhores lembranças de Portugal.  

Registro aqui os sinceros agradecimentos de todo o Conselho Geral ao querido país 

Portugal, nas pessoas da consócia Alda Couceiro (presidente nacional) e Manuel Carvas 

Guedes (presidente do Conselho Central do Porto), a quem peço, a ambos, um grande 

aplauso neste momento! 

Também quero cumprimentar a todos os membros da Diretoria Internacional e da 

Estrutura Internacional, os integrantes do staff de Paris, os componentes da Seção 

Permanente, os Vice-presidentes Territoriais e os Coordenadores de Zona, os presidentes 

dos Conselhos Nacionais que fazem parte do Comitê Executivo Internacional, e os 

representantes da delegação portuguesa (alguns presidentes de Conselhos locais). 

É com grande alegria que declaro aberta esta importante reunião anual da Seção 

Permanente neste dia 13 de junho de 2019, DIA DE SANTO ANTÔNIO. Sejam todos bem-

vindos! E que todos possamos aproveitar bastante esses dias de convivência e de 

fraternidade aqui em Portugal. 

Também agradeço à Ozanam TV pelo trabalho de comunicação tão bem feito que vem 

realizando, e pelos esforços em transmitir, ao vivo, nossas reuniões. Quanto mais aberto e 

conhecido for o Conselho Geral Internacional, melhor será a governança e a transparência 

em nossa Confederação. 

Queridos amigos, queridas amigas, 
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Este ano, 2019, ANO TEMÁTICO INTERNACIONAL DE PAUL LAMACHE, é um período 

muito significativo para todos nós da Sociedade de São Vicente de Paulo, e, em especial, 

para o Conselho Geral Internacional. Estamos comemorando 180 anos de existência do 

CONSELHO GERAL INTERNACIONAL! Uma bênção e um presente de Deus em nossas vidas. 

Para celebrar devidamente esta importante data, a Plenária Internacional de 2019 está 

recheada de novidades. Vou aqui mencionar algumas delas: 
 

 Lançamento da canção “Os Sete Fundadores”, em português e em espanhol; 

 Assinatura de um convênio de cooperação institucional entre a Sociedade de São 

Vicente de Paulo e os Religiosos de São Vicente de Paulo (RSV); 

 Lançamento de dois novos livros de espiritualidade vicentina; 

 Lançamento de um memorial contendo os principais destaques do 2º Encontro 

Internacional da Juventude da SSVP, realizado em 2018 em Salamanca (Espanha); 

 Entrega da medalha “Caridade na Esperança” aos Escoteiros (“Sempre Alerta”); 

 Aprovação de um protocolo de boas práticas para o uso da ferramenta de 

crowdfunding dentro da SSVP; 

 Aprovação de recomendações éticas para os vicentinos sobre como se comportar 

nas redes sociais; 

 Promoção do “1° Encontro Internacional de Lojas Vicentinas”, neste sábado, ocasião 

em que quatro Conselhos Superiores (Estados Unidos, Austrália, Irlanda e 

Inglaterra/Gales) compartilharão suas experiências; 

 Realização, pela primeira vez na história da SSVP, de uma coleta mundial 

simultânea direcionada para a juventude vicentina, a realizar-se em 4 de julho 

próximo; 

 Lançamento de um “relatório de gestão” dos primeiros três anos de mandato, 

documento que será entregue ao Secretário-Geral das Nações Unidas, quando da 

minha visita a Nova Iorque, nas próximas semanas; e 

 Lançamento de um novo vídeo institucional para a SSVP. 
 

Durante esses dois dias, teremos a alegria de receber dois importantes convidados 

externos, que farão palestras bastante interessantes sobre temas da atualidade: o 
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professor doutor Guzmán Carriquiry Lecour (secretário da Pontifícia Comissão do Vaticano 

para a América Latina) e padre Bertin Sanon (superior-geral dos Religiosos de São Vicente 

de Paulo). 

Além desse clima de festa, nossa plenária internacional também se revestirá de 

importantes debates e decisões, como, por exemplo, a excelente oportunidade que temos 

de mudar de sede, em Paris, permitindo que o Conselho Geral possa se modernizar e ter 

uma fonte de renda adicional, além das doações generosas que os países já nos fazem por 

meio do “Concordato”.  

Como somos amigos, quero mencionar, neste ANO DE LAMACHE, uma das frases dele: 

“Foi a amizade do grupo que merece ser enfatizada quando iniciamos a nossa Sociedade”. 

Assim, a exemplo dos nossos sete fundadores, tenho a certeza de que as discussões 

transcorrerão num clima de amizade, de sintonia, de respeito e de colaboração, pois essas 

são as verdadeiras qualidades vicentinas. Rechaçamos qualquer tipo de discórdia ou 

argumentos falsos que não condizem com a realidade, e que nos afastam do consenso. Sou 

um presidente geral que busca o consenso, e espero que nossas deliberações sejam 

tomadas com base nesses fundamentos. 

Caros amigos, caras amigas, 

Neste momento, nosso mandato encontra-se no meio do caminho (3 anos), e nesse 

tempo, graças a Deus, todos da Diretoria Internacional e da Estrutura Internacional temos 

feito o nosso melhor, com muita dedicação e renúncia. Avançamos no planejamento 

estratégico, na comunicação, na formação, na juventude, na gestão administrativa, na 

expansão da SSVP, no processo de canonização de Ozanam, na difusão da biografia dos 

sete fundadores, na ajuda fraterna entre os países, e em muitos outros departamentos e 

setores. Mas muito ainda precisamos fazer para completar os outros 3 anos de mandato. 

Para tanto, no sentido de ampliar a governança, as boas práticas e a transparência, 

renovamos a diretoria, que passou de 7 para 13 membros; desta maneira, com novos 

vicentinos e novas visões, podemos “errar menos” e “acertar mais”. Temos um novo 

Secretário-Geral, nosso irmão confrade Bertrand Ousset, a quem o agradeço por ter 

aceitado o convite e pelo trabalho que vem realizando, juntamente com os queridos 

confrades Larry Tuomey e Joseph Pandian. Temos também um novo Assessor Espiritual, o 
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padre argentino Andrés Motto, da Congregação da Missão, um verdadeiro amigo dos 

vicentinos! 

Antes de encerrar o meu discurso, gostava de agradecer à minha família, que me apoia 

sempre e tem me ajudado a superar alguns problemas pessoais; aos queridos membros da 

Diretoria Internacional e ao staff de Paris, pela lealdade e cooperação; aos presidentes 

nacionais, que nos ajudam “fazer avançar a SSVP”; e a todas as pessoas de bem que 

querem colaborar com o crescimento institucional da nossa Confederação. 

Hoje, após três anos como Presidente Geral, sou uma pessoa mais experiente e mais 

consciente do papel que devo exercer na representação mundial da nossa Sociedade. 

Aprendo coisas novas todos os dias, e busco sempre a correção imediata dos meus atos, 

quando necessário.  Estou acostumado com pressões e críticas; mas saber que tenho o 

apoio e as orações de vocês, ajuda-me a aliviar o peso das imensas responsabilidades que 

tenho ao ser o porta-voz desse verdadeiro “exército de caridade” presente em 150 

territórios, perfazendo 800 mil membros e mais 1 milhão e meio de voluntários. 

Que a nossa reunião plenária seja muito produtiva! Que, como amigos e com espírito 

fraterno, possamos tomar as melhores decisões nesses dias de reunião, para preparar o 

Conselho Geral Internacional para outros 180 anos de serviços, de espiritualidade e 

caridade.  

Obrigado, Porto! Obrigado, Portugal!  

Seguimos, unidos, para alcançar o nosso objetivo principal, escrito na missão da 

Sociedade de São Vicente de Paulo: “Ser uma rede de amigos, buscando a santificação por 

meio do serviço ao necessitado e da defesa da justiça social”. Muito obrigado pela atenção 

e bons trabalhos! Deus nos abençoe. 

 

 

 

 

Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente Geral Internacional 


